KURTOSIS

CONTINUONDERZOEK
CLIËNTERVARING
Meten in de zorg
Van momentopname naar continumeting

Met het continu-onderzoek van Kurtosis haalt u een innovatieve
methodiek in huis waarmee de ervaringen van cliënten met uw
zorgprocessen op een laagdrempelige wijze worden uitgevraagd.
Door de vragen op meerdere momenten gedurende het
zorgtraject aan te bieden, worden cliëntervaringen betrouwbaar
en effectief gemeten. Zo ontstaat er een interne kwaliteitscyclus
die de zorgverlening ten goede komt.

Met het continu-onderzoek worden cliëntervaringen in real-time gemeten. Hierdoor krijgt u
een inzichtelijk overzicht van waar de inwoner op specifieke momenten behoefte aan heeft.

Slim(mer) meten
De gangbare methodieken die gebruikt worden om ervaring uit te vragen zijn
vaak slechts een momentopname en vragen doorgaans terug over een lange
periode. Daarnaast zijn de resultaten vaak zo algemeen geformuleerd dat
deze niet of nauwelijks terug te voeren zijn op specifieke stappen in het
primaire proces van de organisatie. Kurtosis gebruikt het primaire proces juist
als basis om dichtbij de organisatie te blijven en de resultaten - en daarmee
de verbetermogelijkheden - zo concreet mogelijk te maken. Hoe concreter de
verbeteracties voor de organisatie, des te meer de cliënt hier daadwerkelijk
de vruchten van plukt.

Datagestuurd
en real-time
inzicht
We baseren de continu-meting
op de principes van een
klantreis. Dat wil zeggen dat de
beleving van de cliënt centraal
staat (en niet de gemeentelijke
processen) van de gehele
klantreis: van eerste interactie
tot na de levering. Op basis van
de klantreis wordt vastgesteld
wat de belangrijkste momenten
zijn om de cliëntervaring te
meten in real-time.

Stappen in het continu-onderzoek

Privacy
Kurtosis voldoet aan de voorwaarden van de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tijdens de ontwikkeling
van ons instrument worden wij bijgestaan door experts op het gebied
van privacywetgeving in de zorg. Onze applicatie is daarmee AVGproof, waardoor u voorbereid bent op de veranderende wetgeving. Zo
weten we hoe we op een veilige en rechtmatige manier gegevens
mogen verzamelen, hoe we deze gegevens moeten opslaan en wanneer
het gebruik van gegevens geoorloofd is.

Continu-onderzoek bij Kurtosis
De kracht van Kurtosis is onze pragmatische insteek. Wij brengen beweging in lastige
opgaven door data- en domeinkennis slim te combineren. Onze ervaren professionals
helpen u tot de kern te komen. Dit doen we door een iteratieve aanpak gebaseerd op
harde feiten en beleving: meten, weten, verbeteren.

Voor het continu-onderzoek maakt Kurtosis de ‘Patient
Journey’ visueel inzichtelijk gebaseerd op inspraak van
zowel professionals als zorgvragers.

De resultaten geven concrete acties voor betere
dienstverlening op basis van ervaringen van direct
belanghebbenden.

De meetinstrumenten van Kurtosis vinden de juiste
balans tussen de lokale (soms complexe) manier van
werken binnen de organisatie en de zaken waarvan
cliënten aangeven dat die belangrijk zijn.

Door het continu-onderzoek ontstaat een interne
kwaliteitscyclus op basis van een continu meetproces.

De methodiek van Kurtosis geeft inzichten in de
interactie tussen cliënt en medewerker.

Contact
Heeft u interesse en wilt u graag meer weten over het continu-onderzoek? Dan kunt u
contact opnemen met Wolter van Dam en Ilse Verveer op 085 130 1521

Wolter van Dam

Ilse Verveer

