
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitskompas VPTZ en de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties  
Een toelichting op beide instrumenten  

 

Kwaliteitskompas VPTZ  
Voor VPTZ-organisaties is het Kwaliteitskompas VPTZ ontwikkeld. Het geeft het denken over en het werken 
aan kwaliteit meer structuur en samenhang. En maakt kwaliteit inzichtelijk en stimuleert leren en 
ontwikkelen. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg vormt het uitgangspunt van het Kwaliteitskompas VPTZ.   
 
Het Kwaliteitskompas bestaat uit zes bouwstenen: persoonlijk cliënt/gastenplan, feedback gast/cliënt/naaste, 
opleiding en training, leren van en met elkaar, feedback medewerker/vrijwilliger, organisatie en 
bedrijfsvoering. Het kompas is flexibel toe te passen en de VPTZ-organisatie kiest zelf met welke bouwsteen 
ze aan de slag gaan. Het is geschikt voor alle typen organisaties binnen VPTZ Nederland (Bijna Thuis Huis, 
Hospice, Thuis).  
 
In aanvulling op dit Kwaliteitskompas VPTZ wordt nu de Zelfevaluatie Kwaliteitskompas VPTZ ontwikkeld die 
per bouwsteen inzichtelijk maakt waar een organisatie staat en waar mogelijke ontwikkelpunten liggen. 
Bijvoorbeeld bij het invulling geven aan persoonsgerichte zorg in relatie tot de vier dimensies (fysiek, 
psychisch, sociaal en spiritueel). Het streven is dat de leden van VPTZ Nederland in september 2021 met de 
Zelfevaluatie Kwaliteitskompas VPTZ aan de slag kunnen. 

 
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg  
De Zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg met een tweeledig doel. 
Het geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve 
zorg. Daarnaast geeft het een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is.  
  
De onderwerpen zijn: kernwaarden en principes, markering, gezamenlijke besluitvorming, 
proactieve zorgplanning, symptoomlast op de vier dimensies, deskundigheid, coördinatie en continuïteit, 
netwerk, individueel zorgplan en evenwichtige zorgverleners. De Zelfevaluatie palliatieve zorg geeft een beeld 
over ieder onderwerp, er wordt dus geen thema gekozen. 
  
Er wordt gebruik gemaakt van dossieronderzoek en een werkgroep van zorgverleners die met elkaar vragen 
beantwoorden. Deze dialoog geeft bewustwording, laat zien waar sterke punten zijn en waar verbetering 
mogelijk is. Wanneer meerdere organisaties in een netwerk palliatieve zorg de zelfevaluatie uitvoeren is er de 
mogelijkheid om uit te wisselen met andere organisaties en van elkaar te leren op basis van uitkomsten. 
Binnen een netwerk kunnen ook gezamenlijk verbeteracties worden gestart. In iedere zorgsetting kan de 
zelfevaluatie worden gedaan.   
  
 Zie voor meer informatie: Zelfevaluatie (palliaweb.nl) 
 

https://kwaliteitskompas.vptz.nl/
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/zelfevaluatie

