
QDNA
voor zorgorganisaties

Inzicht Leren Verbeteren Continu Alles



Wat vinden de cliënten van de zorg- en 
dienstverlening die ze ontvangen? Wat gaat 
opvallend goed en waarom? Wat kan beter en 
hoe pakken we dat aan? QDNA ondersteunt 
zorgmedewerkers continu bij het meten 
van ervaringen van alle betrokkenen bij het 
zorgarrangement.

Realtime inzicht leidt tot en leer- en 
verbetercultuur in zorgorganisaties en daardoor 
betere zorg.

QDNA levert dagelijks relevante informatie 
voor zorgorganisaties door realtime ervaringen 
te meten en inzichtelijk te maken. Iedere dag 
beter worden, wees nieuwsgierig.

Zuinige en zinnige zorg kan alleen met zicht 
op het perfecte plaatje. Heeft u al inzicht in 
hoe u uw zorg- en dienstverlening op de beste 
manier kunt bieden? Samen werken aan een 
betere gezondheidzorg.

Wilt u iedere dag uw zorg- en dienstverlening verbeteren? Dan kunnen de 
ervaringsonderzoeken van QDNA u de juiste informatie geven.



De KVC is een integrale aanpak met het 
primaire doel om een leer- en verbetercultuur 
in organisaties te creëren. Met QDNA is het 
meten van KVC verassend eenvoudig. QDNA 
dashboard voor de KVC is samen met Vilans 
ontwikkeld voor optimaal gebruikt door teams.

KVC kan binnen QDNA als losse module 
worden gebruikt. Huidige QDNA gebruikers 
kunnen de module binnen QDNA eenvoudig 
activeren. QDNA helpt met ontwikkelen van 
expertise op de werkvloer die aansluit op 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. QDNA is het 
platform om de KVC te gebruiken.

QDNA MODULE KWALITEIT 
VERBETERCYCLUS (KVC) VILANS



U wilt de medewerkers optimaal ondersteunen 
bij verbeteren van kwaliteit

Ontwikkeld samen met cliëntenraden en 
zorgorganisaties

U bent eigenaar van de verzamelde data in uw 
organisatie

Geaccrediteerd voor het uitvoeren van 
ervaringsonderzoeken

Ook offline dataverzamelen met de QDNA app

Professionele helpdesk, handleidingen en 
instructie filmpjes

Landelijke en onafhankelijke organisatie

Sluit aan bij het kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg

Gebruiksvriendelijk voor cliënten zonder 
computervaardigheden

Veilig en onafhankelijk (geleverd onder de 
certificaten ISO 9001, ISO 20252, ISO 27001, 
NEN 7510)

Geaccepteerd door zorgverzekeraars

Uitgebreide NPS Widget voor op de eigen 
website

Samenwerkingspartner van zorgorganisaties

WAAROM KIEZEN VOOR QDNA

CONTACT
ZorgDNA is een landelijke en onafhankelijke organisatie gespecialiseerd in kwaliteitsvraagstukken 
en het meten van ervaringen in de zorg.

QDNA

030 – 820 03 63 info@zorgdna.nl

Computerweg 22
3542 DR Utrecht


