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LPZ meting 2019
Op 12 november 2019 vindt de eerstvolgende LPZ meting plaats.
Deelname aan de LPZ betekent voor u:

Kwaliteitskader
• Jules Willems:
nieuw teamlid LPZ
• Workshop: LPZ
"Veel meer dan

Op eenvoudige wijze de inhoudelijke kwaliteit van zorg binnen uw
instelling vaststellen en, waar nodig, verbeteringen doorvoeren
Bovendien kunt u via de LPZ de indicatoren basisveiligheid van het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg over meetjaar 2019 meten en op

alleen data

locatieniveau laten aanleveren bij Zorginstituut Dit alles is afgestemd

verzamelen”.

met de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
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Na afloop van de meting zijn de resultaten direct beschikbaar in
duidelijke en overzichtelijke dashboards. In deze dashboards worden
prevalentiecijfers gepresenteerd van zowel de eigen organisatie als
landelijke gegevens van vergelijkbare organisaties. Daarnaast zijn er
volop mogelijkheden om gedetailleerdere resultaten op afdelingsniveau
of afdelingstype (pg/somatiek, etc.) te bekijken en zowel binnen als
buiten de organisatie te vergelijken.
Aanmelden voor de meting kan tot 12 oktober, klik hier of mail naar
lpz@maastrichtuniversity.nl.

LPZ & Kwaliteitskader
LPZ & Kwaliteitskader
Net zoals vorig jaar biedt de LPZ ook dit jaar de mogelijkheid om de
indicatoren basisveiligheid uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg te
meten. Dit kan via de module ‘kwaliteitskader’. De besluitvorming
rondom de keuze van verplichte en niet-verplichte indicatoren
basisveiligheid liep echter niet parallel aan de planning die past bij een
zorgvuldige voorbereiding van de LPZ meting. Om deze reden heeft het
LPZ team, voordat het handboek verpleeghuiszorg uitkwam, moeten
besluiten om geen keuzemogelijkheid tussen de indicatoren in de module
‘kwaliteitskader’ te bieden maar alle indicatoren in deze module verplicht
te stellen. Op deze manier waren we verzekerd om geen indicatoren te
missen. Het voordeel hiervan voor uw organisatie is dat veranderingen in
de indicatoren door de jaren heen zichtbaar zijn en op deze manier
verbeteractiviteiten kunnen worden gemonitord.
Daarnaast wordt net als vorig jaar de mogelijkheid geboden om de
resultaten op de indicatoren basisveiligheid automatisch door te leveren
bij de gegevensmakelaar van Actiz. U heeft als LPZ deelnemer zelf de
keuze welke indicatoren u wil aanleveren. Daarnaast heeft u altijd de
mogelijkheid om deze gegevens in de portal aan te passen en te
accorderen. U krijgt t.z.t. vanuit het LPZ team bericht met de vraag of u
van deze mogelijkheid gebruik wil maken en welke indicatoren u wil
aanleveren.

Jules Willems: nieuw teamlid LPZ
Mijn naam is Jules Willems, ik ben
24 jaar oud en ben sinds
september, na het afronden van de
master ‘Healthcare Policy
Innovation & Management’ aan de
Universiteit Maastricht, werkzaam
als junior onderzoeker binnen het
‘LPZ’ team. Voorheen heb ik als
bewegingsdeskundige gewerkt in
een revalidatiecentrum. Binnen dit
centrum heb ik gezien hoe
waardevol kwalitatief goede zorg
kan zijn. Het directe contact met
de patiënt en de bijkomende verhalen hebben mij geïnspireerd om vanuit
een andere invalshoek bij te dragen aan de kwaliteit van zorg. Werken
binnen het ‘LPZ’ team geeft mij dan ook een goed gevoel wetende dat ik
mee werk aan een project dat ervoor zorgt dat zorginstellingen een
handvat hebben om de kwaliteit van zorg te meten, te evalueren en deze
uiteindelijk te waarborgen of vergroten.

Workshop: LPZ "Veel meer dan alleen data
verzamelen”.

Wij organiseerden op donderdag 12 september j.l. een interactieve
workshop in Eindhoven, getiteld “LPZ: Veel meer dan alleen data
verzamelen”. Tijdens deze middag, bedoeld voor zowel coördinatoren als
zorgmedewerkers van huidige LPZ-deelnemers, werden verschillende
onderwerpen besproken door experts binnen en buiten de LPZ
projectgroep. Zo deelde een ervaren LPZ coördinator tips en tricks over
het zo efficiënt en voorspoedig laten verlopen van de LPZ meting, werd
door een onderzoeker van Flycatcher Internet Research ingegaan op de
mogelijkheid om automatisch data uit de ECDs te halen voor gebruik in
de meting, lichtte een medewerker van de LPZ projectgroep de
verschillende functionaliteiten van het dashboard toe met behulp van een
casus en werd door de deelnemers gebrainstormd over het gebruik van
LPZ data bij leren en verbeteren op de afdeling. De bijeenkomst werd
afgesloten met een overzicht van de toekomstplannen van het LPZ
projectteam.De bijeenkomst werd enthousiast ontvangen en onderling
werden ervaringen gedeeld voor zowel een optimale LPZ meting als
gebruik van de resultaten. Kortom, het was een vruchtbare middag!
Klik om het uitgebreidere verslag van de bijeenkomst en de
presentaties te bekijken.

Feestelijke internationale momenten

De LPZ wordt niet alleen in Nederland uitgevoerd; ook in Oostenrijk,
Zwitserland, Engeland en Turkije nemen zorgorganisaties enthousiast
mee aan onze kwaliteitsmeting! In Engeland heeft onlangs voor de vijfde
keer het “Care Home Event” plaatsgevonden, waar een record aan

zorgverleners aan deelnamen! De LPZ verspreid zich in Engeland
razendsnel en ten opzichte van vorig jaar zien we dit jaar meer dan een
verdubbeling van verpleeghuizen die deelnemen aan de LPZ meting.
Onlangs wonnen ze al een prestigieuze “Quality Improvement Award”.
Reden voor het organiseren van een “tea dance” samen met bewoners
van LPZ verpleeghuizen! Maar ook in Oostenrijk was het feest, want daar
vierden ze het tienjarig “Pfleghequalitätserhebung in Österreich”. Tijdens
deze feestelijke dag werden de ervaringen van 10 jaar LPZ gedeeld en
werden deelnemers met awards in het zonnetje gezet.

Team uit Oostenrijk

Quality Improvement Award

LPZ op Twitter
Indien u nog beter op de hoogte wil zijn van al het laatste LPZ nieuws,
zowel nationaal als internationaal, volg dan #lpz_international.
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