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Award voor Ruud Halfens
Tijdens de CAPHRI Research Day
op 9 november jl. ontving Ruud
Halfens de Societal Impact
Award voor zijn indrukwekkende
werk met de Landelijke
Prevalentiemeting Zorgkwaliteit.
Hij is hier bijna 20 jaar geleden
mee gestart en de LPZ heeft de
aandacht voor en behandeling
van zorgproblemen (zoals
decubitus en ondervoeding) in
de Nederlandse zorg enorm beïnvloed.

• Project Dedicated

LPZ en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
In de LPZ meting van november 2017 is een pilot uitgevoerd waarbij de
eerste veiligheidsindicatoren uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn
gemeten. De ontwikkeling van deze kwaliteitsindicatoren wordt door de
beroepsverenigingen Verenso en V&VN in opdracht van het Zorginstituut
Nederland gecoördineerd. Na een gedegen voorbereidingsfase waarin
Verenso en V&VN o.a. met zorgverleners uit de praktijk hebben
gesproken, zijn deze indicatoren in nauwe samenwerking met het LPZ
team geformuleerd. Deze indicatoren zijn het afgelopen jaar in de
novembermeting van de LPZ meegenomen als pilot. De indicatoren
werden gemeten op locatieniveau, afdelingsniveau en cliëntniveau. Het
betrof: vrijheidsbevordering van cliënten met een BOPZ indicatie, het
terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, het bespreken van
medicatiefouten met medewerkers op de afdeling, de prevalentie van
decubitus en het uitvoeren van een medicatiereview. Verenso en V&VN
hebben uitgesproken dat ze zowel de samenwerking met de LPZ als de
manier van meten als erg prettig hebben ervaren en daarom de
samenwerking het komende jaar willen voortzetten. Dit betekent dat bij
de ontwikkeling en het meten van nieuwe kwaliteitsindicatoren in 2018,
er wederom nauw zal worden samengewerkt met de LPZ. Alle
instellingen die deelnemen aan de LPZ meting van november 2018 zijn er
daarom van verzekerd ook de nieuwste indicatoren te kunnen meten.

Afscheid Ruud Halfens
Op donderdag 21 juni a.s. neemt Ruud Halfens afscheid van de LPZ en
gaat met pensioen. Dit laten we niet zomaar voorbij gaan: we
organiseren een internationaal middagsymposium met als titel 'From
Care Problems to Quality of Care' in de Aula van de School of Business
and Economics, Tongersestraat 53 te Maastricht. Wilt u dit symposium
bijwonen, stuur dan een mail aan lpz@maastrichtuniversity.nl. U bent
van harte welkom!

Tweeling voor Irma Everink
Op 9 oktober j.l. werd de
tweeling van Irma geboren:
Owen en Quinten.
Irma wordt per 1 april de nieuwe
projectleider van de LPZ en volgt
hiermee Ruud Halfens op.

Ruwe data en SPSS file
Voor de meting van november 2017 zijn de ruwe data (Excel file en de
SPSS file) te vinden op onze website. Wanneer u bent ingelogd als
coördinator vindt u ze onder het kopje Mijn metingen => resultaten =>
ruwe data.

Project Dedicated
In september 2017 startte het
project DEDICATED (Desired
Dementia Care Towards End of
Life) in samenwerking met onder
andere Universiteit Maastricht,
Zuyd Hogeschool, Zuyderland,
Envida en Vivantes. Het project
heeft als doel de kwaliteit van
palliatieve zorg voor mensen met
dementie en hun naasten te
verbeteren. Het project duurt vier jaar en maakt een duidelijke
verbinding tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. De projectgroep wil
met het project graag inzicht krijgen in de competenties die
verpleegkundigen en verzorgenden missen om palliatieve zorg van goede
kwaliteit te bieden aan mensen met dementie en hun naasten. U kunt
hierbij denken aan het herkennen en behandelen van symptomen zoals
pijn, spirituele vragen, communicatie in de laatste levensfase, maar ook
competenties voor samenwerken (interdisciplinair en transmuraal). Om
inzicht te krijgen in deze competenties hebben we een vragenlijst
ontwikkeld, die is gericht op verpleegkundigen en verzorgenden in de
thuiszorg en verpleeghuissetting. In het voorjaar van 2018 zal deze

vragenlijst aan de deelnemers van de LPZ verspreid worden; we zouden
het zeer op prijs stellen als u die vragenlijst t.z.t. wilt invullen. Met het
inzicht in de competenties kunnen er passende interventies worden
ontwikkeld die aansluiten bij de werkelijke behoefte van deze groep
verpleegkundigen en verzorgenden, ten behoeve van het verbeteren van
de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun
naasten.
Voor meer informatie over het project, zie http://www.dedicatedawo.eu/
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