
   

Zorg voor Beter //in Beeld  

             
ZorgvoorBeter.nl
Het Kennisplein Zorg voor Beter is  e e n g e Za me nl i j K  i ni t i at i e f va n 
actiZ,  v il ans,  v&vn,  Zonmw en Zorgt H ui snl .

Anke Klijsen, 
verzorgende 
kleinschalig 

wonen

Stel je praktijkvraag 
aan collega'S of deel 
jouw kennis!

Meer BezoekerS 
aan het woord

meld je aan voor de gratis nieuwsbrief via 
zorgvoorbeter.nl/nieuwsbrief



De informatie op het 
kennisplein Zorg voor Beter 
is helder, overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk. Zorg 

voor Beter geeft informatie 
en tips waar ik iets aan heb 

in de praktijk. 

op het Kennisplein Zorg voor Beter vind je betrouwbare en actuele informatie 
over ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken. wie zijn de bezoekers, welke 

informatie gebruiken ze het meest en wat doen ze met deze informatie?
lees het in deze infographic! [De cijfers zijn van 2019]

 attendeer je collega’s op het Kennisplein Zorg 
voor Beter via zorgvoorbeter.nl/communicatie

M e e r  d a n  3 0 0
viDeo's over Zorg!
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MeeSt Bezochte 
theMa’S

2

Dementie

1

medicatieveiligheid 

2

Hygiëne

3

eten en drinken

4

Huidletsel

5
Bekijk 

alle thema's 25+
theMa’s

nieuw in de top 3:

stappenplan wet
zorg en dwang  



3% parameDicus

teamleiDers3% 

de inforMatie wordt geBruikt voor 

•	 up-to-date blijven // 92%

•	 vakkennis op peil houden // 75%

•	 directe	toepassing in de zorg // 50%

•	 instructie van zorgmedewerkers // 44%

•	 bijscholing en opleiding // 37%
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BeZoekers 
geven Zorg voor 
Beter een 8½

30% 

30% 

9% 

de BeZoekers zijn: 

9% Docent of praKtijKopleiDer 

verZorgenDen

verpleegKunDigen

staf- ,  Kwaliteits -  of 
BeleiDsmeDewerKer

2% leerlingen en stuDenten 

255.861  
downloads 

de inforMatie van zorg voor 
Beter wordt regelMatig in de 
praktijk geBruikt. 

de Meest gedownloade  
instruMenten zijn:


veilige principes in 
de medicatieketen

SteedS 
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BeZoekers 
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jaarlijks blijft het aantal  
bezoeken stijgen. gemiddeld 
240.000 bezoeken per maand. 


15.900 

twitte r volgers 

35.000 
nie uwsBrief

aBo nnees 

7.120 
l inK eDin 

co nnecties 



15.000 
fac e BooK 

v inD-iK-leuKs



top 3 
nieuwSonderwerpen

Mogen 
Medicatie-

Zakjes 
van Baxter-

rollen in de 

afvalBak?

1

doe
de 

test
zorg en 

dwang

2

de nieuwSte 

lijSt voor 

duBBele
controle  
Medicatie 

3

46%
stijging 

verkorte checklist 
veilige zorg 

http://www.zorgvoorbeter.nl
http://zorgvoorbeter.nl
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Zvb-Kennis-delen/Stel-je-praktijkvraag.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/bezoekers-positief.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/nieuwsbrief
http://www.zorgvoorbeter.nl
http://www.zorgvoorbeter.nl/communicatie
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/videos
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-filmpjes.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/dementie-demente-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/dementie-demente-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Medicatieveiligheid-Leren-Richtlijnen.html 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Medicatieveiligheid.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hygiene-zorg.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hygiene-zorg.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Eten-drinken.html
https://www.zorgvoorbeter.nl/huidletsel
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Huidletsel.html
https://www.zorgvoorbeter.nl/themas
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Zvb-Vindplaats
https://www.zorgvoorbeter.nl/themas
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgpleefplan/rapporteren
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/nieuw-stappenplan-zorg-en-dwang-gepresenteerd
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes
https://twitter.com/zorgvoorbeter
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/nieuwsbrief-langdurige-zorg
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Actueel-Nieuwsbrief.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Actueel-Nieuwsbrief.html
https://www.linkedin.com/showcase/zorg-voor-beter/
https://www.facebook.com/ZorgvoorBeter/
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/medicatiezakjes-baxterrol-afvalbak
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/geactualiseerde-lijst-voor-dubbele-controle-medicatie
https://www.zorgvoorbeter.nl/risicosignalering/checklist-veilige-zorg

