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Zorgprofessionals werkzaam in de 

gehandicaptenzorg houden veel infor- 

matie bij samen met hun cliënten over 

het welzijn van cliënten en de onder- 

steuning. Hoe je die data kunt inzetten 

om de zorg te verbeteren lees je in dit 

whitepaper. 

Aan de hand van gangbare (BI) en minder gang- 

bare (Machine Learning) methodieken hebben 

we een geanonimiseerde dataset van Stichting 

Estinea geanalyseerd. 

 
We gaan in op hoe we dit hebben aangepakt en 

wat de bruikbare resultaten zijn om de kwali- 

teit van de ondersteuning te analyseren en te 

verbeteren. 
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In de gehandicaptenzorg bestaat veel 

zorgplan informatie (data) uit vrije tekst. 

De aanname is vaak dat je daar niet zo- 

veel mee kunt, zonder dat je daar veel 

in moet investeren. EscuLine ging begin 

2020 voor Estinea aan de slag om voor 

een deel van de zorgdossier data een 

analyse te ontwikkelen. 

 

Gebruik van de POS methodiek bij 

Stichting Estinea 

Bij Estinea (gevestigd in de Achterhoek en 

Twente) wordt bij de cliënten die in één van de 

woonlocaties, 1 keer per 2 jaar, een 

zogenaamd POS (staat voor Personal Outcome 

Scale) gesprek gevoerd. Bij Estinea gaat dit in 

totaal om meer dan 700 cliënten waarvan er 

600 op een locatie van Estinea wonen. 

 
Tijdens het POS gesprek wordt een vragenlijst 

ingevuld, welke in interviewvorm wordt afgeno- 

men. Per cliënt gaat het om een interview met: 

een zelfbeoordelingsversie (indien de client 

zelf kan beantwoorden) en een versie voor 

geobjectiveerde beoordeling (beoordeling door 

een ander, bv. door ouders of begeleider). 

 
De gegevens zijn grotendeels kwantitatief (sco- 

res per vraag op een 3 punt schaal) maar worden 

ook aangevuld met kwalitatieve gegevens (vrije 

tekst). De uitkomsten hiervan wordt gebruikt 

als input voor het ondersteuningsplan van de 

cliënt. 

 

POS Data 

De POS bestaat uit 6 vragen per domein. Hierbij 

worden de 8 domeinen van Schalock gebruikt 

waarbinnen de vragen gesteld worden, bestaan- 

de uit: 

1. emotioneel welbevinden 

2. persoonlijke relaties 

3. materieel welbevinden 

4. persoonlijke ontwikkeling 

5. lichamelijk welbevinden 

6. zelfbeschikking 

7. sociale integratie 

8. rechten 

 
Vragen in de POS 

Bij vragen moet je denken aan: 

• Hoe vaak neem je deel aan sociale activitei- 

ten (bv. feestjes, dansen, etc.)? 

• Doen mensen in buurt dingen voor je? 

• Hoe vaak ben je gaan stemmen bij de verkie- 

zingen in de afgelopen jaren? 

Hierdoor kom je op een totaal van 48 vragen bij 

de beoordeling door jezelf en hetzelfde aantal 

bij beoordeling door anderen. 

Wij hadden beschikking over 1619 geanonimi- 

seerde metingen, dit is van 719 cliënten. Dat 

betekend: 48 vragen x 3 antwoord opties x 1619 

metingen = 233136 datapunten. 

 

Vraag aan EscuLine 

EscuLine kreeg de vraag om op basis van de POS 

data een analyse te ontwikkelen: 

• Die interactief is; 

• Zijn er interessante verschillen tussen, cliënt- 

groepen, teams, regio, etc. 

• Extra aandacht voor sociale inclusie 

 
Wat hebben we gedaan 

Dat Estinea heel serieus gebruik maakt van de 

POS methodiek was goed nieuws voor onze data 

analisten. Omdat bij iedere POS meeting alle 

vragen bij de cliënten ingevuld staan hadden we 

de beschikking over een volledige data set. En 

daar worden we vanuit data analyse perspectief 

blij van! EscuLine probeert altijd verder te kijken 

dan een dashboard. Met deze dataset is dat ook 

gelukt. 



 

 

 

1. Clusteranalyse 

Nadat de dataset voorbereid was heeft onze 

data science expert, Thijs de Bruijn, een cluster 

analyse op de data gedaan. 

Een clusteranalyse is een Machine Learning 

Methodiek je in staat stelt om gegevenspunten 

te groeperen. We gebruiken een clusteringalgo- 

ritme om elk datapunt in een specifieke groep 

te classificeren. In theorie zouden datapunten in 

dezelfde groep vergelijkbare eigenschappen en/ 

of kenmerken moeten hebben, terwijl datapun- 

ten in verschillende groepen sterk verschillende 

eigenschappen en/of kenmerken zouden moe- 

ten hebben. Clustering is een methode van leren 

zonder toezicht (unsupervised learning) en is 

een veelgebruikte techniek voor statistische 

gegevensanalyse die op veel gebieden wordt 

gebruikt. 

 
Bij het inzetten van unsupervised learning tech- 

nieken moet zelf (gelukkig) toch wel blijven na- 

denken en begrijpen wat de techniek erachter 

doet om zo het resultaat te kunnen interprete- 

ren. In deze blog van Thijs lees waarom je altijd 

zelf moet blijven nadenken. 

Bevindingen 

Het clusteralgoritme vond 7 verschillende groe- 

pen op basis van de POS data van Estinea. Hierbij 

kun je denken aan groepen zoals: 

• Mensen die moeilijk contact leggen (maar 

over de andere onderwerpen uit de POS wel 

tevreden zijn); 

• Mensen met een actief netwerk (mensen die 

op alle onderwerpen van de POS positief sco- 

ren); 

• Mensen met fysieke klachten (mensen die 

met name op het fysieke gebied niet positief 

scoren maar op meeste andere gebieden wel). 

• De benamingen hebben we aan de hand van 

de uitkomsten gekozen en zijn puur bedoeld om 

richting te geven en te helpen bij de analyse. 

 

Opvallend 

Omdat er cliënten zijn die al lang bij Estinea wo- 

nen hebben we ook van een behoorlijk aantal 

cliënten meerdere POS metingen gebruiken als 

uitgangspunt voor de analyse. Een aanname die 

wij vooraf eigenlijk hadden en de mensen van 

Estinea ook was dat mensen niet zo snel van 

een cluster zouden veranderen. Dus in een ande- 

 
 

 



  

 

re groep zouden komen te vallen. 

Niets bleek minder waar, want: 330 cliënten van 

de 532 cliënten met meer dan 1 POS meeting 

veranderd het cluster. 

 

Dit is heel interessant want hiermee kun je kwa- 

liteit-ondersteunende analyses gaan maken. 

We zien bijvoorbeeld 32 cliënten bij hun 1e POS 

meetmoment in cluster “cliënten die moeilijk 

contact leggen” vallen. Bij het 2e meetmoment 

zien we deze cliënten terug in een ander cluster: 

waarvan 22 in het cluster “actief netwerk”. 

Voor Estinea een hele mooie onderbouwing van 

het werk dat ze doen en hun focus op sociale 

inclusie. Vanuit de data kan geleerd worden on- 

der welke omstandigheden cliënten toegroeien 

naar een actiever netwerk. 

Weergave cluster “actief netwerk” Weergave 

cluster “moeite met contact leggen” 

 

2. BI dashboard (interactief) 

De uitkomsten uit de clusteranalyse hebben we 

vervolgens in een BI dashboard gepresenteerd 

waarbij we naar de clusters ook team kunnen 

benchmarken met betrekking tot de POS scores. 

Doordat alle teams en locaties erin staan kun- 

nen de locaties/woongroepen die met elkaar 

vergelijkbaar zijn met elkaar kijken waar ze van 

elkaar kunnen leren. Het mooie van een BI dash- 

board is dat je heel makkelijk dwarsdoorsnedes 

in de data kan maken, bijvoorbeeld: 

• Selecteren op “wie heeft de POS assessment 

ingevuld” (client beoordeling of beoordeling 

door anderen); 

• Selecteren op ZZP 

• Selecteren op team, locatie, regio, jaar, meet- 

moment, etc. 

• Analyseren welke cliënten er veranderen van 

cluster. Zowel positief als negatief. 

 

3. Woordenwolk 

In de POS worden veel meetbare gegevens ge- 

registreerd. En er wordt een persoonlijke noot 

(vrije tekst) ingevuld bij de opmerkingen per 

thema. Om toch een gevoel te krijgen bij deze 

persoonlijke noot vroeg Estinea gedurende 

het project of wij een woordenwolk per thema 

konden maken. Deze woordenwolken gebruikt 

Estinea in het jaarverslag om de inhoud van de 

gesprekken visueel samen te vatten. 

Nu zijn er verschillende online woordenwolk 

makers (bijvoorbeeld https://www.woordwolk. 

nl/) en met een beetje knip en plak werk krijg je 

hier al een aardig resultaat. 

Dit is wel informatie, maar geen bruikbare stuur- 

informatie. 

Want is er een wijziging in de woorden over de 

jaren, komt er bij elk cluster of zorgzwaarte pre- 

cies dezelfde woordenwolk tevoorschijn? Of zijn 

er verschillen tussen teams? 

Vragen waar we in dit project ook antwoord op 

kunnen geven. 

Maar bij vrije tekstvelden zit je toch al snel met 



 
 

vragen als ‘Hoe kan ik dit meten?’ en ‘Hoe aggre- 

geer je deze gegevens?’. Terechte vragen. 

“De zorg is mensenwerk en bij het meetbaar 

(3 punt schaal) registeren verlies je toch een stuk 

sentiment en emotie. Door een woorden wolk te 

integreren in het dashboard kunnen we ook senti- 

ment en emotie in beeld brengen en analyseren. 

 

Stuurinformatie uit een woordenwolk 

De woordenwolk geeft pas stuurinformatie als 

het een dynamisch plaatje is dat veranderd in de 

tijd en zich aanpast aan de selectie die je in het 

dashboard doet. Met behulp van een externe 

“standaard woordenlijst” heeft Marijn Boerman 

alle vrije tekstvelden omgevormd tot een lijst 

aan kernwoorden per opmerking. Lees hier ook 

Marijns meer technische blog voor uitleg hoe hij 

dit heeft aangepakt. 

Van het resultaat worden we enthousiast! De 

kernwoorden per zin komen goed naar voren 

en de woordenwolk geeft een duidelijk ander 

resultaat per thema.  

 

En doordat de woorden- wolk in het dashboard 

verwerkt zit, zien we ook dat het inzoomen op een 

specifieke periode, zorgzwaarte of cliëntengroep 

veel interessante inzichten oplevert. 

De gevraagde woordenwolken per thema zijn 

beschikbaar voor Estinea. Deze geven een leuk 

beeld en zijn zeker bruikbaar voor het jaarver- 

slag en om met de teams te delen. En het feit 

dat de woordenwolk dynamisch is en zich na 

elke verversing van de data ook update is een 

mooie bijkomstigheid. 

Bij de presentatie van het dashboard kwam de 

woordenwolk als laatste aan bod. Aan de reac- 

ties te zien was de woordenwolk inderdaad in 

staat geweest om van de vrije tekst opmerkin- 

gen waardevolle stuurinformatie te maken! 

 
Vrije tekstvelden zullen er altijd zijn in de zorg. 

Op cliënt niveau is dit ook erg waardevol. En 

met de woordenwolk heb je de mogelijkheid om 

daar stuurinformatie op geaggregeerd niveau 

uit te halen. 

 

  



  

De applicatie is klaar om te gebruiken bij 

Estinea. De teams en kwaliteitsmede- 

werkers hebben hiermee een hulpmid- 

del waarmee ze op zorginhoudelijk 

gebied van elkaar kunnen leren. Ook 

kunnen ze leren van hun eigen data bij 

vragen over onbegrepen gedrag door 

andere vergelijkbare casussen te kun- 

nen raadplegen. 

 
We hebben samen ook nagedacht over de 

door- ontwikkeling: 

 

• Een volgende interessante stap is het aan- 

sluiten van zorgdoelen en acties uit het zorg- 

plan bij de analyse. 

• Vervolgonderzoek doen naar de verandering 

van de cliënten door de clusters. 

 

 

Betrokken bij het project 

Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je er 

meer over weten dan kun je contact opnemen 

met één van de direct betrokkenen: 

 
Estinea: Henk Westervelt, Sjoerd Rooks en 

Sjaak Molenaar  

 

EscuLine: Thijs de Bruijn, Marijn Boerman, 

Jesse de Wit en Robert van Ginkel 

 
Dit kan door je vraag te stellen via een e-mail 

naar info@esculine.nl.  
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