
Mijnkwaliteitvanleven.nl
als gesprekshulp en  
kwaliteitsinstrument

De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl maakt 
kwaliteit van leven bespreekbaar en meetbaar. 
Het is een praktische werkvorm om op een 
gestructureerde manier de persoonlijke situatie 
van mensen in beeld te krijgen.  

Het gebruik van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl 

is een goede voorbereiding op een gesprek over passende zorg 

en ondersteuning. 

Mensen die in staat zijn hun eigen oordeel te geven, brengen 

aan de hand van de vragen hun eigen situatie in beeld. 

Zelfstandig of met hulp van iemand uit de omgeving. 

Voor iemand die niet (meer) in staat is de eigen situatie 

te verwoorden, is de observatiemethode beschikbaar.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangen mensen een 

persoonlijk overzicht met hun uitkomsten. De organisatie 

kan een rapportage van gebundelde anonieme uitkomsten

ontvangen. 

•  Als werkwijze biedt Mijnkwaliteitvanleven.nl vele mogelijk-

   heden voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning.

•  De vragenlijst kan binnen de bestaande werkprocessen van  

de organisatie voor zorg of welzijn toegepast worden.

•  De uitkomsten maken zichtbaar wat de ondersteuning  

of zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen.
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“

“

Ik ben sinds 2 maanden 
verhuisd naar een andere 
gemeente en provincie. 
Ik ben daar ontzettend 
gelukkig, omdat de 
zorg eindelijk goed 
geregeld wordt.

“

“

Het liefst bepaal ik zelf 
wat ik doe met mijn 
dagindeling. Daar voel 
ik me goed bij. Ik wil niet 
de hele dag mensen om 
me heen hebben.



Kwaliteit van leven door passende oplossingen
Mijnkwaliteitvanleven.nl vormt een stevige basis voor het 
bieden van persoonsgerichte zorg of ondersteuning. De vragen 
gaan over het dagelijks leven, gezondheid, de woonsituatie en 
leefomgeving, hulpmiddelen, informele en professionele zorg. 
Mensen geven aan wat belangrijk is om te leven zoals bij hen 
past. Ervaringen en verwachtingen worden inzichtelijk.

Situatie in beeld
Door het beantwoorden van de vragen wordt in beeld gebracht 

wat belangrijk is voor iemand. Wat betekent kwaliteit van 

leven voor deze persoon? Wat heeft deze persoon nodig om 

te kunnen genieten van dagelijkse dingen, om tevreden te 

zijn met de eigen woonsituatie en om te ervaren dat het 

dagelijks leven zin heeft?

De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl neemt de 

situatie en ervaringen van mensen als vertrekpunt. 

Gesprekshulp
De vragenlijst maakt het makkelijker om in gesprek te gaan 

over verwachtingen en mogelijkheden. Hoe dragen 

aanpassingen, hulpmiddelen, informele en professionele 

zorg bij aan kwaliteit van leven? Is iemand tevreden over de 

huidige zorg en ondersteuning. Of heeft degene die zorg of 

ondersteuning krijgt het gevoel dat het beter kan? 

Aan de hand van de uitkomsten in het persoonlijk overzicht 

kan het gesprek gevoerd worden over passende zorg en 

ondersteuning.

Samen leren en kwaliteit verbeteren
De uitkomsten maken zichtbaar waar goede zorg om draait 

vanuit het perspectief van zorgvragers en mantelzorgers. 

Professionals kijken vaak anders tegen de situatie van 

mensen aan dan de mensen zelf. Dit biedt mogelijkheden 

om samen van ervaringen te leren en de zorg en 

ondersteuning te verbeteren.

De vragenlijst maakt bespreekbaar en meetbaar wat voor 

mensen belangrijk is en hoe passende oplossingen 

bijdragen aan kwaliteit van leven.
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“

“

We hebben zelf op een 
rijtje wat we willen en wat 
er verbeterd kan worden. 
Hier kunnen we goed mee 
aan de slag, al dan niet met 
professionele hulp.

“ “

Door mijn psychische 
klachten kan ik niet werken 
en ben ik beperkt in mijn 
sociale leven. Dat zou ik 
graag anders zien.
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Organiseren van persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Om maatwerk en persoonsgerichte zorg of ondersteuning 
mogelijk te maken, is het essentieel om op alle niveaus van 
de organisatie de zorgvragers consequent als vertrekpunt 
te nemen. Zowel bij de aansturing en uitvoering van 
het dagelijks werk, als ook bij de inzet van beschikbare 
hulpbronnen en bij het verstrekken en verzamelen van 
informatie.

Aansturing
Door het gebruik van Mijnkwaliteitvanleven.nl te borgen in 

het primaire werkproces is er structurele aandacht voor 

het perspectief van zorgvragers. Het maakt de bijdrage  

van zorg en ondersteuning aan kwaliteit van leven  

meetbaar en inzichtelijk. 

Het gebruik van de vragenlijst levert de organisatie 

sturingsinformatie op (micro-, meso- en macroniveau). 

Het ondersteunt leiderschap gericht op uitkomsten 

van zorg en ondersteuning.

Uitvoering
De vragen stimuleren degene die zorg of ondersteuning 

nodig heeft om aan te geven wat voor hem of haar belangrijk 

is. De uitkomsten geven de professionals handvatten om 

persoonsgericht te werken. 

Consequent uitgaan van de persoonlijke situatie en ervaringen 

van de cliënt geeft houvast in het dagelijks werk.

Hulpbronnen
Met Mijnkwaliteitvanleven.nl geven mensen zelf aan op 

welke levensgebieden de aanwezige hulp of ondersteuning 

voldoende is (gaat goed) en op welke gebieden het beter kan. 

Ervaren belemmeringen en verwachtingen over passende 

zorg en ondersteuning komen in beeld. Hierdoor kunnen 

beschikbare hulpbronnen effectiever worden ingezet. 
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informatie
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“

“

Mijn huis op orde houden 
gaat redelijk, maar kan 
zeker beter. Maar wat ik 
nu het allermeest mis is 
begeleiding naar en tijdens 
werk in verband met mijn 
autisme.
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Informatie
De gebundelde uitkomsten kunnen binnen de organisatie 

benut worden voor processen zoals teamontwikkeling, 

professionalisering en kwaliteitsverbetering. De uitkomsten 

zijn goede input voor bijvoorbeeld een intervisie, een 

teamoverleg of een bespreking met cliëntenraad.

Mijnkwaliteitvanleven.nl als kwaliteitsinstrument inzetten 

geeft inzicht in de bijdrage van de organisatie aan ervaren 

kwaliteit van leven van de cliënten. Met daarbij praktische 

handvatten om de kwaliteit van zorg samen te verbeteren.

Aan de slag met Mijnkwaliteitvanleven.nl
Passende zorg en ondersteuning vergroot de mogelijkheden

om te kunnen leven zoals past bij de persoon. Iedere oplossing 

die past bij de persoon en persoonlijke situatie, draagt bij aan 

kwaliteit van leven. De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl

maakt dit bespreekbaar en meetbaar.  

Mensen die passende zorg en ondersteuning krijgen, ervaren 

dit direct in hun dagelijks leven. Professionals merken dit in 

het contact met cliënten en naastbetrokkenen. De organisatie 

voor zorg of welzijn ziet dit terug in de kwaliteitsinformatie 

en kan daarmee sturen op goede uitkomsten van zorg 

en ondersteuning.

Ook aan de slag met Mijnkwaliteitvanleven.nl? 

Mail redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl voor een afspraak. 

www.mijnkwaliteitvanleven.nl
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