
  

Waarom dit onderzoek? 

Er zijn signalen dat 

wijkverpleegkundigen verschillende 

zorg indiceren bij ‘vergelijkbare’ 

cliënten. Er is nog onvoldoende 

inzicht of het hierbij om gewenste of 

ongewenste variatie gaat en er is 

onvoldoende inzicht in de omvang 

van de praktijkvariatie, en de aard 

en oorzaken hiervan. 

 

Doel van dit onderzoek is  

• het verkrijgen van inzicht in de 

aard en omvang van de 

ongewenste praktijkvariatie 

• het vaststellen van passende 

maatregelen om ongewenste 

praktijkvariatie te reduceren 

• de kwaliteit van de 

indicatiestelling te verbeteren.  

 

Dit onderzoek wordt op landelijk 

niveau uitgevoerd door Universiteit 

Maastricht (Prof. Sandra Zwakhalen, 

José van Dorst), Hogeschool Utrecht 

(Dr. Nienke Bleijenberg, Marit 

Zimmermann) en het Nivel (Prof. 

Judith de Jong, Dr. Anne Brabers).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact opnemen 

Bij vragen kunt u altijd terecht bij 

José van Dorst, Promovenda 

j.vandorst@maastrichtuniversity.nl 

Marit Zimmermann, Promovenda 

marit.zimmermann@hu.nl  

 

 

 

Onderzoek naar 
variatie 
indicatiestelling 

 

Informatie over deelname voor 

zorgorganisaties 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Dit project wordt gesubsidieerd 

door V&VN. 
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Wat gaan we doen? 

We maken gebruik van 

dossieronderzoek en online 

vragenlijsten. Daarbij wordt naar 

random geselecteerde bestaande 

indicaties van verschillende 

zorgorganisaties verspreid over het 

land gekeken. Per zorgorganisatie 

wordt 2% van de dossiers 

geïncludeerd met een minimum 

aantal van 10 dossiers en een 

maximum van 100 dossiers per 

organisatie. Daarbij zullen factoren 

die van invloed zijn op de 

indicatiestelling worden 

meegenomen. Deze factoren hebben 

wij in eerder onderzoek in kaart 

gebracht, bijv. cliëntsituatie, type 

organisatie. 

 

Tijdsinvestering 

• Online-vragenlijst (door 1 

kwaliteits- of beleidsmedewerker, 

15-20 min.) 

• Gesprek met een wvk over hoe 

dingen in de organisatie zijn 

geregeld (20 min.) 

• Online-vragenlijst (80% van de 

indicerend wijkverpleegkundigen 

waar het dossier van ingezien is, 15-

20 min.) 

• Dossieronderzoek: Toegang tot 

2% van cliëntdossiers, minimaal 10 

maximaal 100 dossiers (medewerker 

onderzoeksgroep, 1-3 maanden) 

• Gesprek met ICT-er over 

mogelijkheid om bepaalde factoren 

via data extractie het systeem uit 

het dossier te halen (30 min.) 

Privacy 

Er wordt zorgvuldig rekening 

gehouden met het anonimiseren van 

de data zodat ze niet herleid kunnen 

worden naar organisaties en personen. 

De verzamelde data zal worden 

opgeslagen op een beveiligde server 

van de UM die voldoet aan de AVG. 

Organisaties zullen gevraagd worden 

schriftelijk toestemming te verlenen. 

 

Wat levert het u op? 

U krijgt toegang tot de uitkomsten 

van uw organisatie en daardoor 

inzicht in mogelijke variatie. Verder 

levert u een bijdrage aan relevant 

onderzoek dat  

• inzicht geeft in variatie bij de 

indicatiestelling en 

beïnvloedende factoren 

• input levert voor het 

Masterplan indicatiestelling 

V&VN 

• het normenkader indiceren en 

organiseren van zorg 

evalueert. 

Door het verbinden van praktijk en 

onderzoek kunnen wij ons vak 

samen verder professionaliseren! 

Verder goed om te weten 

• Wanneer de dataverzameling door 

een interne medewerker plaats 

vindt zal een vergoeding 

beschikbaar zijn.  

• In een later stadium van het 

onderzoek zullen verdiepende 

interviews met een aantal wvk 

plaats vinden  

 

 

 

 


