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Algemene gegevens

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio Overige
Aandoening
(ICD)

Overige

Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)

Zelfverzorging; Huishouden; Persoonlijke factoren; Activiteiten; Kwaliteit van
leven
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•

Korte beschrijving  Het MIKZO is een methodiek waarmee de thuiszorg of verpleeghuiszorg samen met de cliënt en zijn/haar netwerk de zorgdoelen in kaart brengt. Daartoe worden
34 gebieden in beeld gebracht en gescoord. Deze scores leiden tot acties die in het zorgplan
komen. De gebieden zijn verdeeld over 5 domeinen: persoonsgerichte zorg, wonen, welzijn,
veiligheid, gezondheid. Voor alle gebieden wordt gemeten hoe de situatie op dat moment is
(de status) en beoordeeld of er een zorgvraag is. Uitgangspunt is kijken naar wat er nog wel
kan i.p.v. wat niet meer kan. Niet de ziekte staat centraal, maar de oplossing. Het MIKZO sluit
aan bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging.1

•

Doelgroep  cliënten die in een verpleeghuis verblijven of zorg krijgen vanuit de WLZ

•

Auteur:
 Oorspronkelijke en Nederlandse versie  Gutker de Geus SE (2017)1

Doel van het meetinstrument
•
•
•
•

Prognostisch
Evaluatief / effectiviteit
Inventariserend
Etiologisch

1
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Soort / vorm van het meetinstrument
•
•

•
•
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Verkrijgbaarheid
•

•
•
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Scorelijst
Opbouw  totaal 34 gebieden, verdeeld over de volgende 5 domeinen:
- persoonsgerichte zorg (3 gebieden)
- wonen (1 gebied)
- welzijn (3 gebieden)
- veiligheid (12 gebieden)
- gezondheid ((15 gebieden)
Invulinstructie 
Meetniveau  per item: wijze van score (1-5); meetniveau ordinaal

Opvraagbaar bij  via CareNext kan het MIKZO ingezet worden na het aangaan van een
licentie; daarmee zijn updates verzekerd en wordt er voldaan aan de
geldende auteurs- en merkrechten
https://carenext.nl/methodisch-werken/
In de handleiding is een weergaven van het meetinstrument te vinden.
Geschatte kosten 
Copyright  ja

Methodologische kwaliteit
Er zijn nog weinig onderzoeken verricht naar de methodologische kwaliteit.

6

Hanteerbaarheid / feasibility
•
•
•
•
•
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Taal  Nederlands
Benodigdheden  licentie op MIKZO
Randvoorwaarden  de lijst wordt bij voorkeur samen met de cliënt gescoord
Benodigde tijd  ongeveer 20 minuten
Gebruikershandleiding  ja, via www.meetinstrumentenzorg.nl
ook is er een korte video instructie beschikbaar:
https://youtu.be/BbryP9R03Ww

Normgegevens
•

Interpretatie  per zorggebied: 1
1= extreme signalen / zeer groot risico/ helemaal niet op orde
2 = ernstige signalen / groot risico/ grotendeels niet op orde
3 = matige signalen / middelgroot risico / half op orde
4 = minimale signalen / klein risico / grotendeels op orde
5 = geen signalen / geen risico / geheel op orde
2
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Overige gegevens
•

•
•
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Met de uitkomsten kan de verpleegkundige per gebied bepalen wat er nodig is, wie de zorg
en ondersteuning gaat bieden, hoe vaak dat nodig is en hoe lang dat nodig is. Ook wordt er
een verwachting gegeven over de te bereiken resultaten. De aard van de acties is op het
gebied van behandelen en coachen. De acties komen in het zorgplan, plus informatie over
wie het gaat doen, hoe vaak, wanneer en tot wanneer.1
De advieskaart is uitgewerkt per gebied voor zowel de medewerkers als de cliënten, zie
www.meetinstrumentenzorg.nl
Alle onderdelen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn opgenomen in de MIKZO.
Ook het omgevingsdomein zoals dat in Omaha System zit komt voldoende aan de orde bij
het gebied 'Wonen'.1
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