
Evolvr visualiseert het zorgproces binnen 
uw organisatie en meet de ervaringen van 
medewerkers en patiënten/cliënten.

lees verder

Meten is weten
én verbeteren!



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 zijn te voeren op specifieke stappen in het primaire 

proces van de organisatie. Evolvr 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 organisatie, des te meer de 

zorgvrager hier daadwerkelijk de vruchten van plukt. 

Waarom Evolvr

Met Evolvr haalt u een innovatieve methodiek in 
huis waarmee de ervaringen van zowel cliënten/
patiënten (hierna: zorgvrager) als medewerkers met uw 
zorgprocessen op een laagdrempelige wijze worden 
uitgevraagd. Dit gebeurt op meerdere momenten 
gedurende het zorgtraject. Door de vragen te laten 
aansluiten op de behoeften van de zorgvrager en tegelijk 
de lokale complexiteit van de organisatie niet uit het oog 
te verliezen, ontstaat er een interne kwaliteitscyclus die 
de zorgverlening ten goede komt. 

Evolvr in het kort

Van een momentopname     
     naar continu meetproces 



stap 1

VerdiepingAllereerst maken we het primaire proces van een 
zorgorganisatie inzichtelijk met behulp van onze 
Patient Journey-methode. Hiermee wordt visueel 
inzichtelijk gemaakt welke haltes de zorgvrager 
passeert tijdens het zorgtraject.

Iedere halte staat voor een activiteit waar een 
interactie plaatsvindt met een medewerker van de 
organisatie. Al deze haltes van de Patient-Journey 
zijn een potentiële bron voor het uitvragen van 
informatie. Heeft u al een dergelijke visualisatie? 
Dan bouwen we daar uiteraard op voort.

Indien gewenst wordt de Patient Journey ook gebruikt 

om de interne processen verder uit te diepen en 

waar mogelijk verder te optimaliseren voor zowel 

de organisatie als de zorgvrager. Voor dergelijke 

optimalisaties gebruiken wij de LEAN filosofie als basis. 

Waarom LEAN? Omdat in deze filosofie de klant, in 

dit geval de zorgvrager, centraal staat. Een aantal van 

onze collega’s beschikken over een LEAN black belt 

certificering en kunnen u hier in begeleiden. 

Procesinventarisatie

Zo werkt Evolvr 

1 2 3 4 5 6



stap 2

Vervolgens bepalen wij samen met u op 

welke haltes uit de Patient Journey de 

meetmomenten plaatsvinden. Doorgaans is 

dat aan het begin, tijdens en aan het eind van het 

zorg- of ondersteuningstraject. We ontwikkelen 

een meetinstrument dat perfect aansluit op deze 

momenten en bij de beleving van de zorgvrager. Zo 

werken wij voor jeugdigen bijvoorbeeld met meer 

begrijpelijke taal en smiley-icoontjes. Een vergelijkbare 

aanpak hanteren we ook als we de ervaring van 

medewerkers uitvragen. Dit doen wij om te 

onderzoeken hoe de ervaringen van 

uw medewerkers en die van de 

zorgvrager zich tot elkaar verhouden 

op dezelfde momenten in het 

primaire proces.

Meetinstrument bepalen



stap 3

Zodra de meetinstrumenten zijn bepaald starten 

wij met het opzetten van de applicatie die de 

metingen verzorgt. Zorgvragers worden (nadat zij 

toestemming hebben gegeven) benaderd om een 

aantal korte vragen te beantwoorden gedurende 

elk van de eerder afgestemde haltes binnen het 

zorg- of ondersteuningstraject. Deze metingen 

worden vervolgens door onze innovatieve 

software geanalyseerd. 

De resultaten van onze analyses zijn real-time te 

volgen in een online dashboard. In het dashboard 

wordt informatie weergegeven omtrent het 

traject vanuit het perspectief van de zorgvrager  

en van uw medewerkers. In één oogopslag is te 

zien welke onderdelen in het proces om actie 

vragen en wat de onderliggende redenen zijn van 

zowel positieve als negatieve ervaringen met de 

geboden ondersteuning.

Resultaten real time monitoren

Verdieping
Indien gewenst betrekken wij andere gegevensbronnen bij de analyse van 

de verzamelde data. De data-analisten binnen ons team zijn experts in het 

inrichten van Business Intelligence tools en kunnen daarmee bruikbare 

managementinformatie genereren. Daarbij kunt u denken aan een analyse 

van cijfers van in-/door- en uitstroom van zorgvragers en eventuele 

samenhang tussen cliëntervaringen en zorg- en ondersteuningsgebruik.



stap 4 Van bevindingen naar 
concrete acties

Nadat het online dashboard is 

opgeleverd geven wij samen met 

u duiding aan de bevindingen en 

kijken wij naar mogelijkheden om 

het primaire proces te verbeteren. 

Ook tijdens implementatie kunnen 

wij u voorzien van advies om de 

benodigde vervolgstappen te 

zetten waarmee u de kwaliteit 

van uw dienstverlening 

naar een hoger niveau 

kunt tillen. Ons systeem 

stelt u vervolgens ook in 

staat om te monitoren of 

de genomen stappen ook 

daadwerkelijk leiden tot de 

beoogde kwaliteitsverbetering.

Privacy

Evolvr voldoet aan de voorwaarden 

van de nieuwe Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Tijdens de ontwikkeling 

van ons instrument worden  wij bijgestaan door 

experts op het gebied van privacywetgeving in 

de zorg. Onze applicatie is daarmee AVG-proof, 

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.



Evolvr & uw organistatie
Evolvr maakt de ‘Patient Journey’ visueel inzichtelijk en is 

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 Evolvr vinden de juiste balans tussen de lokale (soms 

complexe) manier van werken binnen de organisatie en de zaken waarvan 

zorgvragers aangeven dat die belangrijk zijn.

Door Evolvr ontstaat een interne kwaliteitscyclus op basis 

van een continu meetproces.

De methodiek van Evolvr geeft inzichten in de interactie tussen 

zorgvragers en medewerker.



www.evolvr.nl

info@evolvr.nl

Wilt u meer weten over Evolvr of bent u benieuwd wat 

wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan 

contact met ons op. Wij helpen u graag verder! 

Chris Johann Wildeboer - Cure4

     06 - 44 19 18 33

Wolter van Dam - Kurtosis

     06 - 868 16 441


