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Ieder jaar zijn de VVT- (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg)  
organisaties in Nederland verplicht om zorginhoudelijke kwaliteits- 
gegevens aan te leveren in het kader van het Programma Zichtbare Zorg 
van het ministerie van VWS. In de meeste gevallen worden de daarvoor 
benodigde gegevens tijdens deze ‘meetweek’ handmatig op papier verza-
meld, waarna ze overgetypt moeten worden in een webportaal.  
Een tijdrovende en foutgevoelige klus die door zorgmedewerkers vaak  
als inefficiënt en vervelend wordt ervaren. Woonzorg West Zeeuws-
Vlaanderen heeft gekozen voor een effectievere en betere aanpak. 
Eind 2011, begin 2012 gingen de medewerkers van Woonzorg West 
Zeeuws-Vlaanderen gewapend met een Apple iPad en de door Cegeka 
Nederland ontwikkelde Meetweek App op stap om de benodigde infor-
matie te verzamelen. Het was een doorslaand succes.

Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen biedt woonruimte, diensten en zorg 
aan senioren en revalidanten, vanuit één verpleeghuis en drie verzor-
gingshuizen. Tevens biedt Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen thuiszorg 
aan senioren. De organisatie, met 450 medewerkers, is actief in het  
verzorgingsgebied West Zeeuws-Vlaanderen en werkt in de regio samen 
met diverse andere zorgaanbieders. Net als alle andere VVT-organisaties 
moet ook Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen jaarlijks de nodige  
meetweekgegevens verzamelen. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten 
die handmatig moeten worden ingevuld voor interne cliënten van  
VVT-organisaties, en – steeksproefsgewijs – ook voor externe cliënten.  
In plaats van de traditionele papieren lijsten, besloot Woonzorg West 
Zeeuws-Vlaanderen eind 2011 om dit arbeidsintensieve proces te ver-
beteren met behulp van moderne technologie.

“Het invullen van de vragenlijsten op papier was voor onze medewerkers 
ieder jaar weer een tijdrovend karwei”, zegt Anneke Biemond, verant-
woordelijk voor het coördineren van de meetweek bij Woonzorg West 
Zeeuws-Vlaanderen. “Iedere medewerker verzamelde de gegevens van 10 
tot 11 cliënten, een taak die met de papieren vragenlijsten ongeveer een 
uur per cliënt in beslag nam. In de media lazen we een bericht over een 
Meetweek App van Cegeka Nederland voor de iPad. Dat klonk zeer  
interessant, zeker omdat we ook samenwerken met Cegeka op het gebied 
van zorginformatiesystemen.”
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Minder tijd, minder fouten
Met de Meetweek App van Cegeka kunnen medewerkers van VVT-
organisaties alle gegevens die nodig zijn voor de meetweek eenvoudig en 
snel op de iPad invullen. Daarbij wordt het hele proces zo gemakkelijk 
mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld via heldere keuze-opties en hulpmidde-
len om cijfermatige waarden te kiezen of scorelijsten in te vullen. Alle 
gegevens worden opgeslagen op de iPad en op kantoor automatisch  
verzonden naar het webportaal, wanneer de gebruiker daartoe opdracht 
geeft. Hiermee komt een zeer arbeidsintensieve stap uit het ‘papieren 
proces’ compleet te vervallen: het overtypen van alle gegevens uit de 
vragenlijsten in het webportaal. Dit scheelt niet alleen veel tijd, maar 
voorkomt ook invoerfouten.

Natuurlijk is de aanschaf van Apple iPads voor een project als dit een 
kostbare zaak. Daarom werd ervoor gekozen om de benodigde iPads te 
huren en daarop de Cegeka Meetweek App tijdelijk te installeren. Iedere 
iPad werd door drie verschillende medewerkers gebruikt voor het verza-
melen van de gegevens van zo’n 30 cliënten. Omdat iedere iPad door 
meerdere medewerkers gebruikt moest worden, werd vooraf een heldere 
procedure opgesteld voor inname en uitgifte, en voor consolidatie van de 
gegevens op het webportaal van Zichtbare Zorg. Ook werden er samen 
met Cegeka trainingen georganiseerd voor de medewerkers, voor zowel 
het gebruik van de iPad als voor de Meetweek App. Cegeka bood ook 
ondersteuning en hulp bij vragen. Eind december 2011 gingen de mede-
werkers van Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen voor het eerst met de 
Meetweek App op stap om de gevraagde gegevens te verzamelen. Eind 
januari 2012 werden de finale gegevens aangeleverd aan Zichtbare Zorg.



Meer dan tevreden
Over de resultaten zijn zowel de organisatie Woonzorg West Zeeuws-
Vlaanderen als de medewerkers meer dan tevreden. “Waar onze mede-
werkers voorheen per cliënt gemiddeld een uur bezig waren met het 
noteren en invoeren van de gegevens, kostte dat nu nog slechts tien minu-
ten tot een kwartiertje per cliënt”, zegt Chantal de Kam, teamleider bij 
Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen. “Het invoeren van de verschillende 
data was niet alleen veel gemakkelijker, men vond het ook veel leuker om 
te doen. En als mensen hun werk leuk vinden, is dat natuurlijk beter voor 
de hele organisatie. De tijd en kosten die we dankzij de Meetweek App 
bespaarden, konden we benutten voor andere zorgtaken.”
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Na de afronding van de jaarlijkse meetweek-activiteiten moesten de 
iPads weer worden ingeleverd, tot teleurstelling van de medewerkers. 
Maar Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen zal bij de volgende meetweek 
mogelijk weer de Meetweek App gaan gebruiken. En er wordt overwogen 
om meer te doen met deze praktische apparaten en iPad apps zoals de 
Cegeka Meetweek App. “We zijn aan het nadenken hoe we de besparingen 
en verbeteringen die we hebben gezien tijdens de meetweek ook bij 
andere processen kunnen realiseren”, zegt Anneke Biemond. “Daarbij valt 
te denken aan onze eigen kwartaalmeting en aan het werken met het 
Elektronisch Zorg Dossier (EZD). We zijn met Cegeka in overleg over hoe 
we de Meetweek App verder kunnen verbeteren. Daarbij valt te denken 
aan de mogelijkheid om gegevens nog eens extra te controleren en  
zonodig aan te passen nadat de data vanaf de iPad is ingelezen op het 
webportaal. Het overleg daarover is in volle gang. Maar wat ons betreft 
is de Cegeka Meetweek App voor iPad een succes!”

Over Cegeka
Cegeka is onderdeel van de Cegeka Groep, een innovatieve en toonaan-
gevende dienstverlener in de Benelux. Cegeka richt zich op de sectoren 
Wonen, Zorg en MKB, waarin sinds 1982 kennis en ervaring is opgebouwd. 
Vanuit haar vestiging in Veenendaal bedient Cegeka met zo’n 250 mede-
werkers al ruim 25 jaar haar klanten op ICT-gebied. In een samenwerking 
op maat ondersteunt Cegeka de primaire bedrijfsprocessen van haar  
klanten met software, outsourcing en professional services. De dienst- 
verlening van Cegeka is gericht op middelgrote organisaties en omvat onder-
steuning met expertise tot en met volledige uitbesteding in het datacenter. 

Cegeka staat garant voor innovatie, vakmanschap en betrokkenheid.


