
Waarom meten?

• Zo hou je de vinger aan de pols 

• Hiermee koppel je resultaten terug aan betrokkenen

• Het motiveert

Nul- en effectmeting



Wat meten?

• Welke veranderingen verwacht je bereikt te hebben aan het 

einde van het project? 

• Wat gaat:

✓Sneller…………….(start behandeling)

✓Beter………..(dagelijks functioneren)

✓Minder ……….(momenten van inactiviteit)

✓Meer ……..(oefenen in dagelijkse situatie)

NB: Denk hierbij aan uitkomsten bij professionals, patiënten, organisatorisch



• Maken van je meetplan is vaak aanleiding om nog eens
kritisch te kijken naar doelstelling en resultaat

• Soms is je einddoel heel lastig, duur of ingewikkeld om te
meten

➢ kies dan voor het meten van iets dat voorwaardelijk is 
om einddoel te bereiken



Wanneer meten?

• Nulmeting: 

➢ Voordat projectveranderingen hebben plaatsgevonden

• Effectmeting: 

➢ Afnemen ter evaluatie op het moment dat 
projectveranderingen ook plaatsgevonden 

kunnen hebben:

✓Tussentijds bij behalen mijlpalen

✓Bij afsluiting realisatiefase

✓Als methode van borging



Hoe ga je meten?

• Wat wil je meten? Concretiseer.

• Meetinstrumenten:

➢ Kwantitatief (Bv. vragenlijsten, bestaande registraties)

➢ Kwalitatief (Bv. Interviews, observaties)

• Hoe is sneller, beter, minder, meer vast te stellen?

• Hoe en wanneer ga je meten of de verbetering is bereikt?

• Wat is de norm? Wanneer is de verbetering geslaagd?



Criteria meetinstument

✓ Geschiktheid voor de onderzoekspopulatie

✓ Validiteit

✓ Betrouwbaarheid

✓ Praktische toepasbaarheid



Tips

✓ De voorkeur heeft kwantitatieve meetinstrumenten

✓ Gebruik zoveel mogelijk valide meetinstrumenten                                    

→ www.meetinstrumentenindezorg.nl

✓Meet alleen wat je wilt weten

✓ Houd de nulmeting kort

✓ Communiceer!



Waar beschrijf je de meting in eigen project?

• Beschrijf nul- en effectmeting als activiteit in je projectplan

• Plan tijdstip van nul- en effectmeting in projectplan

• Bereid wijze van dataverzameling voor (bv: vragenlijst, 
datalijst gegevens te verzamelen uit status; 
meetinstrument)



Voorbeeld nulmeting

Resultaat

Afname van de gemiddelde ligduur CVA patiënt op de afdeling

Wat wil je meten

Gemiddelde ligduur

Doel nulmeting

Wat is bij aanvang van het project de gemiddelde ligduur 

Meetinstrument

Dataverzameling vanuit CVA registratiegegevens ziekenhuis

(kwantitatief)



Stap 1.

Concretiseer wat je wil 
meten en bepaal je 

meetinstrument

Stap 2.

Omschrijf de nulmeting

Stap 3.
Communicatie naar  

betrokkenen

Stap 4.
Voer de nulmeting uit

Stap 5.
Verwerk de gegevens en pas 
eventueel je doelstelling aan

Stap 6.
Start project

Stappenplan nulmeting


