
Een registratie is vaak onderdeel van een proces 
waar mensen met verschillende functies mee te 
maken hebben of belang bij hebben. Daarom is het 
van belang dat alle relevante disciplines in de orga-
nisatie een rol spelen in het aanpakken van (onno-
dige) registraties en de last die daaruit voortkomt. 
Hieronder beschrijven we per functie waarom die 
bij de aanpak betrokken zou moeten worden. 

Verzorgenden en verpleegkundigen
Zij hebben voornamelijk te maken met het daadwerkelijk regis-
treren en hebben ervaren wat nuttig is en wat niet. 

Manager/teamleider
Hij kan de procesbegeleiding van deze toolkit op zich nemen en 
speelt een rol bij besluitvorming over het opruimen van regis- 
traties.

Kwaliteitsfunctionaris of beleidsmedewerker
Hij kan benoemen waar een registratie oorspronkelijk vandaan 
komt en wat het beoogde doel van een registratie is. Ook speelt 
hij een rol in de verspreiding van de nieuwe werkwijze of beslui-
ten die genomen worden over het opruimen van registraties. 
Hij kan eveneens de procesbegeleiding van deze toolkit op zich 
nemen. Tot slot zou hij ook het gesprek met bijvoorbeeld een 
zorgkantoor kunnen voeren om afspraken te maken waardoor 
registraties kunnen worden opgeruimd. 

Ict-medewerker
Uit de praktijk blijkt dat digitalisering een van de belangrijke 
mogelijkheden is bij het opruimen van registraties. Een ict- 
medewerker kan meedenken in het efficiënter inrichten van 
registraties, bijvoorbeeld rondom het zorgplan. 

Het speelveld van de toolkit ‘Minder papier, meer 
tijd voor zorg’ helpt om samen te bepalen wat op- 
geruimd kan worden. Het kan doorlopen worden 
door een zorgteam of door een werkgroep registratie- 
lasten bestaande uit mensen met verschillende 
functies binnen de organisatie. Organiseer hiervoor 
bijvoorbeeld een bijeenkomst. 

OVERZICHT VAN 
GEÏNVENTARISEERDE 
REGISTRATIES

Deze stap is ter voorbereiding op een bijeen-
komst met het zorgteam of de werkgroep.  
Dit overzicht kan je op twee manieren maken:

1.  Haal vóór de bijeenkomst bij de deelnemers de voor hen 
(onnodige) registraties op. 

2.  Inventariseer tijdens de bijeenkomst met de deelnemers 
welke (onnodige) registraties er voor hen zijn. 

Vragen die kunnen helpen bij de inventarisatie: 
–  Van welke registratie/ checklist/ formulier denk je regelmatig: 

‘Hè, moet dat nu alweer?’ 
–  Van welke registratie heb je geen idee waarom je het doet?

Plak in beide gevallen de verzamelde registraties bij stap 1 op 
het speelveld. 

MAAK EEN KEUZE 
NODIG OF ONNODIG? 

Maak nu een verdeling van de geïnventariseer-
de registraties over de volgende categorieën: 

Nodige registraties en goed georganiseerd
Deze registraties zijn noodzakelijk en verplicht vanuit de 
wet, de beroepsstandaard, brancheorganisaties, zorg- 
kantoor of de organisatie zelf en zijn goed georganiseerd. 

Nodige registraties, maar moeten efficiënter
Registraties die wel verplicht en noodzakelijk zijn – en 
dus moeten blijven – maar die organisaties efficiënter 
kunnen organiseren, zodat deze registraties minder tijd 
kosten, bij de juiste persoon komen te liggen of niet 
dubbel gebeuren.

Onnodige registraties op organisatieniveau
Dit zijn registraties die niet verplicht zijn uit de wet, 
beroepsstandaard, brancheorganisaties en het zorg-
kantoor, maar door de organisatie zelf in het leven zijn 
geroepen en waar meerdere teams en diensten mee  
te maken hebben. 

Onnodige registraties op teamniveau
Dit zijn registraties die niet verplicht zijn uit de wet, 
beroepsstandaard, brancheorganisaties, zorgkantoor 
of de organisatie zelf, maar alleen gelden voor één 
team. Het is een registratie die het team zelf in het 
leven heeft geroepen. 

WIE RUIMT OP?
temperatuur-
lijst koelkast  

WAT RUIMEN
WE OP?
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 WAT GAAN WE OPRUIMEN
MAAK EEN TOP 3

Welke registraties gaan jullie als eerste op- 
ruimen? Bepaal samen de top 3.  

Om te weten met welke registraties jullie aan de slag gaan, kunnen 
de volgende vragen helpen:
–   Is de last van deze registratielast hoog?
–  Zijn er veel mensen bij betrokken om het op te ruimen?
–  Hoeveel werk kost het om het op te ruimen? 
–  Is het ingewikkeld om deze registratie op te ruimen?

Alle deelnemers van de bijeenkomst krijgen 2 stickers en mogen 
deze plakken bij de 2 registraties die zij als eerste op willen 
ruimen. De registraties met de meeste stickers komen in de top 
3 terecht om als eerste mee aan de slag te gaan. 

ACTIEPLAN
OPRUIMEN REGISTRATIES

Het actieplan is een apart invulblad in de 
toolkit. Deze helpt om concrete acties te  
formuleren om de top 3 registraties op te 
ruimen. 

Samen bepaal je per op te ruimen registratie:
–  Wat worden de acties? 
–  Wie moeten er bij die acties betrokken worden?
–  Hoe delen we het resultaat?

HOE RUIMEN  
WE OP?
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WIST-JE-DAT...

1.  Een registratie vaak invloed heeft op meerdere 

personen of processen? Als je bijvoorbeeld besluit 

te stoppen met het maandelijkse wegen van een 

bewoner, is het belangrijk dat je dat ook met de arts 

afstemt. Het opruimen kan dus meer behelzen dan 

alleen het simpel afschaffen/efficiënter maken van 

een registratie.

2.  Veel registraties ontstaan vanuit de behoefte aan 

controle?

3.  Het stoppen van een registratie ook vraagt om het 

hebben van (meer) vertrouwen in collega’s? 

4.  Je een of meerdere keren per jaar een opruimweek 

kan organiseren zodat er opnieuw aandacht is voor 

het opruimen van registraties? Het opruimen van 

registraties maakt dat er meer ruimte ontstaat voor 

(persoonsgerichte) zorg?

 

EEN HULPMIDDEL VOOR 
HET OPRUIMEN VAN 
ONNODIGE REGISTRATIES IN  
DE LANGDURIGE ZORG 

Word je ook gek van al die formulieren, checklists en  
scorelijsten die je in moet vullen? Terwijl vaak niet 
duidelijk is waar ze voor dienen? Je bent niet de enige. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het registre-
ren in de zorg de pan uit rijst. 

Toch kunnen die lijsten niet zomaar in de prullenbak. 
Sommige registraties zijn namelijk wel degelijk van 
belang, maar kunnen bijvoorbeeld efficiënter worden 
ingericht. 

De toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ is onderdeel van 
een bredere aanpak voor het terugdringen van registratielasten 
in jouw organisatie. In deze instructiekaart is beschreven hoe 
de toolkit werkt. Daarnaast kent de aanpak ook overzichten met 
wettelijk verplichte registraties in de langdurige zorg. 
 
De methodiek in de toolkit helpt om op een eenvoudige manier 
(onnodige) registraties op te sporen, efficiënter in te richten of af 
te schaffen. Daarnaast geven we handvatten. Deze methodiek is 
gericht op registratielasten, maar is breder te gebruiken op het 
thema verspilling. 

Inhoud van de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’: 
– instructiekaart; 
– speelveld ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’; 
– prullenbakposter;
– top-3-poster;
– actieplan opruimen registraties (stap 4).

Wat verstaan wij onder onnodige registraties? 

Registraties: 
–  Die niet verplicht zijn volgens de wet, beroepsstandaarden, 

brancheorganisaties of de eigen organisatie.
–  Die geen meerwaarde hebben voor de cliënt, zorgmedewerker 

en/of organisatie. 
–  Waarbij geen gevaar of ander ongewenst effect optreedt als je 

de registratie achterwege laat.
–  Waarmee je niet het beoogde doel bereikt. 

MINDER PAPIER,  
MEER TIJD VOOR ZORG
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Instructiekaart

De instructiekaart en het speelveld zijn gebaseerd op de ‘opruimdienst’ van 
zorgorganisatie de Waalboog. Zij hebben de methodiek in 2014 ontwikkeld. 
Zowel zorgmedewerkers als management en bestuur hebben positieve  
ervaringen met de methodiek, waarmee zij tientallen registraties hebben  
opgeruimd! 

De instructiekaart en het Speelveld hebben we voorgelegd aan V&VN en 
laten toetsen door zes zorgteams. Op basis van deze feedback zijn de defini- 
tieve producten tot stand gekomen.

Vilans, kenniscentrum langdurende zorg 
Postbus 8228 
3503 RE Utrecht 
Catharijnesingel 47 
3511 GC Utrecht 

t 0031 (0)30 789 23 00 
f 0031 (0)30 789 25 99 

info@vilans.nl 
www.vilans.nl 
Twitter (#VilansNL) / LinkedIn / Facebook @vilans.nl

Deze handreiking is ontwikkeld door:  
Sabina Mak (Vilans), Else Stapersma (Vilans) en 
Toos Smulders (De Waalboog)

Informatie uit de handreiking mag worden overgenomen onder  
vermelding van de bron Vilans. 
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