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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
Het voor u liggende rapport gaat in op indicatoren voor de kwaliteit van zorg. Het rapport 
beschrijft welke indicatoren of kengetallen zorginstellingen op dit moment meten om de 
kwaliteit van zorg te monitoren en hoe bruikbaar zij deze indicatoren vinden om de 
kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken voor zichzelf en voor externe partijen. 
  
Het onderzoek is verricht in opdracht van de Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) en is uitgevoerd in de periode september 2001 tot en met februari 2002. De IGZ 
heeft opdracht tot dit onderzoek gegeven omdat er bij de IGZ behoefte bestaat aan inzicht 
in de wijze waarop zorginstellingen de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar kunnen 
maken. De resultaten zijn gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van in totaal 
60 zorginstellingen, afkomstig uit diverse zorgsectoren. De resultaten zijn beschrijvend 
en exploratief van karakter. 
 
Het onderzoek sluit aan bij de prioriteiten die zijn gesteld op de landelijke 
kwaliteitsconferentie die in mei 2000 is gehouden. Op deze zogenoemde (vierde) 
Leidschendamconferentie is geconcludeerd dat de komende jaren prioriteit moet worden 
gegeven aan de ontwikkeling van indicatoren voor de kwaliteit van zorg. 
  
Het rapport is zo opgebouwd dat - na het eerste hoofdstuk - de resultaten per sector 
afzonderlijk leesbaar zijn. Aan elke sector is één hoofdstuk gewijd. Dit betekent dat de 
lezer die bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd is in ziekenhuizen of verpleeghuizen zich tot 
de desbetreffende hoofdstukken kan beperken. 
  
De begeleiding van het onderzoek was vanuit de IGZ in handen van mevrouw drs. 
H.M.M. Emanuel-Vink, de heer mr. F.M. Meijer en mevrouw drs. C.W.J. Trentelman. 
Wij danken hen voor de waardevolle bijdragen en suggesties. 
 
Wij hopen dat dit onderzoek zal inspireren tot de verdere ontwikkeling van indicatoren in 
de zorgsector. 
 
 
Mw. dr. C. Wagner,  
programmaleider Kwaliteit en Organisatie  
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Samenvatting en beschouwing 
 
 
 
 
 
 
Het in dit rapport beschreven onderzoek had tot doel te beschrijven welke indicatoren 
zorginstellingen gebruiken om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Een indicator 
is een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over de kwaliteit van zorg 
(Colsen en Casparie, 1995). Het gebruik van indicatoren kan als een nieuwe ontwikkeling 
in de zorgsector worden beschouwd. 
Het onderzoek - in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - is verricht 
vanuit de volgende overwegingen. Zorginstellingen zijn bij wet verplicht verantwoorde 
zorg te leveren. De vraag is nu hoe zorginstellingen weten of zij verantwoorde zorg 
leveren. Waaraan meet een instelling de kwaliteit van zorg af en via welke kengetallen 
c.q. indicatoren wordt de kwaliteit van zorg gemeten? In het verlengde daarvan ligt de 
vraag of deze indicatoren geschikt zijn om aan externe partijen inzicht in de kwaliteit te 
geven zodat externe partijen zich een oordeel over het kwaliteitsniveau kunnen vormen. 
 
Tot nu toe kan het kwaliteitsniveau van een instelling met name worden afgeleid aan de 
kwaliteitssystemen die de instelling hanteert of aan de certificaten of keurmerken die men 
heeft verworven. Gegevens over kwaliteitssystemen en kwaliteitsactiviteiten zijn open-
baar omdat zij doorgaans uitgebreid in de jaarverslagen van de instellingen worden 
gepubliceerd. Deze activiteiten - hoe noodzakelijk ook voor het waarborgen van de 
kwaliteit - zijn een indirecte indicatie voor de kwaliteit van zorg die de patiënt ontvangt. 
Het kwaliteitssysteem op zich geeft namelijk nog geen inzicht in de uitkomsten van de 
zorg op het niveau van de patiënt of cliënt. Daarvoor zou de mate van herstel of de 
tevredenheid van patiënten gemeten moeten worden als een directe indicator voor de 
kwaliteit van zorg die de patiënt of cliënt ontvangt. In het huidige onderzoek is onder-
zocht in hoeverre instellingen dergelijke directe indicatoren (kunnen) meten. 
 
Het onderzoek is verricht via interviews met vertegenwoordigers van 60 zorginstellingen 
(respons 54%) uit 8 sectoren, namelijk: 
-  ziekenhuizen; 
-  verpleeghuizen; 
-  verzorgingshuizen; 
-  thuiszorginstellingen; 
-  de gehandicaptenzorg; 
-  GGZ-instellingen; 
-  AMW-instellingen; 
-  GGD'en. 
Gemiddeld zijn zeven tot acht interviews per sector gehouden, nagenoeg altijd met twee 
vertegenwoordigers van de instelling. Voor het onderzoek waren alle instellingen 
benaderd die in 2000 ver gevorderd waren met de invoering van een kwaliteitssysteem, 
aangevuld met instellingen die nog niet zover zijn. De gedachte was dat het gebruik van 
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indicatoren het best zichtbaar zou worden bij instellingen die ver gevorderd zijn met het 
kwaliteitssysteem. Kenmerkend voor een kwaliteitssysteem is namelijk dat de instelling 
het beleid bijstuurt op basis van resultaten. Dit impliceert dat de resultaten c.q. de 
uitkomsten van de zorg of behandelingen (via indicatoren of kengetallen) worden 
gemeten. Vooruitlopend op de bevindingen moet worden opgemerkt dat deze manier van 
denken c.q. in termen van resultaatgerichtheid, geen gemeengoed is in de onderzochte 
instellingen. Dit kan onder andere worden verklaard vanuit het feit dat traditioneel wordt 
uitgegaan van een inspanningsverplichting in de gezondheidszorg. Bovendien blijken de 
resultaten van de zorg op patiëntniveau vooralsnog vaak moeilijk meetbaar te zijn, zo 
blijkt uit dit onderzoek.  
Omdat het onderzoek gebaseerd is op een selecte steekproef van instellingen zijn de 
gegevens niet representatief voor een bepaalde sector en niet generaliseerbaar. Wel 
kunnen uit vergelijkbare bevindingen in alle sectoren trends worden afgeleid. Het 
onderzoek is exploratief van karakter en heeft met name tot doel te beschrijven hoe 
instellingen omgaan met het meten van indicatoren en hoe zij deze gebruiken. 
In de interviews stonden drie vragen centraal, namelijk: 
 
 1  'Wat verstaat u onder verantwoorde zorg?' 
 2  'Hoe weet u dat verantwoorde zorg wordt geleverd?' 
 3  'Waaraan meet u de kwaliteit van zorg af, en meer specifiek, welke cijfers of 

kengetallen worden daarbij als indicator gebruikt, met het accent op de kwaliteit 
van zorg die de patiënt of cliënt ontvangt c.q. outcome indicatoren?' 

 
De vragen zijn bewust in deze volgorde gesteld omdat er in theorie een logische relatie 
bestaat tussen de visie van de instelling op kwaliteit van zorg en de indicatoren die 
worden gemeten om na te gaan of de visie wordt waargemaakt. De eis die namelijk aan 
een goede indicator wordt gesteld is dat deze iets zegt over datgene wat de instelling 
onder kwaliteit van zorg verstaat (Colsen en Casparie, 1995). Als eerste punt wordt 
daarom ingegaan op de mate waarin deze relatie in de instellingen is te zien. 
 
Relatie tussen de visie van de instelling en de indicatoren die worden gemeten 
Uit de resultaten blijkt dat de relatie tussen de visie of doelstelling van de instelling en de 
indicatoren die worden gemeten doorgaans niet is geëxpliciteerd. Die relatie is op een 
aantal gebieden impliciet wel duidelijk aanwezig. In nagenoeg alle instellingen is 
bijvoorbeeld in de visie vastgelegd dat de zorg cliëntgericht wordt verleend of dat de 
cliënt centraal staat. Eveneens worden in nagenoeg alle instellingen meningspeilingen 
onder cliënten gehouden om hun tevredenheid met of waardering van de zorg te meten. 
Bij een minderheid van de instellingen is expliciet verwoord dat 'tevredenheid' een 
indicator is voor de cliëntgerichtheid van de instelling. 
Het feit dat veelal geen expliciete relatie is gelegd tussen de visie en de indicatoren die 
worden gemeten heeft misschien te maken met het feit dat de visie op kwaliteit op een 
hoog abstractieniveau is geformuleerd - bijvoorbeeld als cliëntgerichtheid - waarbij 
doorgaans niet nader is geconcretiseerd wat daar precies onder wordt verstaan en hoe dat 
in de zorgverlening tot uiting zou moeten komen. Incidenteel is dat wel gedaan en dan is 
de relatie met de indicator ook gelegd. Twee voorbeelden ter verduidelijking: In sommige 
instellingen is cliëntgerichtheid geoperationaliseerd in medezeggenschap en gebruikt men 
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als indicator voor medezeggenschap de inspraak van de cliënt bij het behandelplan. In een 
andere instelling is in de visie vastgelegd dat de zorg op de juiste plaats moet worden 
verleend en wordt als indicator gekeken naar het aantal patiënten dat terecht naar 
thuiszorg of verpleeghuis is verwezen. Bij instellingen die gestart zijn met het 
ontwikkelen van nieuwe indicatoren wordt wel een expliciete relatie tussen visie en 
indicatoren gelegd. Als voorbeeld de stappen die in een van de GGD'en worden gevolgd:  
a men bepaalt de doelen; 
b benoemt kritische succesfactoren; 
c bepaalt indicatoren (om de succesfactoren te meten); en  
d men stelt vast welke doelen men wil bereiken.  
De verwachting is dat in de toekomst vaker dergelijke methoden zullen worden gebruikt 
bij het ontwikkelen van nieuwe indicatoren. 
 
Uitkomstindicatoren 
Over een beperkt aantal uitkomst- c.q. resultaten-indicatoren lijkt consensus te bestaan, 
afgaande op het feit dat deze in alle sectoren en door veel geïnterviewden zijn genoemd, 
namelijk: 
-  tevredenheid van cliënten; 
-  tevredenheid van medewerkers; 
-  ziekteverzuim; 
-  incidenten meldingen; 
-  klachten. 
 
De tevredenheid van cliënten (en van ouders, familie of vertegenwoordigers) wordt als 
een directe en belangrijke indicator voor de kwaliteit van zorg beschouwd. Ook is er 
volgens veel geïnterviewden een directe relatie tussen de tevredenheid van medewerkers 
en de kwaliteit van zorg, omdat 'mensen die met plezier werken ook goede kwaliteit 
leveren', hetgeen overigens ook uit onderzoek blijkt. Het ziekteverzuim van medewerkers 
is daaraan gerelateerd.  
Er bestaat fundamenteel verschil van mening over klachten en meldingen als indicator 
voor de kwaliteit van zorg. Men is het er in alle sectoren over eens dat deze gegevens 
noodzakelijk zijn om te signaleren op welke gebieden verbeteringen nodig of wenselijk 
zijn, maar alleen in de GGZ worden klachten ook door de meerderheid als indicator voor 
de kwaliteit van zorg beschouwd. In de andere sectoren wordt steeds door circa de helft 
van de geïnterviewden benadrukt dat klachten of meldingen op zich geen indicator zijn 
voor de kwaliteit van zorg omdat het aantal klachten afhankelijk is van de 
laagdrempeligheid van de klachtenprocedures en het aantal meldingen afhankelijk is van 
de bereidheid tot melden. De geïnterviewden bevelen aan niet te vervallen in vruchteloze 
discussies over de waarde van klachten als indicator voor de kwaliteit van zorg, maar op 
constructieve wijze te zoeken naar betere indicatoren, zoals bijvoorbeeld de afhandeling 
van klachten of het aantal (toegewezen) schadeclaims.  
Andere frequent genoemde uitkomstindicatoren zijn infecties en complicaties (alleen in 
ziekenhuizen genoemd), en decubitus prevalentie (in ziekenhuizen en verpleeghuizen 
genoemd). In alle gevallen overigens met de nodige kanttekeningen omdat de percentages 
gecorrigeerd zouden moeten worden voor risicopopulaties.  
In andere sectoren is gemeld dat men graag de afstemming tussen zorgvraag en zorgaan-
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bod als indicator zou willen gebruiken, maar men weet niet hoe men dat zou moeten 
meten. 
Andere uitkomsten of effecten van de behandeling op patiëntniveau (wat merkt de patiënt 
ervan?) zijn niet of nauwelijks gemeld en relatief nog het vaakst in de GGZ. In zieken-
huizen worden medische outcome gegevens door medisch specialisten bijgehouden, zo 
wordt gemeld, zodat die gegevens op ziekenhuisniveau niet als indicator (kunnen) wor-
den gebruikt, omdat de gegevens niet op dat niveau beschikbaar zijn gesteld. Op indivi-
dueel niveau vinden wel evaluaties van zorg of behandeling plaats, zo melden alle geïn-
terviewden, maar geaggregeerde gegevens over effectiviteit van behandelingen worden 
doorgaans alleen verzameld in (onderzoeks-)projecten. In een aantal zorgsectoren - met 
name in de gehandicaptenzorg of in verpleeghuizen - wordt opgemerkt dat effecten ook 
moeilijk meetbaar zijn te maken omdat de cliëntenpopulatie weinig uitzicht heeft op 
verbetering of herstel. Misschien moet dan worden gekeken naar het voorkómen van 
achteruitgang of verslechtering of in zijn algemeenheid naar de bijdrage van de zorg aan 
de kwaliteit van leven van de patiënt of cliënt. In welke mate het in de toekomst mogelijk 
zal zijn, naast tevredenheid van cliënten - andere uitkomst indicatoren te ontwikkelen om 
de effectiviteit van zorg en behandelingen te kunnen meten, is op dit moment niet te 
voorzien. 
 
Structuur- en procesindicatoren 
Naast uitkomst indicatoren hebben alle geïnterviewden meerdere structuur- en procesken-
merken genoemd als indicatie voor de kwaliteit van zorg. Over een beperkt aantal van 
deze indicatiegebieden lijkt consensus te bestaan gezien het feit dat deze in bijna alle 
sectoren en door circa de helft of meer van de geïnterviewden zijn genoemd, namelijk: 
- deskundigheid van de medewerkers (niveau, bij- en nascholing, intervisie, BIG-

geregistreerden et cetera); 
-  externe beoordelingen en certificaten (accreditaties, visitatie, toetsing, certificering et 

cetera); 
-  cliëntenraad (of een patiëntenadviesraad, bewonersraad et cetera); 
-  behandelprogramma's of protocollen (en de evaluatie of de toetsing op naleving 

daarvan); 
-  zorgplannen c.q. begeleidings- of behandelplannen (en de evaluatie of toetsing 

daarvan); 
-  wachttijden (en soms ook wachtlijsten). 
Dit overzicht mag overigens geenszins als uitputtend worden beschouwd omdat in de 
interviews niet is gevraagd naar een overzicht van structuur- en procesindicatoren (het 
accent lag op uitkomstindicatoren). 
Ten aanzien van wachttijden is het opvallend dat meer overeenstemming bestaat over 
wachttijden (in de wachtkamer) als indicator van de kwaliteit van zorg dan over wacht-
lijsten (wachttijd tot het eerste consult). Wachtlijsten zijn voor patiënten een belangrijke 
indicator voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg. Ook in sectoren waar 
wachtlijsten een probleem vormen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg) worden 
wachtlijsten niet of nauwelijks als indicator voor de kwaliteit van zorg genoemd. Dit kan 
te maken hebben met het feit dat in sommige sectoren andere organisaties verantwoor-
delijk zijn voor het wachtlijstbeheer, of met het feit dat het bestaan van een wachtlijst nog 
niets zegt over de kwaliteit van zorg die door de instelling zelf wordt geleverd. Het lijkt 
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erop dat men alleen indicatoren heeft genoemd voor zaken waar men zelf verantwoor-
delijk voor is of waar men zelf direct invloed op uit kan oefenen. 
Bij alle overige genoemde onderwerpen gaat het om indicatiegebieden die niet in 
indicatoren c.q. kengetallen of meetbare grootheden zijn geoperationaliseerd. In welke 
mate dat tot de mogelijkheden behoort zal de toekomst moeten leren. Overigens bena-
drukken veel geïnterviewden dat ook kwalitatieve gegevens goed gebruikt kunnen 
worden voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
Nagenoeg alle genoemde indicatiegebieden vormen wezenlijke onderdelen van het 
kwaliteitssysteem. Een aantal geïnterviewden stelt dan ook dat het bezit van certificaten 
en accreditatiebewijzen of de resultaten van externe beoordelingen of toetsingen belang-
rijke indicatoren zijn voor de kwaliteit van zorg. 
Niet altijd is duidelijk waar de indicator precies voor staat, zegt het iets over de kwaliteit 
van de instelling (de bedrijfsvoering) of over de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. 
Een bewijs van accreditatie in een ziekenhuis betekent bijvoorbeeld wel dat het kwali-
teitssysteem in het ziekenhuis goed functioneert, maar garandeert nog niet dat de 
medische behandeling adequaat is. Deze bevinding sluit aan bij de eerdere conclusie dat 
de relatie tussen de indicator en wat men onder kwaliteit verstaat nog weinig is geëxpli-
citeerd. 
Uit het onderzoek blijkt dat vergelijkingen tussen instellingen op dit moment nog nauwe-
lijks mogelijk zijn: elke instelling meet de indicatoren op eigen wijze of evalueert de 
indicatiegebieden op eigen wijze. Relatief vaak is wel opgemerkt dat men zich wat betreft 
de gemeten indicatoren graag met collega-instellingen zou willen vergelijken. In vier sec-
toren is daar al een begin meegemaakt, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen via de zieken-
huisvergelijking en de landelijke infectie-registratie; in de thuiszorg via de benchmarking 
die voor de tweede keer heeft plaatsgevonden; recent is ook in de sector verpleging en 
verzorging met benchmarking gestart; en in de GGZ is besloten de GGZ-thermometer 
sectorbreed te gaan gebruiken als instrument voor het meten van tevredenheid van 
cliënten, zodat onderlinge vergelijkingen tussen instellingen mogelijk worden. 
De behoefte aan vergelijking vloeit waarschijnlijk mede voort uit de - door sommige 
geïnterviewden - gemelde problemen bij de interpretatie van de gegevens. Een cijfer op 
zich zegt niet zoveel indien men dat niet kan vergelijken met anderen of niet kan ijken 
aan bijvoorbeeld de resultaten van voorgaande jaren (om een toe- of afname te signa-
leren). Om de interpretatie te vergemakkelijken heeft een minderheid van de instellingen 
(streef)normen opgesteld of concrete doelen geformuleerd waaraan de gegevens worden 
getoetst.  
Tenslotte, de hier genoemde structuur- en procesindicatoren illustreren dat de geïnter-
viewden ook structuur- en proceskenmerken beschouwen als indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. Sommigen gaan in hun definitie van kwaliteit 
dan ook expliciet uit van de (negen) aandachtsgebieden van INK-model (Instituut 
Nederlandse Kwaliteit) of van de (vier) resultaatgebieden van de Balanced Score Card. 
Zij zijn van mening dat ook financiële resultaten en productie nadrukkelijk moeten 
worden meegenomen bij het inzichtelijk maken van kwaliteit. 
 
Transparantie van kwaliteit voor externe partijen 
De vraag die aan dit onderzoek ten grondslag lag was tweeledig, namelijk aan welke 
indicatoren meet de instelling zelf de kwaliteit van zorg af en welke van deze indicatoren 
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zijn geschikt om aan externe partijen inzicht in de kwaliteit te geven? Uit de interviews 
blijkt dat beantwoording van deze tweede vraag voor de geïnterviewden nog een brug te 
ver was (althans als het gaat om indicatoren; alle instellingen publiceren wel gegevens 
over hun kwaliteitssystemen in de jaarverslagen). 
In alle interviews lag het accent op de bruikbaarheid van indicatoren voor interne 
evaluatie en bijsturing. Voor de geïnterviewden leek het belangrijkste criterium daarbij te 
zijn of de gegevens intern bruikbaar waren om verbeteringen te realiseren. Men bena-
drukte dat ook veel kwalitatieve gegevens voor sturing werden gebruikt en tot verbetering 
hadden geleid. Degenen die zich uitspraken over mogelijke openbaarheid van de gemeten 
indicatoren waren in twee opzichten terughoudend over publicatie. Ten eerste werd 
benadrukt dat indicatoren geen absolute maten zijn voor de kwaliteit van zorg, maar 
alleen een signaalwaarde hebben. Altijd moet nader worden onderzocht of er inderdaad 
iets aan de hand is en zo ja wat. Men vreest dat de gegevens onterecht als absolute maat 
voor kwaliteit worden beschouwd. Gerelateerd daaraan vreest men dat (ook) de media de 
gegevens uit de context zullen halen en met name negatieve bevindingen zullen uitver-
groten. Ten tweede benadrukten de geïnterviewden dat negatieve resultaten intern van 
groot belang zijn om te signaleren op welke gebieden verbeteringen nodig of gewenst 
zijn, maar dat men die gegevens uit PR overwegingen niet graag naar buiten brengt. Men 
gaat niet opzettelijk het imago van de eigen instelling schaden. Die terughoudendheid 
geldt niet voor positieve resultaten, zoals bijvoorbeeld blijkt uit tevredenheidsonderzoek 
onder patiënten of cliënten. De terughoudendheid kan naar onze mening misschien ook 
worden verklaard door de onevenwichtigheid in de uitkomst indicatoren die op dit 
moment worden gemeten: de tot nu toe genoemde indicatoren zijn veelal in negatieve 
termen geformuleerd (ongewenste uitkomsten c.q. diskwaliteit) terwijl daar - anders dan 
tevredenheid van cliënten - nog geen positieve uitkomstindicatoren tegenover staan, 
bijvoorbeeld in termen van herstel, gezondheidswinst of kwaliteit van leven. Daar ligt 
volgens ons een uitdaging bij de toekomstige ontwikkeling van indicatoren. De conclusie 
is dan ook dat instellingen de kwaliteit pas aan externen inzichtelijk kunnen maken 
wanneer zij zelf goed inzicht in het kwaliteitsniveau hebben. Daar gaat op dit moment 
nog alle aandacht naar uit. 
 
Verschillen tussen de sectoren 
Er zijn verschillen tussen de sectoren in de mate waarin men op zoek is naar de 
ontwikkeling van nieuwe indicatoren en het klimaat daar rijp voor lijkt te zijn. Dit laatste 
lijkt vooral het geval te zijn in de ziekenhuizen, de GGD'en en GGZ-instellingen. Het 
onderwerp lijkt geen prioriteit te hebben in AMW-instellingen en weinig prioriteit in de 
gehandicaptenzorg en de verzorgingshuizen. Een middenpositie wordt ingenomen door 
verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. 
Met name in ziekenhuizen en GGD'en lijkt al veel te zijn nagedacht over de ontwikkeling 
en het gebruik van indicatoren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat men duidelijk 
onderscheid wil gaan maken tussen indicatoren die op instellingsniveau voor bijsturing 
kunnen worden gebruikt en specifieke indicatoren die afdelingen of clusters nodig hebben 
om hun kwaliteit op dat niveau te monitoren. In de ziekenhuissector zijn in enkele 
medisch specialismen ook initiatieven te zien waarbij op regionaal of landelijk niveau 
indicatoren ontwikkeld worden. In de gehandicaptenzorg daarentegen wordt het gebruik 
van indicatoren gerelativeerd: men benadrukt dat niet alles te kwantificeren is en dat 
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zaken als de cultuur of de levensbeschouwelijke visie of grondslag van groot belang zijn 
als het gaat om de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. In grote lijnen lijkt het erop 
dat er een onderscheid is tussen de cure en de care sectoren, waarbij de cure sectoren 
meer op indicator ontwikkeling zijn gericht. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Wat betreft de toekomstige ontwikkeling van indicatoren zijn nog twee opmerkingen van 
belang. Ten eerste zal de ontwikkeling, maar met name ook het gebruik van indicatoren 
ongetwijfeld worden gefaciliteerd door de toegenomen mogelijkheden op het gebied van 
automatisering en de informatietechnologie. Van verschillende kanten werd opgemerkt 
dat men sinds de automatisering pas expliciet is begonnen met het meten en vergelijken 
van gegevens die daartoe voorheen in papieren dossiers ontoegankelijk waren. Ten 
tweede is door alle geïnterviewden benadrukt dat op dit moment op alle niveaus in de 
instellingen zeer veel gegevens worden geregistreerd en veel gegevens worden verza-
meld. Tegelijkertijd geeft men aan dat die gegevens niet of nauwelijks als indicatoren 
voor de kwaliteit van zorg kunnen worden gebruikt omdat veel data weinig of geen 
stuurinformatie verschaffen. Wellicht dat het denken over indicatoren leidt tot een her-
oriëntatie op de talloze registraties in de zorgsector en misschien wel leidt tot een rationa-
lisering van gegevensverzamelingen. De komende jaren zullen dat moeten leren. 
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 1 Indicatoren voor de kwaliteit van zorg  
 
 
 
 
 
 

 1.1 Inleiding 
 
Zorginstellingen zijn bij wet verplicht verantwoorde zorg te leveren. Verantwoorde zorg 
is in de Kwaliteitswet Zorginstellingen gedefinieerd als zorg van goed niveau die doelma-
tig, doeltreffend en patiëntgericht wordt verleend en tegemoet komt aan de reële behoefte 
van de patiënt (Kwaliteitswet Zorginstellingen, 1996). De vraag die ten grondslag ligt aan 
het huidige onderzoek is de vraag hoe zorginstellingen weten dat zij verantwoorde zorg 
leveren. Dat wil zeggen waaraan meet een instelling de kwaliteit van zorg af en via welke 
kengetallen c.q. indicatoren wordt de kwaliteit van zorg gemeten. In het verlengde 
daarvan ligt de vraag of deze indicatoren of kengetallen geschikt zijn om aan externe 
partijen inzicht te geven in de kwaliteit van zorg zodat externe partijen, waaronder de 
inspectie, zich een oordeel over de kwaliteit van zorg kunnen vormen.  
 
  

1.1.1 Indicatoren 
 
Indicatoren worden op verschillende wijzen gedefinieerd. Om definitiekwesties te vermij-
den sluiten we aan bij Colsen en Casparie (1995) die stellen dat een indicator veelal als 
volgt wordt omschreven: 
 

'Een indicator is een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft 
over de kwaliteit van zorg (Colsen en Casparie, 1995).' 

 
Deze omschrijving wordt ook in dit rapport gehanteerd. Voorbeelden zijn de tevredenheid 
van cliënten, de mate van herstel of zelfredzaamheid, wachttijden, klachten of complica-
ties et cetera. 
Een indicator is geen directe maat voor de kwaliteit van zorg, maar heeft een signaal-
waarde. Volgens Colsen en Casparie (1995) zou een goede indicator tenminste aan de 
volgende eisen moeten voldoen. Ten eerste, voor een indicator is het essentieel dat er een 
relatie bestaat met wat onder kwaliteit van zorg wordt verstaan (de validiteit ). Voor een 
zorginstelling betekent dit dat allereerst gedefinieerd moet zijn wat in de instelling wordt 
verstaan onder goede kwaliteit van zorg, zodat vervolgens indicatoren kunnen worden 
gehanteerd om te meten of deze kwaliteit ook wordt waargemaakt. Ten tweede moeten 
veranderingen in kwaliteit zich weerspiegelen in het getal van de indicator, of anders 
gezegd, indicatoren moeten veranderingen in kwaliteit signaleren (responsiveness). En 
ten derde moeten indicatoren betrouwbaar geregistreerd (kunnen) worden, dat wil zeggen 
dat iedereen op dezelfde wijze registreert (gestandaardiseerd) en dat de registratie volle-
dig is.  
In het huidige onderzoek is niet nagegaan of de gebruikte indicatoren expliciet aan al 
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deze eisen voldoen. Wel zijn de respondenten desgevraagd op een meer open wijze 
ingegaan op de betrouwbaarheid van de indicatoren en de bruikbaarheid van de indicator 
voor het meten van de kwaliteit van zorg.  
 
 

1.1.2 Aanleiding en relevantie van het onderzoek  
 
Aanleiding tot het onderzoek waren de resultaten van een landelijk onderzoek naar 
kwaliteitssystemen in de zorgsector, het zogenoemde Leidschendamonderzoek, dat in 
2000 is uitgevoerd ten behoeve van de vierde Leidschendamconferentie (Sluijs en 
Wagner, 2000). In dat onderzoek is op landelijke schaal in kaart gebracht hoever de 
zorgsinstellingen in Nederland waren met de invoering van een kwaliteitssysteem. De 
resultaten lieten zien dat een klein deel van de instellingen (5%) inmiddels beschikte over 
een functionerend kwaliteitssysteem, maar dat de grote meerderheid nog volop bezig was 
met de invoering van een kwaliteitssysteem. Uit de resultaten bleek wel dat - volgens de 
directies - in een aantal instellingen de kwaliteit van zorg verbeterd was door de invoering 
van een kwaliteitssysteem (Sluijs en Wagner, 2000). Er werden destijds echter nog 
weinig indicatoren op patiëntniveau gemeten waaraan de kwaliteit van zorg of de gereali-
seerde verbeteringen zouden kunnen worden afgemeten, zo bleek uit het Leidschendam-
onderzoek. De meest frequent genoemde indicatoren waren de productiecijfers, ziekte en 
verloop van personeel, wachttijden en klachten (Sluijs en Wagner, 2000). Dat gold voor 
vrijwel alle zorgsectoren. De algemene conclusie uit het onderzoek was dat zorginstel-
lingen gestadig werken aan de verdere ontwikkeling en invoering van kwaliteitssystemen, 
maar dat nog weinig indicatoren werden gehanteerd om de resultaten van de zorg die de 
cliënt ontvangt zichtbaar te maken. Dat is de reden om een verkennend onderzoek naar 
het gebruik van indicatoren uit te voeren. 
 
 

1.1.3 Indicatoren prioriteit op de Leidschendamconferentie 2000 
 
Op de vierde Leidschendamconferentie hebben alle partijen (zorgaanbieders, patiënten en 
zorgverzekeraars) geconcludeerd dat het ontwikkelen van indicatoren een belangrijke 
prioriteit moet zijn voor de komende jaren, met name in het kader van de transparantie 
van de kwaliteit van zorg en keuzevrijheid van patiënten (Casparie, 2000). Transparantie 
houdt in dat aan patiënten inzicht in het kwaliteitsniveau wordt gegeven, zodat zij op 
basis daarvan een keuze voor een zorgaanbieder kunnen maken. Voor zorgaanbieders 
betekent dit dat zij eerst zelf inzicht in het kwaliteitsniveau moeten hebben om hierover 
informatie aan externe partijen te kunnen geven. Tot nu toe maken instellingen hun kwa-
liteit met name zichtbaar door middel van de kwaliteitssystemen die zij hanteren of de 
activiteiten die zij ontplooien ter verbetering van de kwaliteit. Ook worden inmiddels 
pogingen gedaan om te meten of deze kwaliteitsactiviteiten of de kwaliteitssystemen de 
beoogde effecten opleveren en bijdragen aan de kwaliteit van zorg die de patiënt 
ontvangt. Die effecten zijn niet eenvoudig vast te stellen, zo blijkt uit de recente evaluatie 
van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In die evaluatie wordt daarover het volgende 
geconcludeerd: 
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'De weerbarstigheid van de materie moet niet worden onderschat. Waar het 
gaat om kwaliteitssystemen is het niet alleen van belang deze te ontwikkelen, 
maar ook te testen of deze systemen daadwerkelijk werken. Dat kan zeer veel 
tijd vergen (Casparie e.a., 2001).' 

 
Dat betekent dat de ontwikkeling en het gebruik van indicatoren in de eerste plaats voor 
zorgaanbieders zelf van belang is om de kwaliteit te monitoren en na te gaan of alle 
inspanningen van de medewerkers ten aanzien van de kwaliteit van zorg inderdaad 
bijdragen aan de gezondheid of het welbevinden van de patiënt of cliënt.  
 
 

1.1.4 Registreren en meten van de kwaliteit 
 
In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn zorginstellingen verplicht gege-
vens over de kwaliteit van zorg te registreren en te meten of verantwoorde zorg wordt 
verleend. De wet schrijft voor dat de zorgaanbieders verplicht zijn tot een systematische 
bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit - via een kwaliteitssysteem - èn 
verplicht zijn de kwaliteit te meten. In artikel 4 van de kwaliteitswet is vastgelegd dat de 
zorgaanbieder op systematische wijze gegevens over de kwaliteit van zorg dient te 
verzamelen en te registreren; op basis daarvan dient systematisch te worden getoetst in 
hoeverre verantwoorde zorg is verleend; op basis van de uitkomsten van deze toetsing 
dienen zo nodig veranderingen te worden aangebracht (Kwaliteitswet Zorginstellingen; 
artikel 4). Impliciet verwijst dit artikel naar het gebruik van indicatoren om de kwaliteit 
van zorg te meten. Dit wordt nog onvoldoende gerealiseerd, zo blijkt ook uit de evaluatie 
van de Kwaliteitswet (Casparie e.a., 2001). Een van de conclusies uit deze evaluatie is: 
 

'Zorgaanbieders hebben nog (lang) niet alle fasen van het in de 
Kwaliteitswet beoogde cyclische proces van kwaliteitsbewaking en -
verbetering gerealiseerd. Dit geldt met name ook voor de fase van het meten 
en verwerken van de resultaten (Casparie e.a., 2001).' 

 
 

1.1.5 Kwaliteitssystemen en indicatoren 
 
De relatie tussen kwaliteitssystemen en indicatoren kan als volgt worden gezien. Een 
kwaliteitssysteem is het geheel van activiteiten ter bewaking en verbetering van de 
kwaliteit, bijvoorbeeld het werken met protocollen of interne toetsingen. Deze activiteiten 
zijn een indirecte indicatie voor de kwaliteit van de zorgverlening. Het zijn in feite 
structuur- en procesindicatoren, maar geen uitkomstindicatoren, in termen van de 
bekende driedeling van Donabedian (Donabedian, 1980). Structuur- en procesindicatoren 
verwijzen respectievelijk naar de organisatorische voorwaarden die in de instelling zijn 
gecreëerd om het leveren van verantwoorde zorg mogelijk te maken en naar de wijze 
waarop de zorgprocessen in de instelling worden uitgevoerd. Deze indicatoren - hoewel 
van groot belang voor de kwaliteit van zorg - geven op zich nog geen inzicht in de 
uitkomsten van de hulpverlening op het niveau van de patiënt of cliënt. Daarvoor zou 
men de mate van herstel of de tevredenheid van patiënten of cliënten moeten meten als 
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directe indicatoren voor de kwaliteit van zorg die de patiënt of cliënt ontvangt. Daar is 
specifiek naar gevraagd in het huidige onderzoek. 
 
 

1.1.6 De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
 
Voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn structuur-, proces- en uitkomstindi-
catoren van belang. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de taak erop toe te zien 
dat verantwoorde zorg wordt verleend. De inspectie zou misschien op termijn kunnen 
afgaan op de kwaliteitssystemen die de instellingen hanteren, en dus afgaan op de 
kwaliteitsbewaking die de zorgaanbieder zelf uitvoert (toezicht op toezicht).1 De vraag is 
of deze indirecte indicatoren voldoende informatie geven over de kwaliteit van zorg. 
Kwaliteitssystemen geven weliswaar een gerede kans dat verantwoorde zorg wordt 
geleverd, maar bewezen is deze relatie nog onvoldoende (Wagner, 1999; Wagner en Van 
Oort, 2000). Het is denkbaar dat zowel informatie over de kwaliteitssystemen nodig is, 
als aanvullende informatie over uitkomst indicatoren op patiëntniveau om toezicht op de 
kwaliteit van zorg te kunnen houden. Deze problematiek is nog niet uitgekristalliseerd. 
Binnen inspectiekringen is deze problematiek onderwerp van discussie. Het onderhavige 
onderzoek kan daar wellicht een bijdrage aan leveren. 
 
 

1.1.7 Tot slot 
 
Over de kwaliteitssystemen die in elke zorgsector worden gehanteerd zijn inmiddels 
voldoende gegevens bekend uit de eerder genoemde Leidschendamonderzoeken die in 
1995 en 2000 hebben plaatsgevonden. Voor een overzicht verwijzen we naar het rapport 
van Sluijs en Wagner (2000): Kwaliteitssystemen in zorginstellingen; de stand van zaken 
in 2000 (en het daarbij behorende tabellenboek met gedetailleerde gegevens voor elke 
sector afzonderlijk). Een samenvatting van dit onderzoek is ook op de NIVEL-website te 
vinden (www.nivel.nl). De onderhavige studie is derhalve toegespitst op de indicatoren 
die in zorginstellingen worden gebruikt. Dit onderzoek is daarmee een verdiepingsstudie 
van het Leidschendamonderzoek.  
 
 

 1.2 Vraagstelling en methode 
 
De algemene vraagstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 

 
'Welke cijfers of kengetallen worden in zorginstellingen gebruikt als indicator 
voor de kwaliteit van zorg die de patiënt of cliënt ontvangt?' 
 
 
 

                                                           
1 Dit wordt 'toezicht op toezicht' genoemd (Commissie Abeln, 2001). 
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Deze algemene vraag is geoperationaliseerd in de volgende drie deelvragen, namelijk: 
  
 1.1  'Wat wordt in de instelling verstaan onder verantwoorde zorg?' 
 1.2  'Hoe weet de instelling dat verantwoorde zorg wordt geleverd?' 
 1.3  'Welke indicatoren of kengetallen gebruikt de instelling om de kwaliteit 

van zorg te meten?' 
 
Deze drie vragen vormden ook de kern van de semi-gestructureerde vragenlijst die ten 
behoeve van het onderzoek was ontwikkeld en die vooraf aan de te interviewen personen 
werd toegestuurd met een toelichting (zie bijlage 1 voor de vragenlijst en de toelichting). 
In de toelichting werd expliciet vermeld dat het interview was toegespitst op indicatoren 
voor de kwaliteit van zorg die patiënten of cliënten ontvangen. Daarnaast was expliciet 
vermeld dat de instelling zelf kon bepalen welke indicatoren zij bruikbaar achtte, omdat 
het onderzoek tot doel had in kaart te brengen wat er in het 'veld' leeft. 
 
In de interviews werd bij elke indicator die de geïnterviewden noemden doorgevraagd 
naar hoe deze wordt gemeten, wat deze zegt over de kwaliteit van zorg en welk waarde 
men aan de indicator hecht. Ook is gevraagd of de resultaten van metingen alleen intern 
worden gebruikt of ook worden gepubliceerd in het jaarverslag of beschikbaar zijn voor 
externe partijen. Aan alle geïnterviewden is gevraagd voorbeelden van grafieken of 
tabellen te laten zien met de resultaten van de metingen. Voor zover de geïnterviewden 
daar toestemming voor hebben gegeven zijn voorbeelden van deze tabellen en grafieken 
(anoniem) gebundeld in een bijlagenrapport dat op aanvraag beschikbaar is. 
Om inzicht te krijgen in de indicatoren die men het belangrijkst vond is tenslotte 
gevraagd welke gegevens men van een collega-instelling zou willen zien om de kwaliteit 
van zorg in die instelling te beoordelen.2 
De interviews werden op band opgenomen en uitgewerkt. De concept interviewverslagen 
zijn ter autorisering aan de geïnterviewden voorgelegd. Na eventuele correcties ontvingen 
de geïnterviewden de definitieve versie van het interviewverslag. 
Als onderzoeksmethode was voor de interviewmethode gekozen om zicht te krijgen op 
datgene wat in de instellingen leeft en om zicht te krijgen op het soort metingen dat in 
instellingen plaatsvindt om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Een literatuur-
studie zou alleen een overzicht hebben opgeleverd van mogelijke indicatoren, zonder dat 
daarmee duidelijk zou worden wat in de praktijk daadwerkelijk wordt gebruikt. 
Bovendien was de gedachte dat via interviews ook inzicht verkregen kon worden in 
indicatoren die uitsluitend intern voor monitoring worden gebruikt en die dus niet 
openbaar in jaarverslagen worden gepubliceerd. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Letterlijk werd gevraagd: 'Stel dat u moet beoordelen of een collega instelling goede zorg aan cliënten 

levert. Welke indicatoren (cijfers, kengetallen) zou u dan van die instelling willen weten'? 
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1.2.1 Respondenten  
 
Voor het onderzoek zijn in totaal 111 zorginstellingen benaderd. Daarvan hebben 60 
instellingen aan het onderzoek meegewerkt (respons 54%). Tabel 1.1 geeft een overzicht 
van de aantallen respondenten per sector. 
 
 
Tabel 1.1  Overzicht van het aantal benaderde instellingen en het aantal instellingen dat 

heeft geparticipeerd per sector3 (N=60) 
 
     benaderd geparticipeerd  
 
Ziekenhuizen   17 9 
Verpleeghuizen   15 8 
Verzorgingshuizen   14 7 
Thuiszorginstellingen   17 8 
Instellingen in de gehandicaptenzorg   11 9 
GGZ-instellingen   12 10 
AMW-instellingen   13 4 
GGD'en      12 5 
  
Totaal     111 60 (= 54%) 
 
 
 
Gemiddeld heeft circa de helft van de benaderde instellingen aan het onderzoek meege-
werkt. De respons was relatief hoog bij de GGZ-instellingen en in de gehandicaptenzorg 
en relatief laag bij AMW-instellingen en GGD'en. De redenen van weigering zijn niet 
systematisch geïnventariseerd. Wel meldde een aantal AMW-instellingen dat bij hen nog 
geen indicatoren werden gebruikt en het dus geen zin had aan dit onderzoek mee te doen. 
 
De benaderde instellingen zijn geselecteerd uit de respondenten die in 2000 hebben 
meegedaan aan het eerder genoemde Leidschendamonderzoek. Zij hebben destijds een 
vragenlijst ingevuld over de mate waarin het kwaliteitssysteem ontwikkeld was. Op basis 
daarvan zijn voor het huidige onderzoek alle instellingen geselecteerd die ver gevorderd 
zijn met de invoering van een kwaliteitssysteem (fase 3) aangevuld met instellingen die 
nog aan het begin staan van die ontwikkelingen (fase 1). De reden om beide typen 
instellingen in het onderzoek te betrekken is de volgende.  
Als het gaat om indirecte indicatoren, zoals de mate van protocollering of interne toet-
singen, dan zijn instellingen met een kwaliteitssysteem per definitie beter in staat aan te 
tonen dat verantwoorde zorg wordt geleverd dan instellingen zonder een kwaliteits-
systeem. Indirecte indicatoren zijn veelal een afspiegeling van het kwaliteitssysteem. Ligt 
het accent op uitkomstindicatoren, zoals in het onderhavige onderzoek het geval is, dan 

                                                           
3 Het onderzoek was beperkt tot 8 sectoren; derhalve zijn gezondheidscentra, apotheken en sociaal 

pedagogische diensten niet in het onderzoek betrokken. 
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kan niet op voorhand worden aangenomen dat alleen instellingen met een kwaliteits-
systeem uitkomstmetingen verrichten. Tenslotte worden in nagenoeg alle zorginstellingen 
in Nederland uitkomsten als de tevredenheid van patiënten of cliënten, klachten of 
incidenten gemeten (Sluijs en Wagner, 2000).  
 
Tot slot moet worden vermeld dat in elke instelling gemiddeld met twee personen en 
soms drie is gesproken. Aan de directie van de instelling was verzocht minimaal twee 
medewerkers aan het interview deel te laten nemen, namelijk degene die verantwoor-
delijk is voor de zorginhoudelijke kwaliteit (bijvoorbeeld het hoofd patiëntenzorg) en 
degene die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken in de organisatie. Op 
die wijze konden vanuit beide invalshoeken (zorginhoudelijk en organisatorisch) 
indicatoren worden aangedragen. De functies van de geïnterviewden worden per sector in 
elk hoofdstuk vermeld. 
 
 

 1.2.2 Analyse 
 
De gegevens zijn op kwalitatieve wijze verwerkt. De indicatoren zijn door de onderzoe-
kers in drie categorieën ingedeeld als structuur-, proces-, of uitkomstindicatoren. (Hoewel 
het accent op uitkomstindicatoren lag, hebben alle geïnterviewden ook structuur- en 
procesindicatoren gemeld, omdat zij kwaliteit breder zien dan alleen outcome.)  
Per sector is een beschrijving van alle indicatoren gegeven met een toelichting per indica-
tor. Indien de geïnterviewden van mening verschilden over de betrouwbaarheid of de 
waarde van een indicator zijn de argumenten vermeld. 
 
N.B.  
Het doel van het huidige rapport is een beschrijving per sector te geven. In een vervolg-
publicatie zal op geaggregeerd niveau worden ingegaan op eventuele verschillen in het 
gebruik van uitkomst indicatoren tussen instellingen die ver en die minder ver gevorderd 
zijn met het kwaliteitssysteem.4  
 
 

 1.2.3 Opbouw van het rapport 
 
Elk van de hoofdstukken 2 tot en met 9 is aan één sector gewijd. De hoofdstukken zijn 
afzonderlijk leesbaar. In elk hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende onder-
werpen aan de orde: 
 
- De stand van zaken in 2000: eerst wordt een overzicht gegeven van wat inmiddels 

bekend is over het gebruik van indicatoren in de sector, gebaseerd op landelijke 
kwantitatieve gegevens uit het Leidschendamonderzoek (Sluijs en Wagner, 2000). 

 

                                                           
4 Omdat de aantallen per sector klein zijn, variërend van 4 tot 10, is het niet mogelijk om binnen elke 

sector een analyse te maken van verschillen tussen instellingen die ver dan wel minder ver zijn met 
het kwaliteitssysteem.  
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- Typering van de geïnterviewden in het huidige onderzoek: er wordt een korte typering 
gegeven van de geïnterviewden wat betreft de functie(s) die zij in de instelling 
bekleden. 

- De visie op kwaliteit van zorg: beschreven wordt wat de geïnterviewden verstaan 
onder goede kwaliteit c.q. verantwoorde zorg, zodat de gemeten indicatoren vanuit dat 
kader kunnen worden begrepen. 

- Indicatoren: achtereenvolgens worden de structuur-, proces-, en uitkomstindicatoren 
beschreven en toegelicht. 

-  Elk hoofdstuk besluit met een korte samenvatting en beschouwing. 
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2 Ziekenhuizen 
 
 
 
 
 
 

 2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staan de ziekenhuizen centraal. Beschreven wordt welke indicatoren op 
dit moment op ziekenhuisniveau worden gebruikt om de kwaliteit van zorg zichtbaar te 
maken.  
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in deze inleiding beschreven wat 
inmiddels bekend is over het gebruik van indicatoren op ziekenhuisniveau, ontleend aan 
het landelijke onderzoek naar kwaliteitssystemen dat in 2000 is gehouden (Sluijs en 
Wagner, 2000). Daarna wordt een korte typering gegeven van de vertegenwoordigers van 
de ziekenhuizen die geïnterviewd zijn ten behoeve van het huidige onderzoek. De 
centrale vraag in de interviews was:  
 

'Welke cijfers of kengetallen worden in ziekenhuizen gebruikt als een 
indicator van de kwaliteit van zorg die de patiënt ontvangt?' 

 
In paragraaf 2.2 volgen de resultaten van de interviews. Beschreven wordt welke indica-
toren op ziekenhuisniveau worden gemeten en hoe bruikbaar de geïnterviewden deze 
indicatoren vinden om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken. Het hoofdstuk besluit 
met een samenvatting en beschouwing. 
 
 

 2.1.1 Indicatoren in het Leidschendamonderzoek in 2000 
 
In het Leidschendamonderzoek in 2000 hebben 101 ziekenhuizen geparticipeerd. Van hen 
is een ingevulde vragenlijst ontvangen over de kwaliteitssystemen en de indicatoren die 
in het ziekenhuis werden gehanteerd. In de vragenlijst was gevraagd welke indicatoren 
door de medische staf en welke door de (top)managers werden gebruikt voor het 
monitoren van de kwaliteit. Tabel 2.1 laat zien welk soort indicatoren in 2000 werden 
genoemd.5 
 
 
 
 
 
                                                           
5 De vraag naar indicatoren was als gesloten vraag gesteld. De acht in de tabel beschreven indicatoren 

waren in de vragenlijst opgenomen. Men kon aankruisen welke indicatoren men gebruikte. Daarnaast 
konden andere indicatoren worden ingevuld in de categorie: overige indicatoren. (Sluijs en Wagner, 
2000). 
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Tabel 2.1 Percentage ziekenhuizen dat in 2000 de volgende indicatoren meldde voor 
het monitoren van de kwaliteit (N=101) 

 

Gebruikte indicatoren door      medische staf (top)management 

- productiecijfers van afdelingen     64%   91%  
- medische outcome gegevens (bijv. complicaties)   63%   12% 
- formele klachten registratie     59%   91% 
- toegangstijden (tot de eerste afspraak)    57%   76% 
- overzichten ongenoegens en klachtenbemiddeling   45%   75% 
- wachttijden (in de wachtkamer)     35%   51% 
- doorstroomtijden (van het gehele zorgproces)   33%   48% 
- ziekte en verloop van medewerkers     16%   90% 
- andere indicatoren         7%   11% 

Bron: Sluijs en Wagner, 2000 (Leidschendamonderzoek) 
 
 
De meest frequent gebruikte indicator zijn de productiecijfers die op de eerste plaats 
komen bij zowel de medische staf (64% van de 101 ziekenhuizen) als bij het management 
(91% van de 101 ziekenhuizen). Indicatoren die door beide partijen eveneens relatief 
vaak worden genoemd zijn klachten en ongenoegens van patiënten, toegangstijden en 
wachttijden en ook wel de doorstroomtijden van het gehele zorgproces. Daarnaast zijn er 
de volgende verschillen tussen de medische staf en het management. Medische outcome 
gegevens worden wel door de medische staf gebruikt (63%), maar nauwelijks op zieken-
huisniveau door het management (12%). Andersom gebruikt het management met name 
ziekte en verloop van medewerkers als indicator (90%) terwijl dat bij medische staven 
weinig voorkomt (16%). 
Incidenteel werden nog andere indicatoren gemeld, die divers van karakter waren. 
Voorbeelden zijn: meldingen van incidenten of calamiteiten, necrologieën et cetera. Veel 
van deze indicatoren zijn nader toegelicht in de interviews die ten behoeve van het 
huidige onderzoek zijn gehouden. 
  
 

 2.1.2 Typering van de respondenten 
 
In totaal zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van negen ziekenhuizen: drie 
topklinische ziekenhuizen, waaronder een academisch ziekenhuis, drie algemene zieken-
huizen, een gespecialiseerd ziekenhuis en twee revalidatie centra. Schema 2.1 geeft een 
typering van de geïnterviewden wat betreft hun functie binnen het ziekenhuis. Ter 
bescherming van anonimiteit worden geen nadere bijzonderheden vermeld. 
 
In alle ziekenhuizen hadden een of meer van de geïnterviewden kwaliteit in portefeuille. 
De overige gesprekspartners waren divers wat betreft de functies die zij in het ziekenhuis 
vervullen: onder andere zorgmanagers, afdelingshoofden, clustermanagers of stafmede-
werkers hebben aan de interviews deelgenomen. 
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In de interviews is gevraagd naar indicatoren op ziekenhuisniveau. Enkele 
geïnterviewden zijn daarnaast specifiek ingegaan op indicatoren die zij op de eigen 
afdeling gebruikten (spoedeisende eerste hulp, kinderafdeling). In een aparte paragraaf 
zal nader worden ingegaan op het verschil tussen indicatoren op ziekenhuisniveau en op 
afdelingsniveau. 
 
 
Schema 2.1 Typering van de respondenten 

 
functie van de geïnterviewden 

  1 Kwaliteitsmanager 
  
  2 Hoofd kwaliteitsbureau 
   Afdelingshoofd spoedeisende eerste hulp (SEH) 
 
  3 Hoofd kinder- en jongerenkliniek en kwaliteitsfunctionaris 
   Manager divisie volwassenen 
 
  4 Revalidatiearts, lid stuurgroep kwaliteitszorg 
   Fysiotherapeut en kwaliteitsfunctionaris 
 
  5 Coördinator kwaliteitsplatform 
   Manager zorg orthopaediecentrum 
 
  6 Stafmedewerker klinische zorg 
   Stafmedewerker raad van bestuur (beleid en kwaliteit) 
 
  7 Kwaliteitsfunctionaris zorgclusters 
   Afdelingsmanager kinderafdeling 
 
  8 Hoofd zorg 
   Projectcoördinator kwaliteit 
 
  9 Clustermanager centrale taken incl. kwaliteitsbeleid 
   Controller (planning en control cyclus en automatisering) 

 
 
 2.2 Het gebruik van indicatoren op ziekenhuisniveau 

 
 2.2.1 Visie op kwaliteit van zorg 

 
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de ziekenhuizen invulling trachten te geven 
aan het begrip verantwoorde zorg. In het ideale geval zou er een logische relatie bestaan 
tussen de visie van het ziekenhuis op verantwoorde zorg en de indicatoren die worden 
gemeten om na te gaan of de visie wordt waargemaakt.  
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In de kwaliteitswet is het begrip verantwoorde zorg gedefinieerd als zorg van goed 
niveau, met tenminste de volgende kenmerken (Kwaliteitswet Zorginstellingen, 1996).  
Het is zorg die: 
- doelmatig, 
-  doeltreffend, en 
-  patiëntgericht wordt verleend. 
De zorg moet ook tegemoet komen aan de reële behoefte van de patiënt. 
 
Deze kenmerken komen ook terug in de visies van veel ziekenhuizen, waarin is geformu-
leerd wat men onder goede kwaliteit van zorg verstaat. 
Patiëntgerichtheid is in de visies van alle ziekenhuizen terug te vinden, zo blijkt uit de 
interviews. In de meerderheid van de ziekenhuizen (zes) worden ook de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de zorg expliciet als kenmerken van kwaliteit genoemd. 
Doelmatigheid is bijvoorbeeld verwoord als 'het verantwoord omgaan met de beschikbare 
middelen' en doeltreffendheid is bijvoorbeeld verwoord als 'zorgen dat behandelen tot 
goede resultaten leidt'. Veiligheid is daarbij een belangrijk aspect volgens een van de 
geïnterviewden. In nagenoeg alle ziekenhuizen (acht) wordt ook samenwerking expliciet 
als een kenmerk van goede kwaliteit benoemd in de visie. Het gaat om diverse vormen 
van samenwerking, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Door twee geïnterviewden 
wordt het belang daarvan als volgt verwoord: 
- 'Het ziekenhuiscontact is vaak een (in de tijd beperkt) onderdeel in een veel langere 

historie van een patiënt, waarbij eerste- en derdelijnszorg evenzeer een wezenlijke 
bijdrage leveren. Dat maakt samenwerking met eerste en derde lijn noodzakelijk'. 

- 'Wanneer de patiënt geen medisch specialistische zorg meer behoeft is het ziekenhuis 
mede verantwoordelijk voor continuïteit en kwaliteit van zorg elders in de zorgketen'. 

Een derde ziekenhuis gaat daar nog verder op in en heeft als visie dat: 'elke patiënt de 
juiste zorg krijgt van de juiste hulpverlener op de juiste plaats'. 
Ten slotte wordt in vijf ziekenhuizen gesteld dat kwaliteit ook wordt gekenmerkt door 
continue en systematische kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld via het INK-model of een 
ander kwaliteitssysteem. 
Vergeleken met de kwaliteitswet wordt het begrip verantwoorde zorg door de 
meerderheid wat breder gedefinieerd in de visie, omdat ook samenwerking en continue 
verbetering daartoe worden gerekend. Minder vaak is expliciet in de visie opgenomen dat 
de zorg tegemoet moet komen aan de reële behoefte van de patiënt. 
Op de vraag wat de geïnterviewden zelf verstaan onder goede kwaliteit verwijzen zij naar 
de wijze waarop dat in de visie en de missie van het ziekenhuis is geformuleerd. Enkele 
geïnterviewden voegen daar nog aan toe: 
-  'Kwaliteit is uitgaan van hoe jezelf behandeld wil worden.' 
- 'Goede kwaliteit van zorg heeft als uitgangspunt de verwachtingen van de patiënt. Wij 
 trachten die verwachtingen te overtreffen.' 
- 'Kwaliteit is doen wat de klant vraagt met toevoeging van vakmanschap. U vraagt en 

wij draaien is niet aan de orde. De professionele verantwoordelijkheid geeft daar 
mede richting aan.' 

-  'Kwaliteit wordt nadrukkelijk breder gezien als alleen patiëntgerichtheid; doelmatig-
heid en doeltreffendheid spelen hierin ook een grote rol.' 
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Ook uit deze antwoorden blijkt dat kwaliteit een veelomvattend begrip is waarin de geïn-
terviewden verschillen in de accenten die worden gelegd. In de citaten wordt achtereen-
volgens verwezen naar de verwachtingen van de patiënt, het professionele vakmanschap 
en de doelmatigheid en doeltreffendheid. 
 
Zoals eerder opgemerkt blijkt de mate waarin verantwoorde zorg wordt geleverd 
enerzijds uit de kwaliteitssystemen die het ziekenhuis hanteert en anderzijds uit de 
resultaten van de indicatoren die worden gemeten. Informatie over de kwaliteitssystemen 
die ziekenhuizen hanteren is uitgebreid beschreven in het Leidschendamonderzoek (Sluijs 
en Wagner, 2000). We volstaan hier met een korte verwijzing naar de kwaliteitssystemen 
die door de geïnterviewden zijn genoemd. In alle ziekenhuizen worden combinaties van 
meerdere kwaliteitssystemen gehanteerd, zoals ook al uit het Leidschendamonderzoek 
bleek. Op ziekenhuisniveau wordt het NIAZ/PACE6- referentiekader het meest frequent 
genoemd en/of het INK-model7 (elk vijf maal genoemd). Twee geïnterviewden noemen 
het HKZ-model.8 De ISO-normen9 en het BSC-model10 worden beide eenmaal genoemd. 
Op afdelingsniveau worden (daarnaast) andere systemen gebruikt, zoals de CCKL-
normen11 voor het laboratorium, GMP-Z-normen12 voor de farmacie of het HACCP-
systeem13 voor de voeding. Hoewel het geen model of systeem is verwijzen twee 
geïnterviewden naar de visitaties van de medisch specialisten als het gaat om de kwaliteit 
van het medisch specialistisch handelen. Gegevens over de kwaliteitssystemen die het 
ziekenhuis hanteert zijn doorgaans openbaar en uitgebreid beschreven in de 
kwaliteitsjaarverslagen van de ziekenhuizen.  
 
Het huidige onderzoek was toegespitst op de vraag: waaraan meet u de kwaliteit van zorg 
af? Daarbij gaat het in feite om de vraag hoe het ziekenhuis weet dat de visie en doelstel-
lingen worden waargemaakt en dat de kwaliteitssystemen inderdaad de beoogde effecten 
hebben. Dit zou in theorie kunnen blijken uit de indicatoren die in het ziekenhuis worden 
gemeten. In alle ziekenhuizen is bijvoorbeeld patiëntgerichtheid het streven en in alle 
ziekenhuizen wordt via meningspeilingen onder patiënten gemeten in hoeverre patiënten 
tevreden zijn over de geboden zorg. In alle ziekenhuizen worden ook kengetallen als pro-
ductiecijfers, ziekteverzuim, incidenten en wachttijden geregistreerd. In paragraaf 2.2.2 
worden deze een voor een toegelicht.  
                                                           
6  NIAZ: Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen;  
 PACE: Proefproject Accreditatie van Ziekenhuizen. 
 
7  INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit. 
 
8  HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
 
9  ISO: International Standards of Organization. 
 
10  BSC: Balanced Score Card. 
 
11  CCKL: Coördinatie Commissie voor Kwaliteitsbewaking in Laboratoria in de gezondheidszorg. 
 
12  GMP-Z: Good Manufacturing Practice - Ziekenhuisfarmacie. 
 
13  HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points. 
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Vooruitlopend op de resultaten blijkt dat er in zijn algemeenheid nog weinig directe rela-
ties zijn tussen de visie of de doelstellingen van het ziekenhuis en de indicatoren die 
worden gemeten, althans die relaties zijn veelal niet geëxpliciteerd. Daar wordt wel over 
gedacht en aan gewerkt. In welke fase van ontwikkeling het denken over indicatoren zich 
bevindt blijkt uit de hierna volgende uitspraken van de geïnterviewden: 
-  'Binnen de instelling worden veel gegevens via de computer vastgelegd. Momenteel is 

men aan het kijken welke gegevens kunnen worden gebruikt als stuurinformatie.' 
-  'In het ziekenhuis wordt veel geregistreerd. De kunst is gegevens te vertalen naar 

zinvolle informatie. Dat zal selectief moeten gebeuren anders verdwalen mensen in de 
hoeveelheid aan gegevens. Op dit moment worden de gegevens van het Ziekenhuis 
Informatie Systeem nog nauwelijks gebruikt om de kwaliteit in indicatoren te meten. 
De gegevens zijn nog te algemeen van aard.' 

-  'Momenteel worden ideeën ontwikkeld met betrekking tot kwaliteitsindicatoren en 
borging van de kwaliteit op meerdere niveaus.' 

-  'Het streven is duidelijk meetbare doelstellingen te formuleren om de realisering van 
het beleid te evalueren.' 

-  'Momenteel is binnen de instelling, relatief gezien, nog weinig stuurinformatie aan-
wezig om de kwaliteit van zorg goed te kunnen monitoren. Men wil nu en in de 
toekomst in het kader van de planning en control cyclus gaan werken met een 
gebalanceerde indicatorenset op ziekenhuisniveau. Hiertoe is een projectstructuur 
opgezet. Deze indicatoren hebben betrekking op vier gebieden: operationele prestatie-
indicatoren (bijvoorbeeld productiviteit), klanttevredenheid, medewerkers (tevreden-
heid, opleidingen et cetera) en financiële prestatie indicatoren.' 

-  'Het ontwikkelen van indicatoren is lastig. De instelling bevindt zich (naar eigen 
zeggen) soms nog in een ontwikkelingsfase, echter op een aantal gebieden zijn 
indicatoren al meerdere jaren geïmplementeerd en worden ze bijgesteld.' 

 -  'Veel registraties of metingen worden nu nog niet als indicatoren benoemd. Stap voor 
stap wordt geprobeerd indicatoren te ontwikkelen. De visie is daarbij het uitgangs-
punt. Per thema (uit de visie) worden doelen geformuleerd en wordt bepaald wat 
gemeten wordt en hoe. Bijvoorbeeld: in de visie staat dat de patiënt op de juiste plaats 
wordt behandeld. Dat kan tot uitdrukking komen in het percentage verkeerde bedden, 
maar ook via informatie-uitwisseling met de ketenpartners. Het uiteindelijke doel is 
zichtbaar te maken dat de geleverde kwaliteit overeenkomt met datgene wat in de visie 
wordt uitgedragen.' 

Uit de interviews is ten eerste af te leiden dat veel gegevens worden geregistreerd, maar 
dat deze niet zonder meer bruikbaar zijn als indicator voor de kwaliteit van zorg. Ten 
tweede, dat veel geïnterviewden zich beraden over het ontwikkelen van indicatoren of 
betere indicatoren. Ten derde dat een enkeling daarbij expliciet wijst op het feit dat 
indicatoren gerelateerd zouden moeten zijn aan de visie en de doelstellingen van het 
ziekenhuis. 
 
 
 
 
 

 2.2.2 Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 



 

 
 
32 Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 

 
Aan de geïnterviewden is op een open wijze gevraagd welke indicatoren zij meten om de 
kwaliteit van zorg die de patiënt ontvangt inzichtelijk te maken. Voordat de indicatoren 
afzonderlijk worden beschreven en toegelicht, geeft tabel 2.2 eerst een indruk van het 
aantal indicatoren dat per ziekenhuis is genoemd. De indicatoren zijn (door de onder-
zoekers) ingedeeld in drie aandachtsgebieden, namelijk structuur, proces en outcome c.q. 
resultaten. Conform de huidige kwaliteitsmodellen is het aandachtsgebied 'resultaten' 
breed gedefinieerd en omvat niet alleen de outcome voor de patiënt maar omvat ook 
resultaten op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van de medewerkers.  
 
 
Tabel 2.2 Per ziekenhuis het genoemde aantal indicatoren voor de kwaliteit van zorg 

op ziekenhuisniveau (N=9) 
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Indicatoren m.b.t. de structuur 
- algemeen    1 2 2 6 3 3 2 3 2 
- personele bezetting   3 3 3 1 - - 4 3 1 
 
Indicatoren m.b.t. processen 
- zorgprocessen   6 1 4 5 6 3 1 6 6 
 
Indicatoren m.b.t. resultaten 
- patiënten    3 2 2 1 3 1 2 2 2 
- medewerkers   3 2 2 3 - 4 2 3 3 
- ketenpartners   1 1 - - - - - - - 
-  adverse events   5 5 3 3 3 6 5 8 4 
-  productie    1 1 - - 1 1 1 1 1 
-  financieel    1 2 1 - - - 1 - 1 
-  overig    1 1 1 - - - - - - 
 
Totaal    25 20 18 19 16 18 18 26 20 

 
 
De tabel moet als volgt worden gelezen. Ziekenhuis nummer 8 noemt op 
ziekenhuisniveau 26 indicatoren om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Bij de 
overige ziekenhuizen ligt dat tussen de 16 en de 25 indicatoren. Het meest frequent 
worden indicatoren met betrekking tot resultaatgebieden genoemd. Voorbeelden zijn de 
tevredenheid van patiënten en medewerkers hetgeen door nagenoeg iedereen als goede 
indicatoren voor de kwaliteit worden beschouwd. Relatief vaak worden ook ongewenste 
uitkomsten (adverse events), als indicator voor kwaliteit genoemd, zoals meldingen van 
fouten en ongevallen en (de afhandeling van) klachten. Alle geïnterviewden noemen ook 
een of meerdere structuur- en procesindicatoren, ondanks het feit dat expliciet was 
gevraagd naar indicatoren voor de kwaliteit van zorg die de patiënt ontvangt. Dat 
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illustreert - zoals eerder is opgemerkt - dat de geïnterviewden kwaliteit breder definiëren 
dan alleen de uitkomsten voor de patiënt. Wij komen daarop terug. 
 
N.B. Interpretatie van de gegevens 
Wat betreft een interpretatie van de gegevens en van de verschillen tussen de 
ziekenhuizen is - ook in het vervolg van dit rapport - een aantal zaken van belang. 
 
Ten eerste, als in een ziekenhuis weinig indicatoren worden genoemd, betekent dat niet 
dat zij minder gegevens registreren. Het betekent alleen dat zij slechts een beperkt aantal 
van de geregistreerde gegevens beschouwen als een indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Bijvoorbeeld, alle ziekenhuizen registreren de productiecijfers en het ziekteverzuim, maar 
slechts enkelen vinden dat dit indicatoren zijn voor de kwaliteit van zorg. 
Ten tweede, alle geïnterviewden blijken het begrip indicator ruimer op te vatten dan 
alleen als kengetal of percentage. De geïnterviewden noemen ook activiteiten, 
bijvoorbeeld visitatie van de medisch specialisten of functioneringsgesprekken een 
indicator voor de kwaliteit van zorg. In feite gaat het hier om indicatiegebieden die (nog) 
niet in indicatoren (kengetallen) zijn geoperationaliseerd. In dergelijke gevallen zal de 
term 'indicatie(gebied)' worden gebruikt, en de term indicator voor kengetallen (cijfers, 
percentages). 
Ten derde, enkele geïnterviewden zeiden dat zij in het interview voorbeelden van indica-
toren gaven en dus geen volledig overzicht. 
Tot slot, de onderzoekers hebben geen selectie in de door de geïnterviewden genoemde 
indicatoren (of indicatiegebieden) aangebracht. Het doel is te laten zien wat de geïnter-
viewden zelf beschouwen als indicatie voor de kwaliteit van zorg en dus wat er in het 
veld leeft. 
 
 

 2.2.3 Indicatoren ten aanzien van structuur 
 

Tabel 2.3 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de structuur van de organisatie. De gegevens zijn per ziekenhuis weerge-
geven. 
 
Het meest frequent wordt een bewijs van accreditatie of de resultaten van een INK-evalu-
atie genoemd als indicatie voor de kwaliteit van zorg, direct gevolgd door de visitatie van 
medisch specialisten of de resultaten van ziekenhuisvergelijkingen. Het gaat in al deze 
gevallen om (resultaten van) externe beoordelingen. Minder geïnterviewden noemen de 
samenwerking met een patiëntenraad of patiëntenvereniging een indicatie voor de 
kwaliteit van zorg. 
In zeven van de negen ziekenhuizen worden kenmerken van de medewerkers expliciet als 
indicator voor kwaliteit genoemd. Het betreft dan vaker de deskundigheid van het perso-
neel (bij- en nascholing, BIG-geregistreerden) en minder vaak de omvang van de 
formatie. De genoemde indicatoren worden hierna achtereenvolgens toegelicht. 
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Tabel 2.3 Structuur: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 
indicator voor de kwaliteit van zorg (N=9) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  (n) 

 
Indicatoren algemeen 
-  NIAZ-accr./INK-eval./VRIN etc X X X X - X X X -  7 
-  visitatie med.specialisten - - - X - X X X X 5 
-  ziekenhuisvergelijkingen - X - X X X - - X 5 
-  cliënten-/patiëntenraad - - - X X - - - -  2 
-  samenwerking met een patiënten vereniging - - - X X - - - -  2 
-  aantal verbeterprojecten - - X - - - - - -  1 
-  gebruik pat. info. bureau - - - - - - - X -  1 
-  organisatiehandboek - - - X - - - - -  1 

 
Medewerkers 
-  gevolgde na-/bijscholing X X - X - - X X -  5 
-  functioneringsgesprekken X - X - - - X -  X 4 
-  % BIG-geregistreerden  - - - - - - X X -  2 
-  evaluaties van opleidingen  - X - - - - X - -  2 
-  bezetting/formatie - - X - - - - X -  2 
-  samenstelling personeel X X X - - - - - -  3 
  
Totaal 4 5 5 7 3 3 6 6 3  
 
 
 
Resultaten van beoordelingen als indicator 
In de soorten externe beoordelingen die als indicatie voor kwaliteit zijn genoemd, zijn 
drie varianten te onderkennen, namelijk: 
- individuele beoordeling via NIAZ, INK, VRIN of een ander systeem14; 
- onderlinge vergelijking tussen ziekenhuizen of benchmarking; 
- visitaties door de wetenschappelijke verenigingen. 
 
Individuele beoordelingen  
Nagenoeg alle geïnterviewden beschouwen het (verwerven van) een NIAZ-accreditatie of 
de resultaten van een INK-evaluatie of de toetsing door de VRIN (Vereniging van 
Revalidatie Instellingen) een belangrijke pijler van kwaliteitszorg en een indicatie voor de 
kwaliteit van zorg. Bij een NIAZ-accreditatie ligt het accent op de beoordeling van het 
kwaliteitssysteem van het ziekenhuis c.q. de organisatie van de zorg. Zowel afdelingen 
als het gehele ziekenhuis kunnen door het NIAZ worden geaccrediteerd. Het is ook een 
manier om verantwoording over de kwaliteit af te leggen en de kwaliteit aan externen 

                                                           
14  Bijvoorbeeld de beoordeling van de kindvriendelijkheid van ziekenhuizen of het voldoen aan de  
 criteria van Child Friendly Hospital.  
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zichtbaar te maken, zo melden de geïnterviewden. Op onze vraag: 'Kunt u laten zien dat 
uw ziekenhuis goede kwaliteit levert'? antwoordde een van de geïnterviewden 
bijvoorbeeld: 'dat kunnen wij straks als we de NIAZ-accreditatie hebben'. En een ander 
merkt op dat 'accreditatie voor transparantie zorgt en tegelijkertijd een PR-middel is'. 
Een van de geïnterviewden relativeert deze PR-functie van accreditatie: 'accreditatie is 
een goede zaak maar maakt niet veel indruk op externe partijen; zij zijn vooral 
geïnteresseerd in de prestaties wat betreft professionele kwaliteit en de geleverde 
service'. 
Naast NIAZ-accreditatie wordt ook de door externen uitgevoerde toetsing van de INK-
evaluatie als een indicator voor de kwaliteit beschouwd. In een van de ziekenhuizen is het 
INK-evaluatierapport openbaar, en dus ook beschikbaar voor externe partijen. In het 
rapport is een groot aantal gegevens over het ziekenhuis opgenomen. Expliciet wat betreft 
outcome hanteert dit ziekenhuis outcome indicatoren op vier gebieden, namelijk: 
tevredenheid van patiënten, tevredenheid van medewerkers, financiën en energiebeheer. 
Daarnaast zijn er indicatoren op procesniveau. 
Op basis van het INK-evaluatierapport wordt berekend hoever het ziekenhuis is met Total 
Quality Management c.q. integrale kwaliteitszorg. Als meetlat wordt de 1000-punten 
schaal score van het INK gehanteerd. Volgens een van de geïnterviewden zou het aantal 
behaalde INK-punten binnen een nader te bepalen range als indicator voor kwaliteit 
kunnen dienen. 'Instellingen die binnen een bepaalde range vallen hebben in ieder geval 
de systeemkant goed in de vingers', aldus een van de geïnterviewden. 
 
Onderlinge vergelijking  
Bij ziekenhuisvergelijkingen ligt het accent niet op het kwaliteitssysteem maar op de 
patiëntvriendelijkheid van ziekenhuizen. Bij dergelijke vergelijkingen wordt berekend 
welke positie (beter of slechter) het ziekenhuis inneemt ten opzichte van (de gemiddelde 
score van) andere ziekenhuizen. Het gaat daarbij niet om één indicator maar om prestaties 
op een aantal gebieden. In de huidige ziekenhuisvergelijking15 waarin circa 40 zieken-
huizen op vrijwillige basis participeren, wordt bijvoorbeeld aan een groot aantal patiënten 
een oordeel gevraagd over zaken als: 
- de ontvangst bij opname; 
- de informatieverstrekking; 
- inspraak en bejegening; 
- de hotelfunctie et cetera. 
Ook brengen visiteurs een bezoek aan het ziekenhuis en zij geven een oordeel over 
accommodatie, toegankelijkheid et cetera. Tot slot wordt door het ziekenhuis zelf een 
vragenlijst ingevuld over het (kwaliteits)beleid van het ziekenhuis. 
De gegevens worden per specialisme berekend en openbaar en op naam van het zieken-
huisspecialisme gepubliceerd. De resultaten zijn derhalve toegankelijk voor externe 
partijen. Het gaat niet om één rapportcijfer voor het gehele ziekenhuis, maar om gegevens 
per specialisme. Over het belang van dergelijke vergelijkingen wordt door twee geïnter-
viewden het volgende opgemerkt: 

                                                           
15  Deze wordt uitgevoerd door de Consumentenbond samen met het NIVEL. 
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- 'Vergelijkingen tussen ziekenhuizen zijn prima, omdat zij duidelijk maken waar het 
ziekenhuis staat. Voor het ziekenhuis zelf is het ook een voordel dat kennis over en 
weer met collega's kan worden gedeeld.' 

 - 'Het heeft vele voordelen hieraan mee te doen omdat men dan niet alles zelf hoeft te 
ontwikkelen en uit te voeren. Dat is voor en klein ziekenhuis ook niet te doen. 
Bovendien is het belangrijk dat de gegevens onderling vergeleken kunnen worden. Het 
is fijn om te weten wat je als ziekenhuis goed doet en het is ook van belang om te 
weten wat verbeterd zou moeten worden.' 

 
Visitatierapporten 
Een derde frequent genoemde indicator vormen de visitatierapporten van de medisch 
specialisten. Van oudsher worden maatschappen van medisch specialisten gevisiteerd 
door de wetenschappelijke vereniging in het kader van het behouden (of verwerven) van 
de opleidingsbevoegdheid. De gegevens van deze beoordelingen zijn niet openbaar. Wel 
wordt doorgaans in het jaarverslag vermeld dat de opleidingsbevoegdheid voor een aantal 
jaren is verlengd. Daarnaast vinden op vrijwillige basis andere vormen van visitaties van 
medisch specialisten of de medische staf plaats. Over het belang van deze visitaties voor 
externe transparantie of interne bijsturing in het revalidatiecentrum of ziekenhuis wordt 
het volgende opgemerkt: 
- 'In 1997 heeft er een visitatie plaatsgevonden door de Vereniging Revalidatie Artsen 

(VRA). Dit is een duidelijke toetsing van de kwaliteit. Uit de visitatie kwamen een 
aantal positieve en een aantal negatieve aspecten van de instelling naar voren. Op 
alle negatieve aspecten zijn acties ondernomen. De visitatie van de VRA is als zeer 
waardevol ervaren.' 

 - 'Medische outcome komt aan bod bij de visitaties van de maatschappen door de 
beroepsverenigingen. Deze gegevens worden bijgehouden door de medisch 
specialisten en zijn niet openbaar. Er bestaan plannen om de visitatierapporten van de 
disciplines in breder verband te gaan bespreken dan nu gebeurt.' 

- 'De visitatierapporten van de medisch specialisten zullen niet zonder meer 
toegankelijk zijn omdat dit bij een aantal vakgroepen gevoelig blijkt te liggen.' 

- 'Het op peil houden van het medisch specialistische vakmanschap zou systematisch 
moeten worden getoetst (door collegae, want alleen zij kunnen daar iets over zeggen). 
De visitaties van opleidingen zijn daar een voorbeeld van. Beter nog zijn interne 
functioneringsgesprekken, waar de medische staf recent toe heeft besloten. In de 
gezondheidszorg is het een gegeven dat het ziekenhuis daar geen rechtstreekse sturing 
op heeft.' 

Uit de interviews komt naar voren dat veel belang wordt gehecht aan de visitaties van 
medisch specialisten, maar dat de resultaten daarvan niet toegankelijk zijn voor externe 
partijen. 
 
Samenvatting externe beoordelingen als indicatie 
Samenvattend worden resultaten van externe beoordelingen als indicatie voor de kwaliteit 
van zorg beschouwd. In grote lijnen zijn daarin drie typen te onderscheiden. Indicatoren 
voor het functioneren van het kwaliteitssysteem (NIAZ-accreditatie of INK-evaluatie); 
indicatoren voor patiëntvriendelijkheid (ziekenhuisvergelijking) en indicatoren voor het 
vakinhoudelijk medisch specialistisch handelen (visitaties). In een enkel geval is sprake 
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van een indicator in de vorm van één cijfer of kengetal, zoals de puntenscore van het 
INK-model. Ook het bezit van een accreditatiebewijs of het bewijs van de 
opleidingsbevoegdheid zou als zodanig kunnen worden beschouwd. In zijn algemeenheid 
gaat het bij externe beoordelingen echter om een set aan gegevens op een aantal gebieden. 
Wat betreft de openbaarheid van gegevens is uit de interviews het volgende op te maken: 
gegevens over patiëntvriendelijkheid worden openbaar gepubliceerd via de ziekenhuis-
vergelijking. Doorgaans publiceert het ziekenhuis zelf wel het feit dát visitaties en 
accreditaties en/of INK-evaluaties hebben plaatsgevonden. De concrete resultaten van 
dergelijke externe beoordelingen zijn niet voor externe partijen toegankelijk, een enkele 
uitzondering daar gelaten. De visitatierapporten van de medisch specialisten zijn niet 
openbaar. 
 
Samenwerking met cliënten-/patiëntenraad 
Als indicatie voor patiëntgerichtheid wordt in twee ziekenhuizen expliciet verwezen naar 
de samenwerking met een cliënten- of patiëntenadviesraad of een patiëntenvereniging. 
Door twee geïnterviewden wordt dit als volgt beargumenteerd: 
- 'De cliëntenraad geeft cliënten inspraak en is daarom erg belangrijk.' 
- 'Via periodiek overleg met de Patiënten Advies Raad (PAR) wordt duidelijk wat goed 

en wat minder goed gaat binnen de instelling. Leden van de PAR lopen onder andere 
mee in de behandeltrajecten voor orthopedie-patiënten. Zo wordt het proces vanuit de 
patiënt benaderd.' 

Hoewel ook in andere ziekenhuizen gewag is gemaakt van samenwerking met patiënten-
raden of patiëntenverenigingen hebben andere geïnterviewden het bestaan daarvan niet 
expliciet als indicatie voor de kwaliteit van zorg benoemd. 
  
Kenmerken van de personele bezetting 
In zeven van de negen ziekenhuizen worden kenmerken van de personele bezetting 
expliciet als indicator voor de kwaliteit van zorg beschouwd. Het gaat dan enerzijds om 
de kwaliteit van het personeel, zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in de gevolgde bij- en 
nascholing, de opleidingen of het aantal BIG-geregistreerden. Anderzijds wordt de 
formatie en de samenstelling van het personeel als indicator genoemd. Enkele 
voorbeelden van de wijze waarop de gegevens worden gemeten en gebruikt: 
Overzichten van na- en bijscholing: 
- 'Er wordt in het ziekenhuis een database bijgehouden waarin alle intern gevolgde bij- 

en nascholing wordt geregistreerd. De gegevens worden per afdeling teruggekoppeld. 
Daarin is bijvoorbeeld te zien hoeveel personen op de afdeling de reanimatie cursus 
hebben gevolgd. Dergelijke informatie is van belang om te zien welke deskundigheden 
op de afdeling aanwezig zijn en op welke gebieden meer of verdere scholing vereist 
is.' 

Collectieve na- en bijscholing: 
- 'Wat betreft de collectieve na- en bijscholing is een specifiek scholingsprogramma 

voor de medische staf en de verpleegkundigen ontwikkeld, specifiek gericht op de 
bejegening van patiënten. Een ander scholingsprogramma, Advanced Life Support 
(ALS), geldt specifiek voor de gehele OK en IC-afdelingen en de spoedeisende hulp.' 

Rendement van de opleidingen: 
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- 'Ziekenhuisbreed kan het rendement van de opleidingen als een indicator worden 
beschouwd. Het ziekenhuis leidt jaarlijks een aantal leerlingen op. Er worden over-
zichten per afdeling gemaakt van het percentage wel/niet geslaagden, de evaluaties 
door de leerlingen et cetera. De gegevens worden vergeleken met voorgaande jaren. 
Inmiddels zijn op basis van de gegevens veel verbeteringen gerealiseerd.' 

Formatie: 
- 'Gegevens over de formatie worden bijgehouden en vergeleken met de streefformatie 

per afdeling. De gegevens worden intern gebruikt door het Management Team (MT) 
en de afdelingshoofden. De gegevens worden beschouwd als een prestatie indicator 
betreffende de doelmatigheid en doeltreffendheid.' 

Samenstelling van het personeel: 
- 'Als indicator voor een vrouwvriendelijk personeelsbeleid wordt gekeken naar het 

aantal vrouwen in een functie hoger dan schaal tien'. En in een ander ziekenhuis: 
'Gemeten wordt de mate waarin voldaan wordt aan de Wet Samen. De gerealiseerde 
percentages worden vergeleken met de norm.' 

 
Samenvatting personele bezetting als indicator 
Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd. Zeven ziekenhuizen beschouwen 
gegevens over de personele bezetting als indicatoren voor de kwaliteit van zorg, terwijl 
de twee andere ziekenhuizen die gegevens niet als zodanig hebben benoemd. De 
genoemde indicatoren verwijzen in meerderheid naar de deskundigheid van de 
medewerkers, uitgedrukt in opleidingen of gevolgde bij- en nascholing. Een enkeling 
noemt de mate waarin de formatie overeenkomt met het streefgetal een indicator voor 
doelmatigheid en doeltreffendheid. De gegevens blijken met name intern voor (bijstelling 
van) het beleid te worden gebruikt. 
 
 

 2.2.4 Indicatoren ten aanzien van processen 
 

Tabel 2.4 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de behandel- of zorgprocessen. De gegevens zijn per ziekenhuis 
weergegeven. 
 
De meerderheid van de geïnterviewden noemt de wachtlijsten en wachttijden als indicator 
voor de kwaliteit van zorg evenals de aanwezigheid van behandelprogramma's of proto-
collen. Wat minder vaak genoemd worden: de doorlooptijden van het zorgproces, het 
percentage (ongeplande) heropnames, de bezettingsgraad van ruimten en apparatuur en 
evaluaties van behandeldoelen. Daarnaast is er nog een beperkt aantal indicatoren dat 
telkens in één ziekenhuis wordt genoemd. Bij de hierna volgende toelichting op de 
indicatoren wordt - voor zover bekend - ook ingegaan op de wijze waarop de indicatoren 
worden gemeten en voor bijsturing worden gebruikt. 
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Tabel 2.4 Processen: aantal ziekenhuizen dat de hierna volgende onderwerpen noemt 

als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=9) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  (n) 

Zorgprocessen 
-  wachtlijsten X - X X X X X X X 8 
-  wachttijden X - X X X - - X X 6 
-  behandelprogramma/protocol X - X X X - - X X 6 
-  doorlooptijd/behandeltijd/ligduur X - - X X - - X -  4 
-  bezetting bedden/ruimte/apparatuur X - - X - X - - X 4 
-  heropnames (ongepland) X - - - X X - - -  3 
-  evaluatie behandeldoelen - - X - X - - - -  2 
-  naleving protocollen - - - - - - - - X 1 
-  uitgestelde operaties - - - - - - - X -  1 
-  overplaatsing van dagbehand. naar opname - X - - - - - - -  1 
-  gebruik bloedproducten - - - - - - - X -  1 
-  snelheid info aan huisarts - - - - - - - - X 1 
 
Totaal 6 1 4 5 6 3 1 6 6  

 
 
Wachtlijsten en wachttijden 
Wachtlijsten (wachttijd tot het eerste consult) en/of wachttijden (in de wachtkamer) 
worden door de meerderheid als indicator voor de kwaliteit van zorg benoemd. 
Wachtlijsten zijn een indicatie voor de toegankelijkheid van de zorg, aldus een van de 
geïnterviewden. De gemiddelde wachttijden worden gebruikt om trends in toe- of afname 
te signaleren. Enkele geïnterviewden melden expliciet dat de resultaten aan normen 
worden getoetst: 'de wachttijd mag voor een klinische revalidant niet langer zijn dan drie 
maanden'. Een van de geïnterviewden meldt dat het in de toekomst de bedoeling is om 
periodiek en structureel verantwoording aan patiënten en patiëntenorganisaties af te 
leggen aan de hand van prestatie indicatoren, zoals wachtlijsten en wachttijden. De 
wachtlijsten van de meeste ziekenhuizen zijn ook nu reeds per specialisme op internet 
gepubliceerd (www.nvz.ziekenhuizen.nl) en inmiddels zijn ook landelijk normen 
opgesteld voor aanvaardbare wachtlijsten voor opname en polikliniekbezoek, die in 2003 
gerealiseerd zouden moeten zijn16 (Treekoverleg, 2001).  

                                                           
16  De Treeknormen zijn in 2000 opgesteld door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het zijn 

streefnormen die in 2003 gerealiseerd zouden moeten zijn. Als norm voor de polikliniek geldt 
bijvoorbeeld dat 80% van de patiënten binnen 3 weken terecht moet kunnen en dat de maximaal 
aanvaardbare wachttijd voor de individuele patiënt 4 weken is. Voor ziekenhuisopname geldt dat 80% 
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Behandelprogramma's en protocollen 
In zes ziekenhuizen worden behandelprogramma's of protocollen beschouwd als een 
indicator voor de kwaliteit van zorg. In één ziekenhuis vindt men dit geen indicator maar 
een hulpmiddel (in twee ziekenhuizen is hier niets over gezegd). 
Het belang van behandelprogramma's of protocollen wordt als volgt toegelicht door de 
geïnterviewden. In multidisciplinaire behandelprogramma's wordt geëxpliciteerd hoe 
patiënten met een specifieke aandoening worden behandeld en welk zorgproces - ook wel 
zorgpad17 genoemd - de patiënten doorlopen. Datzelfde geldt voor protocollen waarin is 
vastgelegd hoe in specifieke situaties gehandeld dient te worden. De geïnterviewden 
wijzen op de ontwikkelingen die gaande zijn wat betreft de automatisering van 
protocollen, de multidisciplinaire aanpak van zorgprogramma's en het streven er 
indicatoren aan te koppelen. De volgende citaten illustreren deze ontwikkelingen.  
- 'Het aantal geactualiseerde protocollen is een prestatie indicator en zegt ook iets over 

de motivatie om kwaliteitszorg te realiseren.' 
- 'Binnen het centrum is een stramien ontwikkeld voor de opzet van behandelpro-

gramma's. In de ontwikkeling van deze programma's komen verschillende 
behandeldisciplines bij elkaar. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een 
wetenschappelijke benadering. Een aantal programma's draait; andere zijn in 
ontwikkeling.' 

- 'De protocollering van behandelprogramma's alsmede het bepalen van indicatoren 
daarbij, verkeert - ook landelijk en binnen de koepelorganisatie - in de 
ontwikkelingsfase.' 

De geïnterviewden vinden het min of meer vanzelfsprekend dat het om geactualiseerde 
zorgprogramma's of protocollen gaat. Een van de geïnterviewden wijst er daarnaast op 
dat ook de mate waarin protocollen worden nageleefd een indicator is voor de kwaliteit 
van zorg. 
De protocollen worden soms ook gebruikt om verantwoording tegenover de verzekeraar 
af te leggen, zo meldt een van de geïnterviewden: 'Met de verzekeraar is gekeken naar 
een aantal zorgprocessen, zoals cataractoperaties. Men heeft informatie verschaft over 
richtlijnen, protocollen en het aantal verrichtingen en complicaties. Op deze manier is 
het mogelijk om de verzekeraar te laten zien in welke mate het ziekenhuis aan de 
gemaakte afspraken voldoet.' 
 
Ligduur of doorlooptijden 
De ligduur en/of doorlooptijd zijn in vier ziekenhuizen als indicator genoemd. Cijfers 
over de gemiddelde ligduur worden doorgaans in het jaarverslag gepubliceerd. 'Het is een 
                                                                                                                                                               

van de patiënten binnen 5 weken opgenomen moet zijn en dat de maximaal aanvaardbare wachttijd 
voor de individuele patiënt 7 weken is. (Treekoverleg, 2001). 

17  Toelichting zorgpad: 'Het zorgproces is binnen de instelling gekoppeld aan doelgroepen door middel 
van zorgpaden. In het zorgpad staan algemene doelstellingen binnen een tijdslimiet voor de 
patiëntencategorie beschreven. Het zorgpad wordt gekenmerkt door samenwerking tussen de 
verschillende disciplines. De zorgpaden worden continu bijgesteld' (aldus een van de 
geïnterviewden).  
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screeningsindicator - aldus een geïnterviewde - die verwijst naar doelmatigheid en doel-
treffendheid.'  
Onder doorlooptijd verstaan de geïnterviewden de doorlooptijd van een 
behandelprogramma, vanaf de start tot aan de afronding. Een geïnterviewde licht toe hoe 
de doorlooptijden worden geregistreerd en gebruikt: 
- 'Binnen de orthopedie wordt gekeken of de planning - zoals vastgelegd in het zorgpad 

- wordt gehaald. Wanneer de behandeling niet in de geplande tijd is afgerond kan dit 
verschillende oorzaken hebben, die zowel van logistieke of medische aard kunnen zijn. 
Op het (registratie)formulier van het betreffende zorgpad worden deze oorzaken 
aangegeven. De gegevens worden in een database opgeslagen en maandelijks worden 
de overzichten besproken. Op die manier heb je snel in de gaten waar de problemen 
liggen binnen de organisatie. Dit maakt bijsturing makkelijker.' 

 
Uitgestelde operaties, heropname en overplaatsing 
Er zijn drie typen indicatoren genoemd die met de ziekenhuisopname te maken hebben. 
Drie ziekenhuizen gebruiken het aantal heropnames, en dan met name het aantal niet 
geplande heropnames als een indicator voor de kwaliteit. Een ander ziekenhuis berekent 
het percentage patiënten dat overgeplaatst moet worden van dagbehandeling naar 
opname. 'Deze indicator zegt niets over de oorzaken, maar geeft wel aan dat er iets in het 
proces niet goed wordt beheerst', aldus een geïnterviewde. Als indicator voor het aantal 
uitgestelde operaties geldt in een (ander) ziekenhuis het aantal aan boeketten bloemen dat 
aan patiënten is verzonden, omdat elke patiënt wiens operatie wordt uitgesteld een boeket 
krijgt thuisgestuurd.  
 

 Bezetting van bedden, ruimten en apparatuur 
Als indicator voor doelmatigheid wordt in drie ziekenhuizen het bezettingspercentage van 
bedden, ruimten en/of apparatuur genoemd. De wijze waarop de bezetting voor bijsturing 
wordt gebruikt, en tot diverse veranderingen leidt, licht een van de geïnterviewden als 
volgt toe: 
- 'De oorzaak van veel - vorig jaar - niet uitgevoerde operaties lag in het feit dat geen 

arts of geen bed beschikbaar was. Een betere bezetting van de OK is nu al voor een 
deel gerealiseerd. Nu wordt de bezetting in contractvorm geregeld. De tijd van de OK 
wordt verdeeld over de specialismen. Contractueel wordt vastgelegd dat elk 
specialisme voor een hoge bezettingsgraad zorgt (orthopedie bijvoorbeeld 85%). Dat 
voorkomt dat de OK door allerlei omstandigheden (congressen, vakanties) leeg blijft 
staan. Het tekort aan bedden werd veroorzaakt doordat bedden worden bezet door 
mensen die in een verpleeghuis thuis horen. Dat leidt weer tot het besef dat de gang 
van zaken in het ziekenhuis voor een deel beïnvloed wordt door de gang van zaken in 
de gehele zorgketen en dus dat de keten georganiseerd moet worden.' 

Op vergelijkbare wijze worden gegevens over bezetting van apparatuur voor sturing 
gebruikt. 
 
Evaluaties van behandeldoelen 
In twee ziekenhuizen worden evaluaties van behandeldoelen of van het gehele zorgpro-
gramma als indicator voor de kwaliteit van zorg genoemd. In één geval gaat het daarbij 
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om concrete metingen, in andere gevallen is sprake van een indicatiegebied, zoals de 
volgende voorbeelden illustreren. 
Indicator: 
- 'Hiervoor is al beschreven hoe in een ziekenhuis evaluaties plaatsvinden van de 

doorlooptijd bij orthopedie. In het verlengde daarvan wordt daarbij ook geëvalueerd 
in welke mate behandeldoelen worden gehaald en hoe dat tot verandering en verbe-
tering van het zorgproces leidt. 'Zo is bijvoorbeeld bij fysiotherapeuten onderzocht 
waarom patiënten niet de gewenste mobiliteit behaalden, zoals beschreven staat in het 
zorgpad. Uit de resultaten bleek dat patiënten vaak te misselijk waren om meteen met 
fysiotherapie te beginnen. Als reactie hierop is gekeken naar mogelijkheden van anes-
thesie en mogelijkheden van fysiotherapie in het weekend. Daarnaast bleek uit de 
resultaten dat bepaalde patiënten na de operatie moeilijk instrueerbaar zijn, bijvoor-
beeld in het lopen met krukken. Er is nu voor gekozen om patiënten al vóór de 
operatie bepaalde vaardigheden aan te leren.' 

Indicatiegebied: 
- 'In het kader van vraaggericht werken worden korte en lange termijn behandeldoelen 

in samenspraak met de patiënt afgesproken. Met elke patiënt vindt een eindevaluatie 
plaats. Tijdens de behandeling zijn er tussentijdse evaluatiemomenten.' 

Het eerste voorbeeld toont dat aan een zorgprogramma meetbare indicatoren zijn gekop-
peld, in het tweede voorbeeld gaat het om individuele evaluaties van behandeldoelen.  

 
 Overige procesindicatoren 

Tot slot worden nog als indicatoren genoemd het gebruik van bloedproducten en de snel-
heid waarmee bericht naar de huisartsen wordt gestuurd. 

 
 Samenvatting procesindicatoren 

Samenvattend kan het volgende worden gesteld. Relatief veel van de genoemde proces-
indicatoren zijn in meetbare grootheden uitgedrukt: wacht- en doorlooptijden, bezettings-
percentages, heropnames et cetera. Ze worden enerzijds gebruikt als signalen om trends 
zichtbaar te maken en in een aantal gevallen worden normen gehanteerd (wachtlijsten, 
doorlooptijden). In een enkel geval zijn indicatoren gekoppeld aan een zorgprogramma en 
zijn de indicatoren aantoonbaar gebruikt voor monitoring en verbetering van het zorgpro-
gramma (orthopedie).  
In een minderheid van de gevallen gaat het om indicatiegebieden, zoals de aanwezigheid 
van behandelprogramma's of protocollen. 
Bij circa de helft van de indicatoren is geëxpliciteerd waar deze precies voor staat, 
bijvoorbeeld voor toegankelijkheid (wachtlijsten), voor doelmatigheid (doorlooptijden en 
bezettingspercentages) of beheersing van zorgprocessen (overplaatsing van 
dagbehandeling naar opname). Bij de overige indicatoren is volstaan met de opmerking 
dat het in zijn algemeenheid indicatoren zijn voor de kwaliteit van zorg (protocollen, 
uitgestelde operaties, heropnames). 
 
 

 2.2.5 Indicatoren ten aanzien van resultaten 
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Tabel 2.5 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de resultaten of uitkomsten van de zorg. De gegevens zijn per ziekenhuis 
weergegeven.  
 
 
Tabel 2.5 Resultaten: aantal ziekenhuizen dat de hierna volgende onderwerpen noemt 

als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=9) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  (n) 

 
Patiënten 
-  tevredenheid van patiënten X X X X X X X X X  9 
-  effectiviteit van behandelingen X - X - X - X - X  5 
-  patiëntentrouw (verloop) - X - - X - - - -  2 
-  dankbetuigingen - - - - - - - X -  1 
-  pijnscore X - - - - - - - -  1 
 
Medewerkers 
-  ziekteverzuim X X X X - X - X X  7 
-  tevredenheid medewerkers X X X X - - X X -  6 
-  verloop medewerkers - - - X - X - X X  4 
-  werklastmeting medewerkers X - - - - X X - -  3 
-  ontslagmotieven - - - - - X - - X  2 
 
Ketenpartners 
-  tevredenheid huisartsen X X - - - - - - -  2 
 
Adverse events 
-  MIP- of FONA meldingen X X X X X X X X X  9 
-  klachten X X X X X X X X X  9 
-  infectie percentages X - - X X - X X X  6 
-  complicatie registratie X X - - - X X X -  5 
-  decubitus prevalentie - X - - - X X X -  4 
-  claims (toegewezen) X X - - - - - - X  3 
-  mortaliteit (en obducties) - - - - - X - X -  2 
-  verkeerd gebruik medicijnen - - - - - X - - -  1 
-  middelen en maatregelen - - X - - - - - -  1 
-  diefstallen - - - - - - - X -  1 
-  ondervoeding prevalentie - - - - - - - X -  1 
 
Overig 
-  productie X X - - X X X X X  7 
-  financiën/financiële resultaten X X X - - - X - X  5 
-  kosten per dag - X - - - - - - -  1 
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-  energiebeheer/milieu - X - - - - - - -  1 
-  overig X - X - - - - - -  2 
 
Totaal 15 14 9 7 7 12 11 14 11 

De indicatoren zijn in vijf resultaatgebieden ingedeeld, namelijk ten aanzien van 
patiënten, medewerkers, ketenpartners, adverse events (c.q. ongewenste uitkomsten) en 
overig. Adverse events worden het meest frequent als uitkomstindicatoren voor de 
kwaliteit van zorg genoemd. Over de waarde van sommige indicatoren (tevredenheid, 
klachten, mortaliteit) zijn de meningen soms verdeeld, zoals hierna zal worden toegelicht. 
 
Tevredenheid van patiënten 
Alle geïnterviewden melden dat de tevredenheid van patiënten wordt gemeten of dat 
daartoe vergevorderde plannen bestaan. De meerderheid van de geïnterviewden noemt 
tevredenheid een goede indicator voor de kwaliteit van zorg. Daarbij moet in acht worden 
genomen dat het daarbij niet om één rapportcijfer gaat, maar om oordelen over een aantal 
specifieke aspecten van de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld in een ziekenhuis onder andere 
oordelen gevraagd over: 
- telefonische bereikbaarheid; 
- wachttijden; 
- de informatie van artsen; 
- de houding van artsen; 
- de houding van verpleegkundigen; 
- de verkregen steun; 
- de nazorg. 
In theorie zouden de resultaten beschouwd kunnen worden als indicatoren voor respec-
tievelijk bereikbaarheid, toegankelijkheid, informatieverstrekking, bejegening et cetera. 
Maar dat is door geen van de geïnterviewden als zodanig benoemd. De geïnterviewden 
noemen tevredenheid een algemene indicator voor de kwaliteit van zorg. 
De wijze waarop het oordeel van patiënten wordt gevraagd verschilt per ziekenhuis. In 
sommige ziekenhuizen wordt in de vragenlijst naar tevredenheid gevraagd, bijvoorbeeld 
in de vorm van een rapportcijfer; in andere ziekenhuizen wordt zoveel mogelijk naar 
feiten gevraagd, bijvoorbeeld: 'is aan u toestemming gevraagd voor het onderzoek?', of 'is 
aan u verteld wat de bijwerkingen van de medicijnen kunnen zijn?'  
Ook de frequentie waarmee metingen worden verricht verschilt per ziekenhuis: zieken-
huisbreed gebeurt dat eenmalig, eens per jaar of continu, terwijl afdelingen daarnaast 
decentrale metingen verrichten. Een van de geïnterviewden maakt zelfs melding van drie 
soorten tevredenheidsmetingen.18 
De meeste ziekenhuizen gebruiken zelf ontwikkelde vragenlijsten. Daardoor kunnen 
binnen het ziekenhuis wel vergelijkingen tussen afdelingen worden gemaakt, aldus een 
geïnterviewde, maar niet tussen ziekenhuizen onderling. Een uitzondering vormt de 
                                                           
18  Ten eerste participeert het ziekenhuis in de ziekenhuisvergelijking van de Consumentenbond. Ten 

tweede participeert het ziekenhuis samen met andere ziekenhuizen in een tevredenheidsonderzoek 
onder oncologie patiënten. Dit gebeurt in een benchmarkonderzoek in samenwerking met het 
Integraal Kanker Instituut. Ten derde worden op- en aanmerkingen van short-stay patiënten 
geïnventariseerd via telefonische interviews na ontslag. 
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eerder genoemde ziekenhuisvergelijking, waarbij in elk ziekenhuis dezelfde vragenlijst 
wordt gebruikt. Volgens een van de geïnterviewden willen academische ziekenhuizen 
gezamenlijk een 'core'-vragenlijst ontwikkelen die structureel in alle academische 
ziekenhuizen afgenomen wordt, zodat onderlinge vergelijking mogelijk wordt. 
Over de interpretatie van de gegevens en de bruikbaarheid van de resultaten voor bijstu-
ring merken de geïnterviewden het volgende op: 
- 'De tevredenheid van patiënten is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van zorg. 

Een percentage op zich zegt echter niet zoveel en is alleen een signaal. Nader 
onderzoek is nodig. Belangrijke signalen zijn in dit opzicht de opmerkingen die 
patiënten op de enquête maken.' 

- 'Voor een goede patiëntenraadpleging is het essentieel om eerste goede doelstellingen 
te formuleren. Binnen de instelling werd tot een aantal jaren geleden een algemene 
vragenlijst afgenomen bij cliënten. Deze leidde echter niet tot de gewenste specifieke 
informatie om processen te verbeteren. Vandaar dat nu is gekozen voor een 
vragenlijst voor specifieke doelgroepen. De betrokken medewerkers formuleren vooraf 
wat zij via de enquête willen weten.' 

- 'Er zijn nog geen normen opgesteld om te bepalen wanneer gesproken kan worden 
over een bevredigend resultaat. Daar wordt wel over nagedacht.' 

- 'Er zijn normen en criteria vastgesteld voor de scores op de vragenlijst. Als norm 
geldt dat de scores gelijk of hoger moeten zijn dan vorig jaar.' 

- 'Het rendement van de (tevredenheids)vragenlijsten is laag. Het levert weinig 
stuurinformatie op. De gemiddelde patiënt is behoorlijk tevreden. Men is nu op zoek 
naar een alternatief. bijvoorbeeld een instrument om ontevredenheid van de patiënt te 
meten.' 

 
Samenvatting tevredenheid als indicator 
Samenvattend blijkt in zijn algemeenheid dat de geïnterviewden enerzijds belang hechten 
aan het oordeel van patiënten als indicator voor de kwaliteit van zorg. De interpretatie 
daarvan blijkt echter niet altijd eenvoudig te zijn, reden waarom soms intern normen of 
criteria zijn opgesteld. Anderzijds zijn er ook twijfels over de mate waarin de informatie 
voor bijsturing en verbetering kan worden gebruikt. Men zoekt naar verhoging van de 
informatiewaarde van patiëntenoordelen. 
 
Effectiviteit van behandelingen 
Vijf geïnterviewden noemen de effectiviteit van behandelingen een belangrijk indicatie-
gebied voor de kwaliteit van zorg die de patiënt ontvangt. Men weet echter niet goed hoe 
de mate van effectiviteit meetbaar kan worden gemaakt en als indicator kan worden 
gebruikt. De volgende citaten illustreren dat: 
- 'Het werkelijke effect van een behandeling is moeilijk in maat en getal uit te drukken; 

er bestaat nog geen instrument om dit te meten.' 
- 'Patiënten worden bijvoorbeeld opgenomen ter observatie voordat de diagnose bekend 

is. Dan is het meten van resultaten een moeilijke zaak. De nadruk ligt dan ook met 
name op structurering van het zorgproces (procesindicatoren) en minder op 
uitkomstindicatoren.' 

- 'Een belangrijke indicator zou zijn of patiënten er objectief gezien redelijk uitkomen. 
Het is de vraag of dat reëel is omdat niet alle patiënten beter kunnen worden.' 
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Overige indicatoren op patiënt niveau 
Naast tevredenheid worden incidenteel drie andere indicatoren genoemd. Ten eerste de 
pijnscore c.q. de hoeveelheid pijn die patiënten ervaren. De geïnterviewde meldt dat 'de 
pijnscore niet wordt bijgehouden voor het gehele ziekenhuis, maar wel in een aantal 
onderzoeksprojecten. Aan de hand daarvan wordt projectmatig bekeken hoe klinische 
verrichtingen geoptimaliseerd kunnen worden'. Ten tweede, en van een andere orde, 
wordt patiëntentrouw als indicator gebruikt c.q. het percentage patiënten dat naar een 
ander ziekenhuis gaat (het verloop). Ten derde wordt genoemd het aantal 
dankbetuigingen dat van patiënten wordt ontvangen. 
 
Medewerkers 
Ten aanzien van de medewerkers worden twee soorten indicatoren genoemd, enerzijds 
feitelijke cijfers over ziekte en verloop van medewerkers en anderzijds subjectieve 
oordelen van medewerkers over het werk (tevredenheid, werkbelasting).  
Ziekteverzuim wordt door zeven van de negen geïnterviewden als een (indirecte) 
indicator voor de kwaliteit van zorg beschouwd. Opgemerkt wordt: 'Hoe gezonder het 
bedrijf, des te beter de geleverde kwaliteit', terwijl een ander verwijst naar de hoge kosten 
die ziekteverzuim met zich meebrengt. Wel wordt opgemerkt dat de cijfers met 
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden, onder andere omdat het verzuimcijfer 
van veel variabelen afhankelijk is. Dit laatste geldt zeker ook voor het verloop van 
medewerkers, zo wordt opgemerkt. Intern worden verzuimcijfers nader geanalyseerd en 
gebruikt voor bijstelling van het beleid, zo melden de geïnterviewden. Er zijn 
bijvoorbeeld maatregelen genomen om het langdurig verzuim terug te dringen of zijn 
tiltrainingen op zware afdelingen gegeven. 
Wat betreft het verloop van medewerkers doet een aantal ziekenhuizen mee aan een 
landelijk onderzoek (door Prismant) naar ontslagmotieven van medewerkers. Elk zieken-
huis krijgt overzichten van de eigen gegevens, vergeleken met de gegevens van andere 
ziekenhuizen.  
Oordelen van medewerkers over het werk worden verkregen via tevredenheidsonderzoek, 
via werklastmetingen en via werkbelevingsonderzoeken. Ook hier geldt - evenals bij 
meningspeilingen onder patiënten - dat de indicator niet bestaat uit één rapportcijfer, maar 
uit oordelen van medewerkers over een aantal gebieden of aspecten van het werk. Ter 
illustratie volgen drie voorbeelden van onderzoek naar tevredenheid, werklast en 
arbeidsbeleving van medewerkers. 
Tevredenheid: 
- 'Over 14 aspecten is de tevredenheid van de medewerkers onderzocht. Er waren 

aspecten gekozen die sterk bepalend zijn voor de motivatie van de medewerkers en 
niet direct afhangen van financiële middelen. Vooraf waren doelstellingen 
geformuleerd. Het doel was bijvoorbeeld een minimale score van 7 te halen op vragen 
naar: de ondersteuning door leidinggevenden bij problemen (het resultaat was een 
score van 7,3), de waardering voor goed werk door de leidinggevende (resultaat 7,4) 
et cetera. Andere aspecten betroffen zelfstandigheid in het werk, honorering, 
ontwikkelingsmogelijkheden, et cetera.' 

Werklast: 
- 'Op verpleegafdelingen zijn werklastmetingen verricht (fysieke en psychische 
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belasting). Met behulp van een activiteitenlijst is de tijdsbesteding gescoord. 
Afdelingen kunnen op deze manier met elkaar worden vergeleken. Daarnaast zijn 
aanvullend groepsgesprekken met de medewerkers gehouden. Op basis van de 
uitkomsten van de werklastmetingen en de gesprekken worden zo nodig veranderingen 
ter verbetering aangebracht.' 

Arbeidsbeleving:  
- 'Het ziekenhuis participeert in een onderzoek naar arbeidsbeleving onder ziekenhuis-

medewerkers van Prismant'. (elk ziekenhuis krijgt een terugrapportage waarin de 
scores van het eigen ziekenhuis met het gemiddelde worden vergeleken). Daarnaast 
worden incidenteel meningspeilingen onder medewerkers gehouden ten aanzien van 
een specifiek onderwerp.' 

De hier genoemde indicatoren ten aanzien van de medewerkers zouden in theorie 
beschouwd kunnen worden als indicatoren voor het personeelsbeleid. Door de geïnter-
viewden is dat niet als zodanig benoemd. We weten daarom niet of de geïnterviewden 
nader zouden kunnen specificeren waar de betreffende indicatoren precies voor staan.  
 
Adverse events 
In alle ziekenhuizen worden klachten (eenmaal ook diefstallen) en meldingen van fouten 
of incidenten (MIP of FONA)19 als indicator voor de kwaliteit van zorg genoemd (en 
eenmaal ook de toepassing van middelen en maatregelen en verkeerd gebruik van medi-
cijnen). Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat dit intern belangrijke signalen zijn 
om verbeteringen aan te brengen. Over de waarde van deze gegevens - die in het jaar-
verslag worden gepubliceerd - als indicatoren voor de kwaliteit van zorg hebben zes 
geïnterviewden zich niet uitgesproken. Volgens één geïnterviewde zijn klachten een 
indicator voor patiëntgerichtheid en doeltreffendheid. Twee geïnterviewden zijn het daar 
niet mee eens. Zij lichten dit als volgt toe: 
- 'Het jaarverslag vermeldt het aantal klachten, maar dat zegt niet veel. Het gaat om de 

onderliggende oorzaken. Klachten op zich zijn geen indicator voor goede of slechte 
kwaliteit; zij zijn wel van belang om te zien wat er te verbeteren valt. Het aantal 
toegewezen schadeclaims zou wel een goede indicator zijn.' 

- 'Het percentage klachten zegt veel meer over de laagdrempeligheid van de procedure 
en de manier waarop met klachten wordt omgegaan. Hetzelfde geldt voor MIP-
meldingen. Het belang van deze zaken als indicatoren voor de kwaliteit van zorg is 
een groot misverstand.' 

 
Infecties en complicaties 
Het percentage infecties en complicaties is respectievelijk zes en vijf maal als indicator 
genoemd. Wat betreft infecties participeert een aantal ziekenhuizen in het landelijke 
PREZIES-project20, waarbij de infectiepercentages van ziekenhuizen met elkaar worden 

                                                           
19  MIP: Melding Incidenten Patiëntenzorg; FONA: Fouten, Ongevallen of Near Accidents. 
20  PREZIES is Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance. In dit project worden door 

ziekenhuizen, ondersteund door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het 
Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, landelijk gegevens verzameld over het vóórkomen 
van wondinfecties na chirurgische ingrepen. Per type ingreep geldt de gemiddelde frequentie 
waarmee infecties optreden als landelijke ijkwaarde. 
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vergeleken. De registratie is gestandaardiseerd. 'De standaardisatie is een enorm karwei 
geweest, maar hierdoor kun je op een valide manier zorginstellingen met elkaar 
vergelijken. Een goed voorbeeld hiervan zijn de post-operatieve wondinfecties of 
urineweginfecties', aldus een van de geïnterviewden. Het ziekenhuis publiceert cijfers 
over de verschillende typen infecties in het jaarverslag. Naast de prevalentie wordt het 
95% betrouwbaarheidsinterval vermeld en het percentage waarnaar wordt gestreefd 
(streefgetal). Ook in een ander ziekenhuis worden infecties beschouwd als een 
borgingsindicator voor de doeltreffendheid van de behandeling. De geïnterviewden 
wijzen specifiek op het belang van standaardisatie en vergelijking: 
- 'Voorheen werd in het ziekenhuis een infectie-registratie bijgehouden van alle 

patiënten in het ziekenhuis. Dat gaf een veelheid aan cijfers, waarvan men eigenlijk 
niet goed wist wat men ermee aan moest en waarvan de validiteit werd betwijfeld. Nu 
worden dergelijke gegevens veel specifieker verzameld, zodat ook vergelijkingen met 
andere ziekenhuizen mogelijk zijn.' 

Voor complicaties bestaat (nog) geen landelijke registratie. Wel zijn hieromtrent 
landelijke afspraken tussen de chirurgen gemaakt vanuit de Wetenschappelijke 
Vereniging voor Heelkunde, aldus de geïnterviewde. 
Vijf geïnterviewden blijken het redelijk eens te zijn wat betreft de relevantie van deze 
indicatoren voor de kwaliteit van zorg. Eén van hen acht complicaties (en infecties) 
indicatoren voor de doeltreffendheid van de behandeling. Wel merkt een aantal geïnter-
viewden op dat de waarde die aan de cijfers mag worden gehecht sterk afhankelijk is van 
de betrouwbaarheid van de registraties. 
- 'De betrouwbaarheid hangt namelijk af van de bereidheid tot registreren en de 

nauwkeurigheid van registreren', aldus een geïnterviewde, 'in het ziekenhuis wordt 
gewerkt aan het vergroten van de betrouwbaarheid. Daartoe vinden op de afdeling 
chirurgie maandelijkse besprekingen van complicaties en necrologieën plaats. 
Daardoor wordt de variabiliteit in de beoordeling van wat wel of geen complicaties 
zijn zoveel mogelijk ondervangen. Ook kan worden aangegeven welke maatregelen 
noodzakelijk zijn om in de toekomst een herhaling te voorkomen.'  

 
Over de openbaarheid van complicatiegegevens wordt verschillend gedacht: 
- 'De complicatie-percentages worden in het jaarverslag gepubliceerd.' 
- 'Nog niet alle afdelingen registreren complicaties. Complicaties worden niet 

inzichtelijk gemaakt aan derden.' 
- 'Over het percentage complicaties is men (intern) terughoudend. Bepaalde 

specialismen bespreken deze wel met het ziekenhuismanagement, andere slechts 
gedeeltelijk of helemaal niet. Alle gegevens zijn wel inzichtelijk voor de directeur 
patiëntenzorg.' 

Naast complicaties wordt specifiek ook de prevalentie van decubitus vier maal als 
indicator genoemd en eenmaal de prevalentie van ondervoeding.  
 
Twee geïnterviewden melden dat cijfers over mortaliteit in het jaarverslag worden 
gepubliceerd. Zij voegen daar aan toe dat deze cijfers (nog) niet bruikbaar zijn als 
indicator voor de kwaliteit van zorg, hetgeen zij als volgt toelichten: 
- 'Sterftecijfers zouden in theorie een sceeningsindicator kunnen zijn voor de 

doeltreffendheid van de zorg. Op dit moment zijn sterftecijfers nog niet bruikbaar als 



 
 
 
Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 49 

indicator. De gegevens zijn teveel afhankelijk van de diversiteit aan categorieën 
patiënten.' 

- 'Zowel cijfers over mortaliteit als obducties worden in het jaarverslag gepubliceerd. 
Daarbij wordt vermeld welke opnamediagnose tot sterfte heeft geleid. Het is echter op 
voorhand niet duidelijk wat deze cijfers precies zeggen. Sterfte cijfers zijn niet zonder 
meer als indicator te gebruiken. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat sterfte cijfers 
relatief hoog zijn bij top-klinische zorg. De risico's van de behandelde patiëntenpopu-
latie moet in acht worden genomen. Het corrigeren van de cijfers op basis van 
verschillen in risico's van patiënten zal niet eenvoudig zijn. Bovendien moeten 
dergelijke cijfers niet uit de context worden gehaald en moeten zij niet als absolute 
maten worden gebruikt door bijvoorbeeld externe partijen of de media.' 

 
Overige indicatoren 
De overige indicatoren in het domein resultaten bestaan uit de productiecijfers (zeven 
maal genoemd), financiële resultaten (vijf maal genoemd) en ook wel gegevens over 
energie en milieubeheer.21 In verband met financiering wordt ook gewezen op de 
ontwikkeling van diagnose-behandelcombinaties (DBC's) in de ziekenhuissector, hetgeen 
volgens een van de geïnterviewden 'een belangrijk instrument is in het kader van 
efficiency en doelmatigheid: het gaat hier om een nieuwe financieringsmethodiek, 
waarmee verrichtingen binnen een bepaald specialisme in kaart worden gebracht en 
vervolgens worden gekoppeld aan de kosten ervan'. 
Deze indicatoren behoeven geen nadere toelichting omdat ze traditioneel door alle 
ziekenhuizen in de jaarverslagen worden gepubliceerd. Deze gegevens worden door 
enkele geïnterviewden expliciet als indicatoren voor de kwaliteit van zorg beschouwd, 
omdat 'kwaliteit nadrukkelijk breder wordt gezien dan alleen patiënt gerichtheid. 
Doelmatigheid en doeltreffendheid spelen hierin ook een grote rol'.22 
 
Samenvatting 
De oordelen van patiënten, medewerkers en ook wel ketenpartners worden gebruikt als 
indicator voor de kwaliteit van zorg. Het gaat daarbij in feite om meerdere indicatoren, 
namelijk ten aanzien van alle gebieden waarover een oordeel wordt gevraagd. Klachten 
en meldingen zijn intern van groot belang voor het realiseren van verbeteringen; als 
indicator voor de kwaliteit van zorg zijn zij omstreden. De klinische uitkomsten van de 
behandelingen worden met name afgemeten aan ongewenste gebeurtenissen als infecties 
en complicaties; positieve uitkomstmaten in termen van de effecten van de behandeling 
worden van groot belang geacht als indicator voor de kwaliteit van zorg, maar de 
geïnterviewden weten niet goed hoe dat meetbaar kan worden gemaakt. Tenslotte worden 
ook productiecijfers en financiële resultaten door de meerderheid als indicator genoemd. 

                                                           
21  Wat betreft de overige indicatoren wordt in twee top-klinische ziekenhuizen expliciet verwezen naar 

het aantal wetenschappelijke publicaties en naar de verhouding tussen top-klinische zorg en reguliere 
zorg. 

 
22  'Binnen het ziekenhuis wordt kwaliteit benaderd vanuit het idee van integrale kwaliteitszorg. Dit 

Total Quality Management is opgesteld volgens het INK-model. Dat betekent dat goede kwaliteit 
wordt gedefinieerd op vier resultaat gebieden en vijf organisatorische gebieden'. 
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Of dit indicatoren zijn voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering of voor de kwaliteit van 
zorg die de patiënt ontvangt is niet nader geëxpliciteerd.  

 2.2.6 Het belang van indicatoren 
 
Deze paragraaf gaat allereerst in op de mening van de geïnterviewden over: 
- de belangrijkste indicatoren; 
- het niveau: ziekenhuisniveau of afdelingsniveau; 
- toekomstige ontwikkelingen en openbaarheid van gegevens. 
 
Het belang van indicatoren 
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat zij de belangrijkste indicatoren vinden om de 
kwaliteit van een collega ziekenhuis te beoordelen. Een aantal geïnterviewden merkt op 
dat dit afhangt van de positie die men inneemt. Als (potentiële) patiënt zal men vooral 
kijken naar bejegening, informatieverstrekking, zorgvuldigheid van handelen, privacy, 
enzovoorts. Bij een beroepsmatige beoordeling zullen weinig geïnterviewden (alleen) 
afgaan op afzonderlijke indicatoren die hiervoor zijn besproken. De meerderheid van de 
geïnterviewden zal breder kijken naar de mate waarin het kwaliteitssysteem van het 
ziekenhuis operationeel is, zoals bijvoorbeeld blijkt uit externe beoordelingen van het 
ziekenhuis, de visitatierapporten of (INK)-evaluatierapporten, de mate waarin de 
zorgprocessen of zorgprogramma's (in zijn totaliteit) zijn georganiseerd of de resultaten 
van audits. Daarnaast wordt een aantal indicatiegebieden genoemd die de geïnterviewden 
specifiek van belang vinden bij het beoordelen van een ander ziekenhuis: 
Verbetercultuur: 
- 'Vanuit het perspectief van kwaliteitsmanager zou men willen weten welke mogelijk-

heden medewerkers hebben om zelfstandig te werken, de mate van flexibiliteit en 
bevoegdheden. Dit vormt een goede maat om te kijken in hoeverre medewerkers zelf 
verbeteringen kunnen doorvoeren en dus de mate waarin een verbetercultuur binnen 
de instelling aanwezig is. Ook het werkplezier en het verbondenheidsgevoel onder de 
medewerkers is daarbij van belang. Deze indicatoren hebben prioriteit boven cijfers 
over complicaties en infecties.' 

Medewerkers: 
- 'Van belang is ook de motivatie van het personeel dat er werkt, omdat daar veel vanaf 

hangt en mee samenhangt.' 
Behandeling: 
- 'De geïnterviewden zouden in de eerste plaats afgaan op de inhoud en kwaliteit van de 

behandeling.'  
Veiligheid: 
- 'Voor de keuze van een (zo veilig mogelijk) ziekenhuis zijn met name de complicatie-

registraties (waaronder ook begrepen post-operatieve infecties, decubitus et cetera ) 
van belang. Men zal ook niet kiezen voor een vliegmaatschappij waarmee veel 
ongelukken gebeuren.' 

Samenvattend blijken de geïnterviewden bij het beoordelen van een ander ziekenhuis - 
naast het kwaliteitssysteem - belang te hechten aan de verbetercultuur in het ziekenhuis, 
de motivatie van de medewerkers en de effectiviteit en veiligheid van de behandeling. 
Twee geïnterviewden maken een voorbehoud bij de mogelijkheid de kwaliteit van een 
ander ziekenhuis te beoordelen. 'Voor het beoordelen van een collega instelling kan met 
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het beste het evaluatierapport doornemen in een groep mensen van verschillende 
disciplines, naast het houden van interviews met medewerkers en bezoeken op de 
werkplek. Op basis daarvan kan men proberen een oordeel te geven; men kan niet alleen 
op basis van cijfers een oordeel geven'. Een ander merkt op dat de kwaliteit van het 
ziekenhuis niet kan worden beoordeeld als het ziekenhuis de kwaliteit niet meetbaar heeft 
gemaakt: 'De vraag aan het ziekenhuis is dus: hoe heeft men kwaliteit zelf gedefinieerd, 
wat is er gemeten en wat komt daar uit', aldus een van de geïnterviewden. 
 
Ziekenhuisniveau of afdelingsniveau 
De hiervoor genoemde indicatoren betreffen het niveau van het ziekenhuis als geheel en 
gelden in feite voor alle afdelingen en specialismen. Alle geïnterviewden benadrukken 
dat daarnaast op afdelingsniveau en met name ook in specifieke projecten veel meer 
wordt geregistreerd en gemeten. Zonder in details te treden blijkt dat gegevens globaal op 
drie niveaus worden verzameld: 
- het niveau van een ziekenhuisafdeling of polikliniek, bijvoorbeeld Intensive Care, OK, 

SEH (Spoedeisende Eerste Hulp) et cetera; 
- het niveau van specialismen, bijvoorbeeld orthopedie, oncologie, heelkunde, 

radiologie et cetera en daarbinnen op het niveau van specifieke aandoeningen of 
verrichtingen; 

- het niveau van (multidisciplinaire) behandelprogramma's, bijvoorbeeld ten aanzien 
van diabetes, CVA, mamma-care et cetera. 

Daarnaast wordt veel gemeten in specifieke projecten, zoals verbeterprojecten, 
doorbraakprojecten en onderzoeksprojecten. 
Welke gegevens op welk niveau expliciet als indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
worden gebruikt en door wie is niet bekend (dit zou een groot aantal specifieke onder-
zoeken vereisen). Incidenteel wordt geprobeerd op regionaal of landelijk niveau 
indicatoren te ontwikkelen. Een voorbeeld is een regionaal initiatief op het gebied van 
mamma-care.23 Een systematisch overzicht van dergelijke initiatieven ontbreekt. 
Drie geïnterviewden merken op dat indicatoren gekoppeld gaan worden aan patiënten-
categorieën of behandelprogramma's. Maar twee anderen melden dat men nog bezig is of 
recent begonnen is met de ontwikkeling van (multidisciplinaire) behandelprogramma's. In 
zijn algemeenheid is nog niet bekend op welk niveau of op welke niveaus de 
ontwikkeling van indicatoren zich zal gaan afspelen. 

                                                           
23  In de regio van het Integraal Kankercentrum West is het Regionaal Netwerk van Oncologisch 

Chirurgen gestart met de ontwikkeling van een Kwaliteits Informatiesysteem voor patiënten met een 
verdenking op een Mammatumor. Er zijn indicatoren opgesteld op een aantal gebieden, namelijk: 
-  Structureel (3 indicatoren, bijvoorbeeld preoperatief besproken in multidisciplinair team) 
-  Snelheid en toegankelijkheid (5 indicatoren, bijvoorbeeld tijd tussen aanmelding en eerste 

consult) 
-  Competentie (6 indicatoren, bijvoorbeeld triplle diagnostiek gecompleteerd) 
-  Klinische uitkomst (2 indicatoren, namelijk kans op recidieve, mortaliteit) 
-  Patiëntgerichtheid (2 indicatoren, namelijk algeheel oordeel over de zorg en oordelen over 

deelgebieden). 
De auteurs merken op dat met name de laatste twee gebieden (klinische uitkomst en patiënt-
gerichtheid nog nader moeten worden uitgewerkt). Bron: P.J. van Bragt en B.C. de Vries. 
Kwaliteitsinformatiesysteem Mamma Carcinoom. Kwaliteit in Beeld, 2001 (11) 6; 8-10. 
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Toekomstige ontwikkelingen en openbaarheid van gegevens 
Tot slot gaan we kort in op de toekomstige ontwikkelingen en de mate waarin indicatoren 
volgens de geïnterviewden kunnen bijdragen aan de transparantie van de kwaliteit van 
zorg. 
De geïnterviewden zijn terughoudend als het gaat om het openbaar maken van gegevens, 
met name wat betreft adverse events, maar ook in zijn algemeenheid over medische 
outcome. Zij wijzen op het gevaar dat de cijfers verkeerd worden geïnterpreteerd en 
geven de volgende toelichtingen: 
- 'Medische outcome indicatoren zullen niet openbaar worden gemaakt zolang externe 

partijen daar onzorgvuldig mee omgaan. De cijfers worden ongenuanceerd gebruikt 
en buiten de context geplaatst. Absolute aantallen zeggen niets. Een goed voorbeeld is 
de aandacht in de media voor de IC-bedden. Dat is een schoolvoorbeeld van hoe iets 
uit de context is gehaald. Mensen met onvoldoende deskundigheid kunnen zo 
gemakkelijk op het verkeerde been worden gezet.'  

- 'Het risico van het gebruik van indicatoren is dat het idee gaat ontstaan dat 
indicatoren directe maten zijn voor de kwaliteit van zorg. Het meten van diskwaliteit is 
voor het ziekenhuis geschikt om processen te verbeteren, maar niet om naar buiten te 
treden.' 

Drie geïnterviewden waarschuwen voor de mogelijkheid dat schijnregistraties zullen 
ontstaan indien ziekenhuizen verplicht worden bepaalde indicatoren te publiceren. 
Volgens een van de geïnterviewden tenslotte zal openbaarheid van gegevens de komende 
jaren toenemen, bijvoorbeeld via benchmarking en ziekenhuisvergelijkingen, maar ook 
door de vercommercialisering in de gezondheidszorg: 
- 'Als een ziekenhuis in die strijd mee wil doen zal het moeten laten zien waar het goed 

in is, aldus de geïnterviewde: 'het zal bijvoorbeeld zo gaan dat wij indicatoren 
publiceren waar wij goed in zijn en anderen waar zij goed in zijn. Dat leidt vanzelf tot 
vragen als: hoe zit dat bij jullie en wat zijn jullie resultaten op dat gebied?' 

 
Samenvattend zijn de geïnterviewden terughoudend als het gaat om het openbaar maken 
van gegevens. De argumenten wijzen in dezelfde richting: de cijfers kunnen onzorgvuldig 
worden geïnterpreteerd, uit de context worden gehaald of kunnen (abusievelijk) worden 
beschouwd als directe maten voor de kwaliteit van zorg in plaats van als signalen. 
 
Toekomst 
Desondanks hechten alle geïnterviewden belang aan de toekomstige ontwikkeling van 
indicatoren voor intern gebruik, om daarmee de zorgverlening op basis van gegevens over 
resultaten bij te kunnen sturen en te verbeteren. Wel wordt opgemerkt dat niet alles te 
kwantificeren valt en dat kwalitatieve maten, zoals de INK-score ook heel nuttig kunnen 
zijn en dat 'het werkelijke effect van een behandeling moeilijk uit te drukken is in maat en 
getal' zo merkt een geïnterviewde op. Ten slotte enkele meningen over de toekomstige 
ontwikkeling van indicatoren en de partijen die zich daarmee bezig zouden moeten gaan 
houden. 
- 'De geïnterviewde is niet tevreden met het tempo van het ontwikkelen en het gebruik 

van indicatoren in het ziekenhuis. Men hakt te weinig knopen door. De landelijke 
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ontwikkelingen zijn nog 'stroperiger' dan waar men intern mee bezig is. Het 
registreren van indicatoren moet niet landelijk worden opgelegd; het veld zal hiertoe 
zelf indicatoren moeten ontwikkelen. Wel kan de overheid de ontwikkeling ondersteu-
nen en faciliteren, zodat er proefhuizen ontstaan waar concrete ervaring kan worden 
opgedaan met het inpassen van indicatoren in feedbacksystemen.' 

- 'Samen met andere ziekenhuizen moeten goede indicatoren worden gedefinieerd. Nu 
wordt telkens opnieuw het wiel uitgevonden. De Consumentenbond, 
patiëntenplatforms en individuele ziekenhuizen bedenken nu allemaal zelf indicatoren, 
zonder onderlinge afstemming en veelal op basis van subjectiviteit. Het is belangrijk 
om tot eenduidigheid te komen. De inspectie zou uitwisseling van kennis over 
indicatoren meer moeten stimuleren en eventueel knopen moeten doorhakken. Het is 
niet nodig dat de inspectie een eigen set van indicatoren ontwikkelt; daar zijn al teveel 
organisaties mee bezig.' 

Ten slotte wordt opgemerkt dat de inspectie niet alleen naar (indicatoren ten aanzien van) 
veiligheid zou moeten kijken, maar naar het totale kwaliteitssysteem in de instelling.  
 
 

 2.3 Samenvatting en beschouwing 
 
Deze laatste paragraaf geeft een korte samenvatting van de bevindingen bij de zieken-
huizen. Voor een algemene beschouwing over het gebruik van indicatoren over alle 
zorgsectoren verwijzen we naar de samenvatting en beschouwing die voor in dit rapport 
is opgenomen. 
  
De interviews die gehouden zijn met vertegenwoordigers van negen ziekenhuizen hadden 
tot doel te onderzoeken welke indicatoren op ziekenhuisniveau worden gebruikt om de 
kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. In grote lijnen stonden daarbij drie vragen 
centraal: 
 
  1 'Wat verstaat u onder goede kwaliteit van zorg?' 
  2 'Hoe weet u dat goede kwaliteit wordt geleverd?' 
  3 'Waaraan meet u de kwaliteit van zorg af, en meer specifiek, welke cijfers of 

kengetallen worden daarbij als indicator gebruikt?'  
 
Het interview was toegespitst op outcome indicatoren, dat wil zeggen indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg die de patiënt of cliënt ontvangt. 
 
Allereerst wordt opgemerkt dat alle geïnterviewden kwaliteit van zorg breed definiëren. 
Zij zijn van mening dat de kwaliteit van zorg niet alleen kan worden afgemeten aan de 
uitkomsten van de zorg op patiëntniveau. Alle geïnterviewden beschouwen ook 
kenmerken van de (organisatie)structuur en de beheersing van zorgprocessen als 
indicatoren voor de kwaliteit van zorg, dit ondanks het feit dat in het interviewprotocol 
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het accent was gelegd op uitkomst indicatoren op het niveau van de patiënt.24 De 
conclusie is dat in de praktijk de kwaliteit van zorg zowel wordt afgemeten aan de 
kwaliteitssystemen die het ziekenhuis hanteert als aan specifieke gegevens over de 
uitkomsten van de zorg.  
 
De relatie tussen de visie en missie van het ziekenhuis en de indicatoren die worden 
gemeten is doorgaans nog niet geëxpliciteerd. Een belangrijke eis die (theoretisch) aan 
een goede indicator wordt gesteld is dat er een relatie bestaat tussen de indicator en 
datgene wat men onder de kwaliteit van zorg verstaat (Colsen en Casparie, 1995). In het 
ideale geval zou het ziekenhuis dan ook via indicatoren kunnen nagaan in welke mate de 
visie wordt waargemaakt of de doelstellingen worden gerealiseerd. Alle ziekenhuizen 
hebben wel in een visie vastgelegd wat zij verstaan onder goede kwaliteit van zorg, maar 
de relatie tussen deze visie en de indicatoren die worden gemeten is zelden 
geëxpliciteerd. Deze relatie is op een aantal gebieden wel impliciet aanwezig. In de visie 
van alle ziekenhuizen is bijvoorbeeld opgenomen dat de zorg patiëntgericht wordt 
verleend. En in nagenoeg alle ziekenhuizen wordt ook de tevredenheid van patiënten 
gemeten en kan de tevredenheid van patiënten als een indicator voor patiëntgerichtheid 
worden beschouwd. Op enkele uitzonderingen na is door de geïnterviewden niet 
geëxpliciteerd waar de indicator precies voor staat. In een aantal ziekenhuizen is dit wel 
onderwerp van discussie, maar de gedachten daarover lijken zich in een pril stadium te 
bevinden. 
 
In alle ziekenhuizen worden - ook op ziekenhuisniveau - zeer veel gegevens geregistreerd 
en gemeten, onder andere via het Ziekenhuis Informatie Systeem. Nagenoeg alle geïnter-
viewden merken op dat gegevens uit de huidige registraties niet zonder meer gebruikt 
kunnen worden als indicator voor de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld omdat men 
verdwaalt in de veelheid van gegevens, omdat de noodzakelijke gegevens ontbreken of 
omdat men niet de uitsplitsingen kan maken die men nodig acht, bijvoorbeeld per 
ziektebeeld. Een enkeling merkt op dat men daarom extra gegevens, soms handmatig 
registreert. Wel is men in een aantal ziekenhuizen begonnen met te onderzoeken welke 
gegevens uit bestaande registraties als indicator zouden kunnen worden gebruikt. Dat zal 
ook zicht geven op gegevens die wel en die niet voor monitoring of bijsturing (kunnen) 
worden gebruikt, c.q. gegevens waar wel of niet iets mee wordt gedaan. Wellicht kan 
deze ontwikkeling op den duur in zijn algemeenheid leiden tot een rationalisering van de 
gegevensverzamelingen.  
  
Er is (nog) geen consensus over gegevens die wel en die niet als indicator voor de 
kwaliteit van zorg kunnen worden beschouwd. Dit blijkt uit het feit dat de geïnterviewden 
verschillen in datgene wat zij een indicator noemen. Bijvoorbeeld alle ziekenhuizen 
beschikken over wachtlijstgegevens, maar sommige geïnterviewden vinden dit wel een 
indicator voor de kwaliteit van zorg en anderen niet. Er zijn slechts drie indicatoren die 
door nagenoeg alle geïnterviewden zijn genoemd, namelijk de tevredenheid van 

                                                           
24  De beschrijving van structuur- en procesindicatoren in dit rapport mag niet als uitputtend worden 

beschouwd. In de interviews is namelijk niet gevraagd een overzicht van structuur- en 
procesindicatoren te geven. 
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patiënten, de incidenten (MIP/FONA) en klachten. Deze indicatoren vindt men nagenoeg 
unaniem van belang om intern verbeteringen aan te kunnen brengen. Over de waarde van 
deze gegevens als indicator voor de kwaliteit van zorg zijn de meningen verdeeld. Men 
wijst er bijvoorbeeld op dat het aantal klachten meer zegt over de laagdrempeligheid van 
de procedure of dat het aantal meldingen vooral wat zegt over de bereidheid tot melden. 
Hoewel deze gegevens openbaar in de jaarverslagen worden gepubliceerd zijn het geen 
kengetallen waaraan externe partijen de kwaliteit van zorg kunnen afmeten, aldus enkele 
geïnterviewden. In zijn algemeenheid is de conclusie dat er al veel is nagedacht over het 
gebruik van indicatoren in de ziekenhuissector en dat het onderwerp bij alle geïnter-
viewden 'leeft'. Dit betekent dat er een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van indica-
toren lijkt te bestaan. 
 
Het begrip indicator wordt nu nog niet op een eenduidige manier geïnterpreteerd; de 
geïnterviewden verwijzen daarbij zowel naar kengetallen als naar indicatiegebieden. Een 
aantal van de genoemde indicatoren zijn inderdaad in cijfers (kengetallen of percentages) 
uitgedrukt, zoals ziekteverzuim, infecties, et cetera. Maar men noemt ook indicatoren die 
niet in maat en getal zijn uitgedrukt, bijvoorbeeld behandelprogramma's, 
visitatierapporten van de medisch specialisten of evaluaties van behandeldoelen. In feite 
gaat het in deze gevallen om indicatiegebieden, die niet in indicatoren (kengetallen) zijn 
geoperationaliseerd. Ook de veel genoemde indicator 'tevredenheid' is in feite een 
indicatiegebied, dat daarentegen wel in een aantal indicatoren is geoperationaliseerd. 
Tevredenheidsmetingen genereren cijfers op een aantal gebieden, zoals bereikbaarheid, 
beschikbaarheid, bejegening, informatieverstrekking et cetera. 
Niet in alle gevallen zal het mogelijk zijn indicatiegebieden in indicatoren te operationa-
liseren. Niet alles is te kwantificeren, zo merken de geïnterviewden op. Daarom zullen 
waarschijnlijk ook altijd kwalitatieve gegevens nodig zijn om de kwaliteit van zorg 
inzichtelijk te kunnen maken, zo wordt verondersteld. 
  
Als het gaat om de beschikbaarheid van gegevens voor externe partijen zijn de geïnter-
viewden niet terughoudend als het gaat om gegevens over het kwaliteitssysteem van het 
ziekenhuis. Deze gegevens worden doorgaans ook nu al in de jaarverslagen gepubliceerd. 
De geïnterviewden zijn wel terughoudend als het gaat om openbaarheid van medische 
outcome gegevens en zij maken kantekeningen bij de interpretatie van adverse events 
zoals infecties, complicaties of mortaliteit, hoewel deze cijfers wel door een aantal 
ziekenhuizen worden gepubliceerd. Wat betreft medische outcome gegevens wijst men 
erop dat deze door medisch specialisten worden bijgehouden en dat deze gegevens niet 
openbaar zijn. Wat betreft adverse events bestaat het gevaar dat de gegevens verkeerd 
kunnen worden geïnterpreteerd, uit de context worden gehaald of in de media worden 
uitvergroot, aldus de geïnterviewden. Wel zijn sommigen van mening dat de 
openbaarheid van gegevens in de toekomst zal toenemen, onder andere door 
ontwikkelingen op het gebied van benchmarking en ziekenhuisvergelijkingssystemen.  
 
De terughoudendheid ten aanzien van openbaarheid van gegevens kan volgens ons ook te 
maken hebben met het feit dat de tot nu toe genoemde uitkomst indicatoren in negatieve 
termen zijn geformuleerd (adverse events) en - behalve de tevredenheid van patiënten - 
niet verwijzen naar positieve uitkomsten, zoals herstel, gezondheidswinst of kwaliteit van 
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leven. De meerderheid acht dit belangrijke indicatiegebieden. Men denkt echter dat het 
werkelijke effect van de zorg moeilijk meetbaar is te maken of moeilijk in indicatoren 
kan worden uitgedrukt. Daar ligt volgens ons een uitdaging bij de toekomstige 
ontwikkeling van indicatoren die de kwaliteit van zorg inzichtelijk kunnen maken. 
 
Met de ontwikkeling van indicatoren is, zowel in een aantal ziekenhuizen als in regionale 
of landelijke initiatieven, een begin gemaakt. De vraag die zich daarbij aandient is de 
vraag op welke niveaus indicatoren ontwikkeld moeten worden. Het huidige onderzoek 
was toegespitst op het ziekenhuisniveau. Alle geïnterviewden wijzen erop dat op het 
niveau van ziekenhuisafdelingen en specialismen, op het niveau van ziekten of zorgpro-
gramma's of op het niveau van projecten (onder andere doorbraakprojecten) veel 
gegevens worden geregistreerd. In welke mate gegevens uit dergelijke registraties als 
indicator voor de kwaliteit van zorg worden gebruikt of kunnen worden gebruikt is op 
basis van dit onderzoek niet bekend. De geïnterviewden pleiten voor onderlinge 
afstemming bij de ontwikkeling van indicatoren, zodat uiteindelijk een eenduidige set van 
indicatoren voor de ziekenhuissector zal ontstaan. 
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 3 Verpleeghuizen 
 
 
 
 
 
 
 3.1  Inleiding 

 
In dit hoofdstuk staan de verpleeghuizen centraal. Beschreven wordt welke indicatoren op 
dit moment in verpleeghuizen worden gebruikt om de kwaliteit van zorg zichtbaar te 
maken. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in deze inleiding beschreven wat 
inmiddels bekend is over het gebruik van indicatoren in verpleeghuizen ontleend aan het 
landelijke onderzoek naar kwaliteitssystemen dat in 2000 is gehouden (Sluijs en Wagner, 
2000). Daarna wordt een korte typering gegeven van de vertegenwoordigers van de 
verpleeghuizen die geïnterviewd zijn ten behoeve van het huidige onderzoek. De centrale 
vraag in de interviews was: 

 
'Welke cijfers of kengetallen worden in verpleeghuizen gebruikt als een 
indicator van de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt?' 

 
In paragraaf 3.2 volgen de resultaten van de interviews. Beschreven wordt welke 
indicatoren verpleeghuizen hanteren en hoe bruikbaar de geïnterviewden deze indicatoren 
vinden om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken. Het hoofdstuk besluit met een 
samenvatting en beschouwing.  

 
 

3.1.1 Indicatoren in het Leidschendamonderzoek 2000 
 
In het Leidschendamonderzoek in 2000 hebben 195 verpleeghuizen geparticipeerd. Van 
hen is een ingevulde vragenlijst ontvangen over de kwaliteitssystemen en de indicatoren 
die in het verpleeghuis werden gehanteerd.  
In de vragenlijst was gevraagd welke indicatoren werden gebruikt voor het monitoren van 
de kwaliteit. Tabel 3.1 laat zien welk soort indicatoren in 2000 werden genoemd.25 
 
De meest genoemde indicatoren om de kwaliteit te monitoren waren ziekteverzuim en 
verloop van personeel (76% van de 195 verpleeghuizen). Daarnaast meldden ook veel 
verpleeghuizen (75%) dat de klachtenregistratie en de registratie van incidenten (72%) als 
indicator werd gebruikt.  

                                                           
1 De vraag naar indicatoren was als gesloten vraag gesteld. De zes in de tabel beschreven indicatoren 

waren in de vragenlijst opgenomen. Men kon aankruisen welke indicatoren met gebruikte. Daarnaast 
konden andere indicatoren worden ingevuld in de categorie: andere indicatoren, namelijk (Sluijs en 
Wagner, 2000).  
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Meer dan de helft van de verpleeghuizen (59%) hanteerde gegevens over wachtlijsten en/ 
of wachttijden als indicator. Minder dan de helft gebruikte gegevens over zorgzwaarte als 
indicator (44%) en/of gegevens over de evaluaties van zorgplannen (39%).  
Incidenteel (door 5% van de verpleeghuizen) werden nog andere indicatoren gemeld, die 
divers van karakter waren. Voorbeelden zijn; cliënttevredenheidsonderzoek, bezettings-
graad, financiële gegevens et cetera. 
Veel van de hier genoemde indicatoren zijn nader toegelicht in de interviews die ten 
behoeve van het huidige onderzoek zijn gehouden. 
 
 
Tabel 3.1  Percentage verpleeghuizen dat in 2000 de volgende indicatoren meldde voor 

het monitoren van de kwaliteit (N=195) 
 

Gebruikte indicatoren 

-  ziekte en verloop van medewerkers        
 76% 
-  klachtenregistratie           75% 
-  melding van incidenten          72% 
-  wachtlijsten/wachttijden          59% 
-  gegevens over zorgzwaarte          44% 
-  evaluaties van zorgplannen          39% 
-  andere indicatoren             5% 

Bron: Sluijs en Wagner, 2000 (Leidschendamonderzoek) 
 
 

3.1.2 Typering van de respondenten 
 
In totaal zijn interviews afgenomen bij vertegenwoordigers van acht verpleeghuizen. De 
verpleeghuizen bieden verpleeghuiszorg, en eventueel dagbehandeling, aan psychogeria-
trische en/of somatische (reactiverings)patiënten. Een aantal verpleeghuizen biedt daar-
naast hulp aan specifieke doelgroepen, zoals jong-dementerenden, AIDS-, Korsakoff- of 
comapatiënten en/of aanvullende verpleeghuiszorg thuis of in het verzorgingshuis. 
Vrijwel alle verpleeghuizen maken deel uit van een stichting of netwerk van 
zorginstellingen. 
 
Schema 3.1 geeft een overzicht van de functies van de geïnterviewden. Het schema toont 
dat de geïnterviewden enerzijds bestonden uit directieleden en leden van de Raad van 
Bestuur en anderzijds uit managers/ hoofden, verantwoordelijk voor de zorg. Opvallend 
is dat in geen van de verpleeghuizen een kwaliteitsfunctionaris aan het interview heeft 
deelgenomen, terwijl dit wel bij alle ziekenhuizen het geval was.26 
 

                                                           
26  Zie hoofdstuk 2. 
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Schema 3.1  Typering van de respondenten 
 
functie van de geïnterviewden 
 1  directeur 
  productmanager 
 
 2  directeur 
  clustermanager zorg en wonen 
 
 3  directeur 
 
 4  directeur 
  hoofd wonen, zorg en welzijn 
 
 5  directeur 
  manager behandeling  
 
 6  algemeen directeur 
 
 7  voorzitter Raad van Bestuur 
  zorgmanager 
 
 8  lid Raad van Bestuur 
  hoofd cluster verpleeghuis 
 

 
 3.2  Het gebruik van indicatoren in verpleeghuizen 

 
3.2.1  Visie op kwaliteit van zorg 

 
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de verpleeghuizen invulling trachten te geven 
aan het begrip verantwoorde zorg. In het ideale geval zou er een logische relatie bestaan 
tussen de visie van het verpleeghuis op verantwoorde zorg en de indicatoren die worden 
gemeten om na te gaan of de visie wordt waargemaakt. In de Kwaliteitswet is het begrip 
verantwoorde zorg gedefinieerd als zorg van goed niveau, met tenminste de volgende drie 
kenmerken (Kwaliteitswet Zorginstellingen, 1996). Het is zorg die: 
-  doelmatig,  
-  doeltreffend, en 
-  cliëntgericht wordt verleend. 
De zorg moet ook tegemoet komen aan de reële behoefte van de cliënt. 
Deze kenmerken komen ook terug in de visies van verpleeghuizen, waarin is 
geformuleerd wat men onder goede kwaliteit van zorg verstaat. 
 
In de visie van de acht verpleeghuizen staat cliëntgerichtheid centraal. In alle visies is 
vraaggerichte of belevingsgerichte zorg - op meer of minder expliciete wijze - verwoord, 
'de zorgvraag is afhankelijk van de individuele cliënt en kan in de loop der tijd 
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veranderen' of 'de aangeboden zorg is vraaggestuurd, gericht op de behoeften, wensen en 
beleving van de individuele cliënt'. 
Twee verpleeghuizen geven in hun visies aan dat de zelfbeschikking van de cliënt geldt 
als uitgangspunt van zorg, 'in de visie van het verpleeghuis hebben dementerende ouderen 
het recht hun eigen manier van leven voort te zetten, met de mogelijkheden die ze hebben, 
in een vertrouwde omgeving met de zorg en service die ze willen' of 'in de zorgvisie wordt 
ervan uitgegaan dat mensen zelfstandige individuen zijn met een eigen identiteit en dat zij 
keuzes maken waarmee zij laten zien wie zij zijn'. 
 
Naast cliëntgerichtheid wordt de (actieve, zelfstandige) rol van medewerkers in vijf visies 
onderschreven, 'de zorgvisie gaat ervan uit dat vraaggestuurde zorg alleen haalbaar is 
indien er sprake is van een samenspel tussen de bewoner, de zorgverlener en de orga-
nisatie', en 'de medewerkers werken met respect en betrokkenheid en hanteren een 
individuele aanpak'.  
Doelmatigheid van zorg wordt door twee verpleeghuizen genoemd. Twee verpleeghuizen 
hanteren het aanbod van transmurale, wijkgerichte zorg als uitgangspunt in de visie. 
 
Relateren we de visies van deze verpleeghuizen aan de vier elementen in het begrip 
'verantwoorde zorg' zoals vastgelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen, dan blijkt dat 
met name twee elementen expliciet in de visies terugkomen, namelijk cliëntgerichtheid en 
afstemming van zorg op de behoefte van de cliënt. De twee andere elementen, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid (c.q. effectiviteit) van de zorg worden minder 
expliciet in de visies van de acht verpleeghuizen verwoord. 
 
De vraag wat de geïnterviewden zelf verstaan onder goede kwaliteit van zorg leverde, 
onder andere, de volgende antwoorden op: 
- 'Kwaliteit is een moeilijk hanteerbaar begrip. Het is afhankelijk van het perspectief 

van waaruit men kijkt. De essentie ligt echter op de tevredenheid van de cliënt.' 
- 'Kwaliteit is het maken van afspraken en zich houden aan afspraken.' 
-  'Het verpleeghuis levert kwaliteit als de zorgvisie gevolgd wordt, als medewerkers zich 

bewust zijn van hetgeen zij doen en als het gesprek gaande blijft.' 
 
Uit bovenstaande antwoorden wordt duidelijk dat de geïnterviewden verschillende 
accenten leggen in de kwaliteit van zorg: tevredenheid van de cliënt, de professionaliteit 
van de medewerkers en de relatie tussen cliënt en medewerker. In één verpleeghuis zijn 
deze drie aspecten verwoord in drie verschillende vormen van kwaliteit: functionele 
kwaliteit (bezien vanuit de cliënt), technische kwaliteit (bezien vanuit de professional) en 
relationele kwaliteit (manier waarop cliënten en professionals met elkaar omgaan). 
 
De wijze waarop verpleeghuizen invulling trachten te geven aan kwaliteit blijkt onder 
andere uit het zorgaanbod en de kwaliteitssystemen die zij hanteren. 
De aandacht voor de kwaliteit van het zorgaanbod wordt ondermeer duidelijk uit de opzet 
voor kleinere woonvormen en de introductie van leefstijlen in een aantal verpleeghuizen:  
- 'Het milieu en de cultuur, kortom de leefstijl van de cliënt, is het uitgangspunt van de 

zorg en dienstverlening. De persoonlijke beleving van de cliënten wordt hierdoor actief 
in stand gehouden. Het levensritme, de omstandigheden, de omgeving en de belang-
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stelling van de cliënten bepalen de aangeboden dienstverlening, verzorging, behande-
ling en activiteiten.' 

- 'Het verpleeghuis probeert op verschillende manieren de kwaliteit van de geleverde 
zorg te verbeteren. Zo zijn er kleine bedrijfsmatige eenheden ingesteld, waarin 
rekening wordt gehouden met de leefstijl van de langdurig verblijvenden. Alle 
activiteiten van de cliënten zijn gekoppeld aan deze leefstijl in de eenheid.' 

 'Vanuit de nieuwe visie wil men qua woonconcept af van het traditionele ziekenhuis-
model en meer kleinschalige woonvormen realiseren.' 

-  'Het is van belang dat de omgeving vertrouwd overkomt en dus niet op een ziekenhuis 
lijkt. Eigen meubelstukken van de bewoners zijn herkenbaar en geven een huiselijke 
indruk, net zoals planten en dieren om voor te zorgen.' 

 
Ook wordt invulling aan kwaliteit gegeven via de kwaliteitssystemen die verpleeghuizen 
hanteren. 
Wanneer gekeken wordt naar de kwaliteitssystemen, dan blijkt dat zes verpleeghuizen 
werken aan de hand van het Model Intern Kwaliteitssysteem Verpleeghuizen (MIK-V). 
Binnen een ander verpleeghuis is men aan het overwegen om op den duur voor een ander 
model27 te kiezen, omdat in het MIK-V systeem de nadruk ligt op processen en niet 
zozeer op resultaten. Een verpleeghuis maakt gebruik van een kwaliteitssysteem 
gebaseerd op de ISO-certificering. 
Voor nadere details over de kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitssystemen die in verpleeg-
huizen worden gehanteerd verwijzen we naar het eerder genoemde Leidschendamonder-
zoek (Sluijs en Wagner, 2000).  
 
Het huidige onderzoek was toegespitst op de vraag: waaraan meet u de kwaliteit van zorg 
af? Daarbij gaat het in feite om de vraag hoe het verpleeghuis weet dat de visie en doel-
stellingen worden waargemaakt en dat de kwaliteitssystemen inderdaad de beoogde 
effecten hebben. Dit zou in theorie kunnen blijken uit de indicatoren die in het verpleeg-
huis worden gemeten. In alle verpleeghuizen is cliëntgerichtheid het streven en in vrijwel 
alle verpleeghuizen wordt via meningspeilingen gemeten in hoeverre patiënten tevreden 
zijn over de geboden zorg. In de meeste verpleeghuizen worden ook kengetallen als 
ziekteverzuim, incidenten en klachten geregistreerd. Vooruitlopend op de resultaten blijkt 
dat er in zijn algemeenheid nog weinig directe relaties zijn tussen de visie of de doel-
stellingen van het verpleeghuis en de indicatoren die worden gemeten, althans die relaties 
zijn veelal niet geëxpliciteerd. 
 
 

 3.2.2  Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
 
Aan de geïnterviewden is op een open wijze gevraagd welke indicatoren zij meten om de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt inzichtelijk te maken. Voordat de indicatoren 
afzonderlijk worden beschreven en toegelicht, geeft tabel 3.2 eerst een indruk van het 
aantal indicatoren dat de acht verpleeghuizen rapporteren. De indicatoren zijn (door de 
onderzoekers) ingedeeld in drie aandachtsgebieden, namelijk structuur, proces en 

                                                           
3  Bijvoorbeeld het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). 
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outcome c.q. resultaten. Conform de huidige kwaliteitsmodellen is het aandachtsgebied 
'resultaten' breed gedefinieerd en omvat dit niet alleen outcome voor de cliënt maar ook 
resultaten op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van de medewerkers. 
 
De tabel moet als volgt worden gelezen. Door verpleeghuis nummer zeven worden 19 
indicatoren genoemd, terwijl bij verpleeghuis vier 8 indicatoren te onderscheiden zijn. Bij 
de overige zes verpleeghuizen ligt het aantal tussen 12 en 17 indicatoren. Het meest 
frequent worden indicatoren met betrekking tot resultaatgebieden genoemd. Voorbeelden 
zijn de tevredenheid van cliënten en incidenten hetgeen door nagenoeg iedereen als goede 
indicatoren voor de kwaliteit worden beschouwd. Alle geïnterviewden noemen ook een of 
meerdere structuur- en procesindicatoren, ondanks het feit dat expliciet was gevraagd 
naar indicatoren voor de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt (c.q. uitkomsten voor 
de cliënt). Dat illustreert - zoals eerder is opgemerkt - dat de geïnterviewden kwaliteit 
breder definiëren dan alleen outcome. Wij komen daarop terug.  
 
 
Tabel 3.2  Genoemde indicatoren voor de kwaliteit van zorg per verpleeghuis (N=8) 
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

Indicatoren m.b.t. de structuur   
-  algemeen  3 1 3 - 1 - 1 1 
-  aanbod producten/diensten  - - - - - - - 1 
-  doelpopulatie  - - - - - 1 - 1 
-  medewerkers  3 - 1 1 2 1 2 2 
 
Indicatoren m.b.t. processen 
-  zorgprocessen  3 4 4 1 2 2 5 1 
-  veiligheid/hygiëne  - 1 2 1 2 1 - - 
 
Indicatoren m.b.t. resultaten 
-  cliënten  2 3 2 - 1 1 2 2 
-  medewerkers  1 1 2 1 2 3 5 3 
-  adverse events  - 3 3 4 2 3 4 3 
 
Totaal  12 13 17 8 12 12 19 14 

 
 
N.B. Interpretatie van de gegevens 
Wat betreft een interpretatie van de gegevens en van de verschillen tussen de verpleeg-
huizen zijn – ook in het vervolg van dit rapport – een aantal zaken van belang. 
 
 
Ten eerste, als de geïnterviewden van een verpleeghuis weinig indicatoren noemen, 
betekent dat niet dat zij minder gegevens registreren. Het betekent alleen dat zij slechts 
een beperkt aantal van de geregistreerde gegevens beschouwen als een indicator voor de 
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kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld alle verpleeghuizen registreren gegevens met betrekking 
tot de wachtlijsten, maar slechts enkelen vinden dit een indicator voor de kwaliteit van 
zorg.  
 
Ten tweede, alle geïnterviewden blijken het begrip indicator ruimer op te vatten dan 
alleen als kengetal of percentage. De geïnterviewden noemen ook activiteiten, 
bijvoorbeeld het gebruik van protocollen als indicator voor de kwaliteit van zorg. In feite 
gaat het hier om indicatiegebieden die (nog) niet in indicatoren (kengetallen) zijn 
geoperationaliseerd. In dergelijke gevallen zal de term 'indicatie' worden gebruikt, en de 
term 'indicator' voor kengetallen (cijfers, percentages).  
 
Tot slot, de onderzoekers hebben geen selectie in de door de 
geïnterviewden genoemde indicatoren (of indicaties) 
aangebracht. Het doel is te laten zien wat instellingen zelf 
beschouwen als indicatie voor de kwaliteit van zorg en dus 
wat er in het veld leeft. 
 
 

 3.2.3  Indicatoren ten aanzien van structuur 
 
Tabel 3.3 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de structuur van de organisatie. De gegevens zijn per verpleeghuis 
weergegeven. 
 
Het eerste wat opvalt is de overeenstemming tussen de verpleeghuizen als het gaat om de 
deskundigheid28 c.q. deskundigheidsbevordering van de medewerkers. In vrijwel alle 
verpleeghuizen worden aspecten daarvan gezien als indicatie voor de kwaliteit van zorg. 
De aanwezigheid van een cliëntenraad wordt door geïnterviewden van vijf 
verpleeghuizen genoemd als indicator, met betrekking tot de andere indicatoren bestaat er 
meer verscheidenheid tussen de verpleeghuizen. 

 
Indicatoren algemeen 

De aanwezigheid van een cliëntenraad wordt niet als indicator beschouwd in de zin van 
een cijfer of kengetal, maar (de betrokkenheid van deze raad) wordt wel gezien als een 
indicatie voor de kwaliteit.  
Binnen één verpleeghuis wordt in dit kader opgemerkt, 'de organisatie kent een actieve, 
bij de ontwikkelingen in de organisatie betrokken cliëntenraad. Het bestuur wordt zowel 
formeel als informeel geadviseerd door de cliëntenraad'.  
Geïnterviewden van twee verpleeghuizen noemen het bezit van een kwaliteitscertificaat 
als indicator voor de kwaliteit van zorg.  
Werkbezoeken van andere verpleeghuizen worden in twee verpleeghuizen beschouwd als 
indicatie voor de kwaliteit van zorg of zoals een geïnterviewde opmerkt, 'als je het goed 

                                                           
4  Sommige geïnterviewden spreken over deskundigheid, anderen over professionaliteit. Voor de 

overzichtelijkheid is er voor gekozen om één term – deskundigheid – te gebruiken.  
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doet, komt er belangstelling van buitenaf'. Ook het andere verpleeghuis wordt regelmatig 
bezocht door collega-instellingen.  
In één verpleeghuis wordt het inspectiebezoek genoemd als indicator, 'de schriftelijke 
rapportage van de inspectie werkt voor de organisatie als een externe audit en wordt 
binnen de organisatie openbaar gemaakt. Zo nodig worden naar aanleiding van de 
resultaten verbetertrajecten uitgevoerd'.  
 
  
Tabel 3.3  Structuur: aantal verpleeghuizen dat de hierna volgende onderwerpen noemt 

als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=8) 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 (n) 

Indicatoren algemeen 
- cliëntenraad X - X - X - X X 5 
- certificering X - X - - - - - 2 
- werkbezoeken  X X - - - - - - 2 
-  inspectiebezoek - - X - - - - - 1 
 
Aanbod producten diensten 
- informatievoorziening - - - - - - - X 1 
 
Doelpopulatie 
- zorgzwaarte - - - - - X - X 2 
 
Medewerkers 
- deskundigheid/ professionaliteit 
 *scholing/ instructie/begeleiding X - X - X - X - 4 
 *functioneringsgespr./werkoverleg X - - X - - X - 3 
 *opleidingsniveau - - - - - X - X 2 
- personele bezetting X - - - X - - X 3 
 
Totaal 6 1 4 1 3 2 3 5 

 
 
Aanbod producten/diensten en doelpopulatie 

De informatievoorziening naar de cliënten wordt in één verpleeghuis genoemd als 
indicatie voor de kwaliteit van zorg. Geïnterviewden van twee verpleeghuizen noemen 
expliciet de zorgzwaarte van cliënten als indicator voor de kwaliteit van zorg, omdat het 
bepalend is voor de inzet van het personeel. De zorgzwaarte wordt respectievelijk 
gemeten aan de hand van de EBIS-zorgenquête en het LZV29-systeem. Voor beide 
instrumenten geldt dat de cliënten worden ingedeeld in cliënttypen of categorieën. Het 
zorgzwaartesysteem wordt in beide verpleeghuizen gekoppeld aan een 
zorgformatsysteem om de personeelsinzet zo effectief mogelijk af te kunnen stemmen. 

                                                           
5  Landelijke Zorgregistratie Verpleeghuizen 
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Bij het verpleeghuis die het LZV systeem hanteert wordt opgemerkt dat, 'er in de praktijk 
weinig met de parameters wordt gedaan'. Vandaar dat men binnen deze instelling is 
gestart met het ontwikkelen van een nieuw instrument om de zorgzwaarte te meten. Dit 
instrument onderscheidt negen zorgzwaartegroepen van cliënten en herleidt de zorgminu-
ten naar elke van deze groepen. Het instrument is met name van belang voor de lange-
termijnbegroting en onderhandelingen met verzekeraars, 'omdat men van mening is dat 
men een groot aantal dure doelgroepen in huis heeft, hetgeen een toename van de 
zorgzwaarte en kosten betekent zonder dat daar extra budget tegenover staat'. 

 
Medewerkers  

Gesteld kan worden dat in zeven verpleeghuizen – meer of minder expliciet – de deskun-
digheid (en deskundigheidsbevordering) van medewerkers gezien wordt als een indicatie 
voor de kwaliteit van zorg. In het kader van deskundigheidsbevordering worden onder 
meer de volgende activiteiten genoemd, zoals scholing/instructie, opleidingsniveau en 
functioneringsgesprekken. Deze activiteiten binnen het verpleeghuis blijken met name 
gericht te zijn op het verbeteren van kwaliteit en continuïteit van deze kwaliteit. Een 
aantal voorbeelden: 
- 'De opleiding van het personeel is geregeld via de wet Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg (BIG). De bekwaamheid kan via extra scholing worden bevorderd. 
Binnen de organisatie is bijvoorbeeld een communicatiecursus, met name gericht op 
houdingsaspecten, gerealiseerd.' 

- 'In het kader van kwaliteit wordt het personeel scholing aangeboden. Naast interne 
scholing (bijvoorbeeld beleidsdagen, klinische lessen en workshops) wordt ook de 
mogelijkheid van externe scholing aangeboden. Er bestaat een gedragscode, die 
regelmatig wordt bijgesteld. Wanneer een medewerker een gedragscode niet naleeft, 
kan dit ter sprake gebracht worden tijdens een functionerings- of beoordelings-
gesprek.' 

- 'In verband met de technische kwaliteit worden momenteel alle uitvoerende 
medewerkers geschoold en getoetst in verpleegtechnische vaardigheden. Verder 
krijgen alle leidinggevenden - in verband met de kwaliteit van besturing - een 
persoonlijk ontwikkelingsplan.' 

 
In drie verpleeghuizen wordt de personele bezetting als een indicatie voor de kwaliteit 
van de doelmatigheid van de zorg- en dienstverlening genoemd.  
De geïnterviewden van twee verpleeghuizen beschouwen - in dit kader - de koppeling van 
de inzet van het personeel aan de zorgzwaarte van cliënten als indicator, 'op grond van de 
gegevens van de zorgenquête wordt een gewenste formatie en een gewenste dienstlijst 
opgesteld. Aan de hand van het zorgformat wordt een overzicht verkregen waaruit af te 
lezen valt welke taken in welke frequentie van welk kwalificatieniveau voorkomen. 
Vervolgens kunnen de werkelijke en de gewenste formatie met elkaar vergeleken worden'.  
 
Samenvatting 
De genoemde indicatoren zijn divers van karakter. De meeste 
overeenstemming bestaat over de deskundigheid van de 
medewerkers als indicatie voor de kwaliteit van zorg. 
Relatief vaak is ook de cliëntenraad als indicator voor de 
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kwaliteit genoemd. Geïnterviewden van vijf verpleeghuizen 
noemden de cliëntenraad wel, driemaal werd de cliëntenraad 
niet genoemd.  
Het gaat bij nagenoeg alle onderwerpen om indicatiegebieden 
en niet om cijfers of kengetallen waaraan kwaliteit kan 
worden afgemeten. Doorgaans is wel toegelicht waarom een 
indicatiegebied belangrijk is, bijvoorbeeld voor verbetering 
van de kwaliteit, maar is niet geëxpliciteerd waar de 
indicator precies voor staat. In een enkel geval is dat wel 
gedaan, als wordt toegelicht dat de personele bezetting een 
indicatie is voor doelmatigheid. De relatie tussen de 
genoemde indicatoren en de visie of doelstellingen van het 
verpleeghuis is niet geëxpliciteerd. 
 
 

 3.2.4  Indicatoren ten aanzien van processen 
 
Tabel 3.4 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren en 
indicaties ten aanzien van de zorg- of dienstverleningsprocessen. De gegevens zijn per 
verpleeghuis weergegeven. 
 
 
Tabel 3.4  Processen: aantal verpleeghuizen dat de hierna volgende onderwerpen noemt 

als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=8) 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 (n) 

Zorgprocessen     
- (evaluatie) zorgplannen30 X - X - X X X X 6 
- bewonersagenda - - - - - X - - 1 
- zelftoetsinstrument - X - - - - - - 1 
- minimale eisen X X - - - - X - 3 
- open communicatie - - X X X - - - 3 
- protocollen X - X - - - - - 2 
- participerende observatie - - - - - - X - 1 
- wachtlijsten - X - - - - X - 2 
- doorlooptijden - X - - - - X - 2 
- efficiency materialen - - X - - - - - 1 
 
Veiligheid/Hygiëne 
- HACCP31 - - X X X X - - 4 
- schoonmaakhygiëne - X - - X - - - 2 

                                                           
6  Er worden verschillende benamingen aangegeven, zoals zorgplan en zorgdossier. Voor de 

overzichtelijkheid gebruiken wij de meest voorkomende benaming, zorgplan. 
 
31  HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points 
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- temperatuur maaltijden - - X - - - - - 1 
 
Totaal 3 5 6 2 4 3 5 1  

De meerderheid van de geïnterviewden noemt de evaluatie van de zorgplannen als indica-
tor voor de kwaliteit van zorg en iets meer dan de helft van de geïnterviewden noemt 
indicatoren met betrekking tot de veiligheid en hygiëne. Indicatoren met betrekking tot 
richtlijnen, zoals het gebruik van protocollen, minimale eisen waaraan de zorg moet 
voldoen en de communicatiestructuur worden door minder dan de helft van de geïnter-
viewden beschouwd als indicatoren voor de kwaliteit van zorg. Ook minder vaak 
genoemd zijn de wachtlijsten, doorlooptijden, de efficiency van de zorginzet en 
participerende observatie. Bij de hierna volgende toelichting op de indicatoren wordt - 
zover bekend - ook ingegaan op de wijze waarop de indicatoren worden gemeten en voor 
bijsturing worden gebruikt. 

 
Zorgplannen  
In zes32 verpleeghuizen wordt de aanwezigheid of evaluatie van de zorgplannen als 
indicatie voor de kwaliteit van zorg genoemd. Deze zorgplannen worden op 
verschillende manieren geëvalueerd. In een aantal gevallen worden daarbij normen 
gehanteerd of worden cliënten of familieleden bij de evaluatie betrokken. Enkele 
voorbeelden: 

- 'De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende houdt van iedere bewoner een dossier bij. 
Dit dossier wordt met de familie van de cliënt en zo mogelijk met de cliënt besproken 
en geëvalueerd.' 

- 'Het zorgpakket is omschreven volgens het SMART33-principe. Het bevat de 
omschrijving van alle producten en diensten met daaraan gekoppeld normen. Toetsing 
van het zorgpakket vindt onder andere plaats door middel van interne audits.'  

- 'Elke cliënt heeft een individueel zorgdossier en een individueel zorgplan. Een 
referentiekader34 biedt houvast ten aanzien van de formulering van de zorgvraag en de 
daaraan gekoppelde inspanningsafspraken. Logistiek is strak bepaald op welke 
momenten welke afspraken worden gemaakt en wanneer evaluatie plaatsvindt. De 
uitkomsten van een toetsingsinstrument wordt als indicator voor het nakomen van 
afspraken rondom het zorgdossier en zorgplan gebruikt. Een belangrijke maat voor de 
kwaliteit van zorg is het multidisciplinair overleg rondom één casus in bijzijn van de 
cliënt of een vertegenwoordiger.' 

Een verpleeghuis noemt in het kader van de (evaluatie van) zorgplannen expliciet de 
participatie van bewoners of familieleden in zorgplanbesprekingen als indicator voor de 
kwaliteit van zorg: 

                                                           
8  Een van deze verpleeghuizen wil in de toekomst de zorgplannen gaan evalueren. Momenteel wordt 

een nieuw soort zorgplan ontwikkeld. 
 
9 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, in Tijd weggezet. 
 
10 Het referentiekader bestaat uit items rondom een aantal aandachtsgebieden: Somatisch, Activiteit, 

Maatschappelijk, Psychiatrie, Communicatie (Thuisfront). 
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- 'De deelname van de bewoners en hun familie aan zorgplanbesprekingen wordt 
geregistreerd. Maandelijks wordt een overzicht gerapporteerd en vergeleken met 
voorgaande overzichten. Binnen het verpleeghuis gebruikt men de toename in 
participatie van bewoners en familieleden bij de zorgplanbesprekingen als indicator 
voor de kwaliteit van zorg. Men streeft naar 90% aanwezigheid, dit percentage is 
bijna bereikt.' Deze indicator is volgens het verpleeghuis een goede indicator voor de 
betrokkenheid van cliënten in het zorgproces en dus een indicator voor de kwaliteit 
van zorg. 

 
Bewonersagenda 
Naast zorgplannen, als indicator, wordt binnen een verpleeghuis ook gebruik 
gemaakt van een bewonersagenda. De bewonersagenda wordt gebruikt om de 
efficiency van de zorginzet te verhogen en de kwaliteit van leven van cliënten te 
optimaliseren. De agenda is ontwikkeld omdat zorgplannen, volgens de 
geïnterviewde, zich meestal beperken tot (para)medische zorg. In de 
bewonersagenda worden ook de eigen levensstijl, wensen en behoeften opgenomen 
en verwerkt in een computerprogramma tot een soort spoorboekje. 'Het werken aan 
de hand van een dergelijk spoorboekje biedt tevens voordelen voor de inzet en 
doorstroom van de zorgverleners van verschillende opleidingsniveaus. Met behulp 
van een voor- en een nameting zullen de effecten van de invoering van de 
bewonersagenda worden gemeten. De verwachting is dat de mate van tevredenheid 
bij de nameting zal zijn toegenomen en dat de werkdrukbeleving van medewerkers 
zal zijn afgenomen.'  
 
Toetsing 

In drie verpleeghuizen is de mate waarin voldaan wordt aan minimale eisen een indicator 
voor de kwaliteit van zorg. Twee verpleeghuizen maken daarbij gebruik van de tien 
indicatoren35 zoals deze zijn opgesteld door de zogenaamde veldpartijen (Arcares36, 
NVVA, AVVV en LOC). De indicatoren dienen als 'alarmbellen' voor de ondergrens van 
de zorg en hebben betrekking op de zorginhoud en de inzet van personeel. De indicatoren 
zijn opgesteld vanuit de situatie die niet mag voorkomen. Zo luidt de eerste indicator: 
structurele (dat wil zeggen geen incidentele) afwijkingen van het zorgplan voor de 
individuele bewoner ten aanzien van persoonlijke hygiëne, voeding en vochtvoorziening, 
toiletgang, dagindeling, therapieën en individuele activiteiten. 
Een verpleeghuis maakt al langer gebruik van zogenaamde niet-waarden37 als indicator 
voor de kwaliteit van zorg. Ook dit zijn minimale eisen waaraan de zorg moet voldoen. 
Een aantal onderwerpen wordt jaarlijks gemeten door de interne auditcommissie. Hierbij 
maakt men gebruik van tijdcontroles, dossieronderzoek en gesprekken met medewerkers.  
                                                           
11 Aangezien de tien indicatoren samen een geheel vormen, staan deze niet ieder afzonderlijk vermeld in 

dit hoofdstuk en het schema te aanzien van de processen. 
 
36  Arcares: Brancheorganisatie voor Verpleging en Verzorging; AVVV: Algemene Vergadering 

Verpleegkundigen en Verzorgenden; LOC: Landelijke Organisatie Cliëntenraden; NVVA: 
Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuisartsen.  

 
13 In totaal zijn er 48 waarden geformuleerd. 
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Binnen een andere verpleeghuis wordt gebruik gemaakt van een zelftoetsinstrument als 
indicatie om de kwaliteit van zorg te meten. Dit Zelftoetsing Instrument Eigen 
Afdelingskwaliteit (ZIEA) wordt ingevuld door een senior-leidinggevende. Opvallende 
resultaten worden onderzocht door de interne auditcommissie. 
 
Communicatiestructuur 
De geïnterviewden van drie verpleeghuizen noemen een open communicatiestructuur als 
indicatie voor de kwaliteit van zorg. De geïnterviewden van een verpleeghuis geven aan 
dat, 'openheid - de dialoog - het meest essentiële is voor kwaliteit'. Deze geïnterviewden 
geven echter ook aan dat een open communicatie moeilijk te meten is. 'Belangrijk wordt 
gevonden dat medewerkers vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen geven. Van 
medewerkers vereist dit kennis van zaken, weten waar men mee bezig is en een juiste 
beroepshouding waarvoor niet alleen vakdiploma's, maar ook persoonlijke vaardigheden 
nodig zijn.' In een andere verpleeghuis komt de open communicatie structuur tot uiting in, 
'de terugkoppeling van elk overleg over de cliënt naar de familie toe en de grote invloed 
van de cliëntenraad'. 
 
Protocollen en participerende observatie 
In twee verpleeghuizen worden protocollen (of specifieke productomschrijvingen) 
genoemd als indicatie voor de kwaliteit van zorg. Binnen een van deze verpleeghuizen 
wordt ook gebruik gemaakt van participerende observatie om de kwaliteit van het 
primaire proces door de zorgverlener vast te stellen. De observaties worden vervolgens 
binnen teambesprekingen teruggekoppeld en kunnen leiden tot verbetertrajecten en acties. 
De methode van participerende observatie wordt met name toegepast in de zomer, 'de 
zomer is een risicovolle periode in het kader van de bezettingsgraad van het personeel en 
daarmee samenhangend de te verlenen (bodem van) zorg'. 
 
Wachtlijsten en doorlooptijden 
Wachtlijsten en doorlooptijden worden door de geïnterviewden van twee verpleeghuizen 
als indicator genoemd. Over wachtlijsten en doorlooptijden als indicator voor de kwaliteit 
van zorg wordt verschillend gedacht. Zo stelt men binnen een verpleeghuis dat, 'de 
aanwezigheid van een wachtlijst iets kan zeggen over het imago van het verpleeghuis' en 
dat 'de doorlooptijd een indicatie kan zijn voor het ontslagbeleid, het opzetten van 
innovatieve activiteiten en het al dan niet dynamische karakter van de organisatie'. De 
geïnterviewden van het andere verpleeghuis benadrukken juist het beperkte belang van de 
registratie van het aantal wachtenden, 'mensen staan bijvoorbeeld ingeschreven voor 
meerdere verpleeghuizen op hetzelfde moment' en 'er kunnen vele redenen zijn waarom 
een reactivering kan uitlopen'.  
 
Efficiency zorginzet 
In één verpleeghuis wordt de efficiency van gebruikte materialen, zoals 
incontinentiemateriaal of verbandmiddelen, genoemd als indicatie voor de kwaliteit van 
zorg. 'Het hoger verbruik kan wijzen op extra knelpunten en/of problemen (bijvoorbeeld 
in verband met decubitus) bij cliënten. Nagegaan wordt welke redenen of oorzaken aan 
het hoger verbruik ten grondslag liggen, waarna zo mogelijk verbetertrajecten worden 
uitgevoerd'. 



 

 
 
72 Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 

 
Veiligheid/Hygiëne 

Geïnterviewden van vijf verpleeghuizen noemen indicatoren met betrekking tot de 
veiligheid/hygiëne. Vier verpleeghuizen beschouwen met betrekking tot voedselbereiding 
de normen van het HACCP systeem als indicator voor de kwaliteit van zorg.  
De normen worden met regelmaat gemeten. Binnen een verpleeghuis wordt hierover 
opgemerkt: 'Hoewel het volgen van de normen volgens dit systeem wel degelijk een 
indicator is voor goede kwaliteit van voeding en dus van de kwaliteit van zorg, vindt men 
de regels soms iets te ver voeren. Zo kan het voorkomen dat men voldoet aan de 
hygiënische kwaliteitseisen - bijvoorbeeld door het voedsel volgens de vereiste (hoge) 
temperatuursnorm op te dienen - maar tegelijkertijd daardoor afdoet aan de kwaliteits-
eisen in het kader van smaak'. Een andere verpleeghuis heeft in verband met de voeding 
een deskundige aangetrokken die de maaltijd iedere middag op smaak, consistentie en 
uiterlijk beoordeelt. 
De gegevens omtrent de schoonmaakhygiëne worden gebruikt door twee verpleeghuizen. 
In één verpleeghuis betrof de meting een eenmalig onderzoek met betrekking tot de 
openbare ruimten door middel van een vragenlijst onder cliënten en familieleden. In de 
andere verpleeghuis wordt de reinheid op elke afdeling drie keer per week getoetst. De 
reinheid van de afdeling wordt vervolgens weergegeven in een score van een tot tien. 
In het kader van de geleverde Tafeltje Dekje maaltijden hanteert een verpleeghuis het 
aantal maaltijden dat na een uur 65 graden Celsius meet als indicator voor de kwaliteit 
van zorg. De temperatuur wordt zowel bij het begin van de rit, als bij aflevering 
regelmatig gemeten.  
 
Samenvatting 
De meeste overeenstemming bestaat over de zorgplannen als indicatie voor de kwaliteit 
van zorgprocessen en met name de toetsing daarvan. 
In zijn algemeenheid ligt bij de genoemde indicatiegebieden een accent op toetsing van 
de kwaliteit, bijvoorbeeld aan de hand van criteria of minimale eisen, HACCP, hygiëne 
toetsing of zelftoetsing. De gegevens worden intern voor verbetering en bijsturing 
gebruikt. In enkele gevallen is geëxpliciteerd waar de indicator precies voor staat, 
bijvoorbeeld voor het nakomen van afspraken of voor de betrokkenheid van de cliënt in 
het zorgproces. Wat opvalt is enerzijds dat men van mening verschilt over de waarde van 
'harde' indicatoren als wacht- en doorlooptijden als indicatie voor de kwaliteit van zorg en 
anderzijds dat veel belang wordt gehecht aan moeilijk meetbare zaken zoals een open 
communicatiestructuur of multidisciplinaire cliëntbesprekingen. 
 
 

 3.2.5  Indicatoren ten aanzien van resultaten 
 
Tabel 3.5 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de resultaten of uitkomsten van de zorg. De gegevens zijn per verpleeghuis 
weergegeven. 
De indicatoren zijn in drie resultaatgebieden ingedeeld, namelijk ten aanzien van cliënten, 
medewerkers, 'adverse events' c.q. ongewenste uitkomsten.  
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Ten aanzien van de cliënten wordt de tevredenheid van cliënten (en de tevredenheid van 
de familieleden) het meest frequent als indicator genoemd. Bij de medewerkers gaat het 
voornamelijk om ziekteverzuim en de tevredenheid van de medewerkers. Bij de 
ongewenste uitkomsten worden incidenten en klachten het meest genoemd door de 
geïnterviewden als indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Tabel 3.5  Resultaten: aantal verpleeghuizen dat de hierna volgende onderwerpen 

noemt als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=8) 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 (n) 

 
Cliënten 
- tevredenheid X X X - X X X X 7 
- tevreden familieleden X X X - - - - X 4 
- effecten reactivering - X - - - - X - 2 
  
Medewerkers 
- ziekteverzuim - X X X X X X X 7 
- tevredenheid X - X - - X X X 5 
- werkdruk - - - - X - X X 3 
- verloop - - - - - X X - 2 
- exit-interviews - - - - - - X - 1 
 
Adverse events 
- incidenten - X X X X X X X 7 
- klachten - X X - X X X X 6 
- prevalentie decubitus - - X X - X X - 4 
- middelen en maatregelen - - - X - - X X 3 
- medicatie - - - X - - - - 1 
- vermissing eigendommen - X - - - - - - 1 
 
Totaal 3 7 7 5 5 7 11 8  

 
 
Tevredenheid van cliënten en familie 
In zeven verpleeghuizen wordt de tevredenheid van cliënten beschouwd als een indicator 
voor de kwaliteit van zorg. Vier verpleeghuizen noemen daarnaast tevens de tevredenheid 
van familieleden als indicator. De tevredenheid van cliënten (en familieleden) wordt in 
alle gevallen via vragenlijsten op verschillende aspecten gemeten. Enkele voorbeelden: 
-  'Jaarlijks wordt een waarderingsonderzoek onder bewoners (en/of hun familie) 

gehouden. In het laatste tevredenheidsonderzoek werden de bewoners/familie 
bevraagd over de zorgverlening, de woongelegenheid en het dienstenaanbod. Een 
andere manier waarop de tevredenheid van bewoners, personeel en bezoekers wordt 
nagegaan is via de servicemeter. In deze meter kunnen kritische opmerkingen en tips 
gedeponeerd worden. Deze worden maandelijks in het managementteam besproken; 
indien nodig worden actiepunten geformuleerd.' 



 

 
 
74 Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 

-  'Elk jaar wordt bij cliënten een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Uit de resultaten 
hiervan worden specifieke onderwerpen gekozen en deze worden nader onderzocht. 
Vervolgens vindt er een paneldiscussie plaats, met cliënten en familieleden om te 
horen wat er in werkelijkheid aan de hand is. De gegevens worden intern 
gepubliceerd.' 

-  'Het is de bedoeling om in 2002 een tevredenheidsonderzoek onder cliënten te gaan 
houden. Momenteel is men nog op zoek naar een goed, valide instrument. Men vindt 
het belangrijk om de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek onder cliënten te 
zetten tegenover de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers.' 

 
Uit de voorbeelden wordt duidelijk dat het accent ligt op de bruikbaarheid van de 
indicator als signaal om bepaalde onderwerpen nader te onderzoeken. Er worden tevens 
kanttekeningen gemaakt bij het percentage tevreden cliënten als indicator voor de 
kwaliteit van zorg, 'het invullen van enkel een vragenlijst zegt niet veel, want zo'n 
onderzoek is sterk afhankelijk van de situatie. Ontevredenheid kan namelijk ook aangeven 
dat mensen nog moeten wennen. Tevredenheid verschuift bovendien in de loop der tijd'.  
De gegevens uit tevredenheidsonderzoeken onder cliënten worden voornamelijk intern 
gebruikt om verbetertrajecten uit te voeren. In verband met de mogelijkheid tot vergelij-
king met andere verpleeghuizen noemt een aantal geïnterviewden expliciet de benchmar-
king die momenteel plaatsvindt in de sector 'Verpleging en Verzorging', waarbij de 
tevredenheid over de zorg op een identieke manier in alle deelnemende verpleeghuizen 
wordt gemeten.  
 
Effecten van reactivering 
De geïnterviewden van twee verpleeghuizen noemen effecten van kortdurende zorg als 
indicator voor de kwaliteit van zorg. Dit effect wordt binnen twee verpleeghuizen via een 
vragenlijst en binnen één verpleeghuis door middel van een telefonisch interview 
gemeten:  
'Drie maanden na hun ontslag worden somatische cliënten die waren opgenomen voor 
reactivering, telefonisch benaderd door een maatschappelijk werker. In deze telefonische 
enquête wordt gevraagd naar de geleverde zorg in het verpleeghuis en de situatie na 
ontslag, bijvoorbeeld hoe de thuiszorg geregeld was. Deze indicator is ingesteld omdat 
bleek dat veel cliënten na ontslag een terugval doormaakten. De resultaten worden 
jaarlijks gerapporteerd en intern gebruikt om zaken aan te passen. Het voordeel van deze 
indicator is dat het veel informatie over de geleverde zorg en de effecten hiervan 
oplevert.' 

 
Ziekteverzuim van medewerkers 

In zeven verpleeghuizen wordt ziekteverzuim genoemd als indicatie voor de kwaliteit van 
zorg. Een aantal verpleeghuizen geeft aan ziekteverzuim te zien als een indirecte 
indicator, 'het is een directe indicator voor de kwaliteit van arbeid, hetgeen uiteindelijk 
gerelateerd is aan de kwaliteit van zorg'. Binnen één verpleeghuis worden de 
verzuimgegevens gerelateerd aan de productie, 'dit zegt iets over de continuïteit binnen 
afdelingen en is in die zin indirect een indicator voor de kwaliteit van zorg'. Een 
verpleeghuis noemt als nadeel van ziekteverzuim als indicator dat het sterk afhankelijk is 
van factoren zoals de stedelijkheid van het gebied waarin het verpleeghuis zich bevindt. 
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Tevredenheid van medewerkers 
De tevredenheid van medewerkers wordt in vijf verpleeghuizen gemeten als indicator 
voor de kwaliteit van zorg. Men probeert inzicht in de tevredenheid te krijgen via 
vragenlijsten. 
'Onlangs heeft stichtingsbreed een waarderingsonderzoek onder medewerkers 
plaatsgevonden, waarin de medewerkers werden bevraagd over een aantal aspecten, 
waaronder kwaliteit van het geleverde werk, arbeidsvreugde, samenwerking, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, stijl van leidinggeven en professionele 
ontwikkeling.' 
 
Werkdruk en verloop 
Drie verpleeghuizen noemen de werkdruk van de medewerkers als indicator voor de 
kwaliteit van zorg. Twee verpleeghuizen maken daarbij gebruik van een vragenlijst van 
de Arbo-Unie. 
Deze Vragenlijst Beoordeling en Beleving van de Arbeid biedt de mogelijkheid om intern 
verbeteracties op te zetten en maakt het mogelijk de uitkomsten te vergelijken met die 
van andere gelijksoortige organisaties, aldus de geïnterviewden. 
Geïnterviewden van twee instellingen noemen het verloop van het personeel aIs indicator 
voor de kwaliteit van zorg. In een van deze verpleeghuizen maakt men, sinds januari 
2001, gebruik van een vragenlijst bij het vertrek van de medewerker, 'de uitkomsten 
zullen worden ingezet als sturingsindicatoren in het kader van personeelsbeleid'. 

 
Incidenten 

Incidenten worden door de geïnterviewden het meest genoemd (zeven maal) als indicator 
voor de kwaliteit van zorg. 
Incidenten worden in kaart gebracht door middel van registratie formulieren en interne 
audits. Incidenten worden zowel geregistreerd op onderwerp (valincidenten en medicatie-
fouten), als op cliëntcategorieën (MIB, MIP, MIC38) en medewerkers (MIM39).  
Het aantal incidenten wordt voornamelijk intern besproken en kan leiden tot 
verbeteracties: 
-  'Naar aanleiding van incidenten worden verbeteracties door de MIP- commissie 

ondernomen. Structurele meldingen worden aan de directie gerapporteerd, opdat kan 
worden nagegaan of structurele veranderingen noodzakelijk zijn, incidentele 
meldingen worden met de leidinggevende van de betreffende afdeling besproken.' 

-  'Naar aanleiding van gemelde medicatie-incidenten wordt de medicatie niet meer op 
de afdeling klaargemaakt maar door de apotheek per verstrekkingseenheid 
(individuele dosis per keer, per patiënt) verstrekt.' 

 
Klachten 
Klachten worden binnen verpleeghuizen op verschillende manieren behandeld. Over 
klachten als indicator voor de kwaliteit van zorg wordt ook verschillend gedacht.  

                                                           
14 Meldingen Incidenten Bewoners, Meldingen Incidenten Patiënten en Meldingen Incidenten Cliënten. 
 

15  Meldingen Incidenten Medewerkers. 
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-  'Klachten kunnen worden gemeld bij de leidinggevende/directeur, de 
vertrouwenspersoon (op locatie aanwezig) of bij de klachtencommissie. De directeur 
van het verpleeghuis maakt verder elke vier maanden een overzicht van de niet 
formeel ingediende klachten.' 

-  'Het verpleeghuis hanteert bij klachten het uitgangspunt dat deze zo dicht mogelijk bij 
de plek waar deze ontstaan opgelost dienen te worden. Concreet betekent dit dat in de 
praktijk de teamcoördinatoren probleemhouder zijn van de geuite klachten. Mocht de 
cliënt of zijn familie niet tevreden zijn over de afwikkeling van de klacht op dit niveau, 
dan kan men gebruik maken van de interne klachtenfunctionaris en eventueel van de 
externe klachtencommissie.' 

Twee verpleeghuizen geven expliciet aan dat het aantal klachten geen goede indicator is 
voor de kwaliteit van zorg. Belangrijker vindt men de manier van afhandeling van de 
klacht. Binnen één verpleeghuis wordt de tevredenheid over de klachtenafhandeling dan 
ook via het waarderingsonderzoek onder cliënten gemeten.  
 
Prevalentie van decubitus 
Prevalentie van decubitus wordt in vier verpleeghuizen genoemd als indicatie voor de 
kwaliteit van zorg. Een verpleeghuis neemt deel aan de landelijke decubitusregistratie van 
de Universiteit van Maastricht. 'Het betreft een soort benchmarking onderzoek waarbij 
het mogelijk is vergelijkingen te maken met andere verpleeghuizen'.  
Een ander verpleeghuis plaatst een kanttekening bij de prevalentie van decubitus als 
indicator voor de kwaliteit van zorg omdat, het aantal ernstig/terminaal zieken in het 
verpleeghuis van invloed kan zijn op het percentage.  
Binnen hetzelfde verpleeghuis wordt veel aandacht besteed aan de preventie van 
decubitus ondermeer door gebruik te maken van speciale matrassen, aldus de 
geïnterviewde. 
 
Overige indicatoren 
Geïnterviewden van drie verpleeghuizen noemen expliciet het aantal Middelen en 
Maatregelen als indicator voor de kwaliteit van zorg. De geïnterviewden van één 
verpleeghuis merken in dit kader op dat 'Middelen en Maatregelen nauwelijks meer een 
onderwerp van gesprek zijn. Hierin schuilt het gevaar dat het wegzakt naar routinematig 
handelen'. 
In één van deze verpleeghuizen wordt tevens het ontbreken van slaapmedicatie genoemd 
als mogelijke indicator voor de kwaliteit van zorg. 'Het al dan niet geven van medicatie 
zegt veel over de acceptatie van bepaald gedrag van bewoners in een instelling'.  
In een ander verpleeghuis wordt het aantal vermissingen van eigendommen, zoals geld of 
sieraden, als indicator voor de kwaliteit van zorg gebruikt. De cijfers worden vergeleken 
met voorgaande jaren en intern inzichtelijk gemaakt. 
 
Samenvatting 
De tevredenheid van cliënten, familie en medewerkers wordt het meest frequent genoemd 
als indicator voor de kwaliteit van zorg. Hoewel dat niet als zodanig is geëxpliciteerd gaat 
het hier in feite niet om één indicator, maar om indicatoren over een aantal gebieden 
waarover tevredenheid wordt gemeten, bijvoorbeeld over woonomgeving, de zorgverle-
ning, het dienstenaanbod et cetera. 
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Een veel genoemde indicator is ook het aantal meldingen van incidenten dat intern voor 
verbetering wordt gebruikt. Minder overeenstemming bestaat over de waarde van 
klachten en ziekteverzuim van het personeel als indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Relatief vaak wordt opgemerkt dat vergelijking met andere verpleeghuizen nuttig kan 
zijn, bijvoorbeeld in het kader van de benchmark, ten aanzien van werkdruk van 
medewerkers of het voorkomen van decubitus. Wat betreft de effectiviteit van zorg, zijn 
met uitzondering van de evaluatie van reactivering, geen andere indicatoren genoemd. 

 3.2.6  Het belang van indicatoren  
 
Deze laatste paragraaf gaat in op de mening van de geïnterviewden over de belangrijkste 
indicatoren en toekomstige ontwikkelingen. 
 
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat zij de belangrijkste indicatoren vinden om de 
kwaliteit van een collega-verpleeghuis te beoordelen. Voor een belangrijk deel noemen 
de geïnterviewden indicaties en indicatoren die in het bovenstaande reeds zijn besproken, 
met name de tevredenheid van cliënten en medewerkers, de evaluatie van zorgplannen, 
het scholingsaanbod, maatregelen ter voorkoming van decubitus et cetera. Voor een ander 
deel worden ook zaken genoemd die te maken hebben met de organisatie, zoals de visie 
en missie van het verpleeghuis. Daarnaast noemt een aantal geïnterviewden nog niet 
eerder genoemde indicatoren voor de kwaliteit van zorg en indicaties voor de kwaliteit 
van zorg die moeilijker als kengetal zijn uit te drukken:  
-  Een interessante indicator is het aantal verpleeghuisartsen. Wanneer een verpleeghuis 

niet in staat is voldoende verpleeghuisartsen in dienst te houden is daar een reden 
voor. Het zegt iets over de wijze waarop het verpleeghuis werkt en de ruimte die 
artsen krijgen.' 

-  Het formeren van cliënten- en medewerkerpanels en vervolgens deze panels vragen 
welke aspecten/indicatoren zij belangrijk vinden in verband met technische, 
functionele en relationele kwaliteit.' 

-  De omgang van het verpleeghuis met conflicten, het omgaan met klachten en het 
durven aangeven van de eigen grenzen. De houding van het personeel op 
afdelingsniveau.' 

- Cliënten zien er goed verzorgd uit.' 
 
Toekomstige ontwikkelingen 

Uit de hierboven gemelde citaten en wordt duidelijk dat geïnterviewden niet alleen 
indicatoren, maar vooral ook indicatiegebieden noemen als graadmeter voor de kwaliteit 
van zorg. Hierover wordt het volgende opgemerkt: 
'Kwantificering en registratie zijn niet los te zien van de beleving, de emotie en de 
context…. Een beperking tot cijfers vindt men een verschraling van het begrip kwaliteit 
en een reductie van de werkelijkheid.' 
Andere geïnterviewden zijn van mening dat, 'het uiteindelijk gaat om de relatie waarin de 
zorgverlening plaatsvindt'. 
 
Een ander belangrijk punt is dat binnen verpleeghuizen veel wordt gemeten, maar dat 
men is op zoek naar gegevens die als stuurinformatie voor de kwaliteit van zorg gebruikt 
kunnen worden. Dit wordt bijvoorbeeld als volgt verwoord: 
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- 'Op dit moment is het heel lastig de kwaliteit van zorg in meetbare indicatoren weer te 
geven. Het beeld komt meer gevoelsmatig dan aan de hand van cijfers en getallen tot 
stand. Meetpunten zijn wel van groot belang in het kader van het transparant maken 
van de kwaliteit van zorg. Als er op voorhand geen indicatoren voorhanden zijn dient 
net zo lang te worden gezocht tot men goede indicatoren op het spoor is gekomen.' 

 
-  'Hoewel het in de praktijk heel moeilijk blijkt te zijn om processen te kwantificeren 

vindt de geïnterviewde het zeer wenselijk dat er een instrument beschikbaar komt 
waarmee de zorgprocessen transparant gemaakt kunnen worden. Binnen het 
verpleeghuis is een discussie gaande over dit onderwerp en is een begin gemaakt met 
het meer inzichtelijk maken van processen.' 

Over het algemeen overheerst het beeld dat binnen de verpleeghuizen het bewust bezig 
zijn met kwaliteit en indicatoren als positief ervaren worden. Wel wordt aangegeven dat 
het lastig is om de kwaliteit in cijfers weer te geven.  
 
Het overall beeld is dat in de acht verpleeghuizen het kwaliteitsvraagstuk als belangrijk 
wordt ervaren, waarbij in een aantal gevallen de kanttekening wordt geplaatst dat het 
gebruik van indicatoren en normen gezien dient te worden als een middel en niet als een 
doel.  
 
 

 3.3  Samenvatting en beschouwing 
 
Deze laatste paragraaf geeft een korte samenvatting van de bevindingen bij de verpleeg-
huizen. Voor een beschouwing over het gebruik van indicatoren over alle zorgsectoren 
verwijzen we naar de algemene samenvatting en beschouwing aan het begin van dit 
rapport. 
 
De interviews die gehouden zijn met vertegenwoordigers van acht verpleeghuizen hadden 
tot doel te onderzoeken welke indicatoren in verpleeghuizen worden gebruikt om de kwa-
liteit van zorg inzichtelijk te maken. In grote lijnen stonden daarbij drie vragen centraal: 

 
1  'Wat verstaat u onder goede kwaliteit van zorg?' 
2  'Hoe weet u dat goede kwaliteit wordt geleverd?' 
3 'Waaraan meet u de kwaliteit van zorg af, en meer specifiek, welke cijfers 

of kengetallen worden daarbij als indicator gebruikt?' 
 
Het interview was toegespitst op outcome indicatoren, dat wil zeggen indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg die de patiënt of cliënt ontvangt. 
 
Allereerst wordt opgemerkt dat alle geïnterviewden kwaliteit van zorg breed definiëren. 
Zij zijn van mening dat de kwaliteit van zorg niet alleen kan worden afgemeten aan de 
uitkomsten van de zorg op cliëntniveau. Alle geïnterviewden beschouwen ook kenmerken 
van de (organisatie)structuur en de beheersing van zorgprocessen als indicatoren voor de 
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kwaliteit van zorg, dit ondanks het feit dat in het interviewprotocol het accent was gelegd 
op uitkomst indicatoren op het niveau van de cliënt.40  
Alle indicatoren die door verpleeghuizen werden gerapporteerd in het Leidschendam-
onderzoek zijn ook in dit onderzoek aan de orde gekomen. De conclusie is dat in de 
praktijk de kwaliteit van zorg op dit moment zowel wordt afgemeten aan de kwaliteits-
systemen en de kwaliteitsinstrumenten die het verpleeghuis hanteert, zoals zorgplannen, 
deskundigheidsbevordering, protocollering of audits, als aan specifieke gegevens over de 
uitkomsten van de zorg op cliëntniveau, waarbij het accent ligt op de tevredenheid van 
cliënten.  
 
De relatie tussen de visie en missie van het verpleeghuis en de indicatoren die worden 
gemeten is doorgaans nog niet geëxpliciteerd. Een belangrijke eis die (theoretisch) aan 
een goede indicator wordt gesteld is dat er een relatie bestaat tussen de indicator en 
datgene wat men onder de kwaliteit van zorg verstaat (Colsen en Casparie, 1995). In het 
ideale geval zou het verpleeghuis dan ook via indicatoren kunnen nagaan in welke mate 
de visie wordt waargemaakt of de doelstellingen worden gerealiseerd. Alle 
verpleeghuizen hebben wel in een visie vastgelegd wat zij verstaan onder goede kwaliteit 
van zorg, maar de relatie tussen deze visie en de indicatoren die worden gemeten is 
zelden geëxpliciteerd. Deze relatie is op een aantal gebieden wel impliciet aanwezig. In 
de visie van alle verpleeghuizen is bijvoorbeeld opgenomen dat de zorg cliëntgericht 
wordt verleend. En in nagenoeg alle verpleeghuizen wordt ook de tevredenheid van 
cliënten gemeten en kan de tevredenheid van cliënten als een indicator voor 
cliëntgerichtheid worden beschouwd. Op enkele uitzonderingen na is door de 
geïnterviewden niet geëxpliciteerd waar de indicator precies voor staat of waarom deze 
wordt gemeten.  
 
Er is een beperkte consensus over gegevens die wel en die niet als indicator voor de 
kwaliteit van zorg kunnen worden beschouwd. Er zijn een aantal indicatoren die in 
vrijwel alle verpleeghuizen genoemd worden, namelijk de deskundigheid van het 
personeel, evaluatie van de zorgplannen, tevredenheid van cliënten, ziekteverzuim en 
incidenten (MIB, MIP, MIC). Deze indicatoren vindt men nagenoeg unaniem van belang 
om intern verbeteringen aan te kunnen brengen.  
Met betrekking tot de andere indicatoren is er minder overeenstemming tussen de 
geïnterviewden. Indicatoren, zoals bijvoorbeeld wachttijden en verloop van het personeel 
worden wel door ieder verpleeghuis geregistreerd, maar slechts enkelen noemen deze 
onderwerpen als indicatoren voor de kwaliteit van zorg.  
Over de waarde van gegevens over wachtlijsten, klachten en soms ook tevredenheid als 
indicator voor de kwaliteit van zorg zijn de meningen verdeeld. Men wijst er, met 
betrekking tot de wachtlijsten, bijvoorbeeld op dat toekomstige bewoners vaak staan 
ingeschreven voor meerdere verpleeghuizen tegelijk en dat tevredenheid afhankelijk kan 
zijn van de mate waarin de nieuwe bewoner reeds aan de gang van zaken gewend is. 
Opvallend is dat de geïnterviewden met name veel waarde hechten aan moeilijk meetbare 
onderwerpen, zoals communicatiestructuur, en dat weinig indicatoren met betrekking tot 

                                                           
16 De beschrijving van de structuur- en procesindicatoren mag niet als uitputtend worden beschouwd. In 

de interviews is namelijk niet gevraagd een overzicht van structuur- en procesindicatoren te geven. 
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de effectiviteit van de zorgverlening worden genoemd. Het is niet duidelijk welke 
aspecten van effectiviteit gemeten zouden kunnen worden. 
 
Het begrip indicator wordt nu nog niet op een eenduidige manier geïnterpreteerd; de 
geïnterviewden verwijzen daarbij zowel naar kengetallen als naar indicatiegebieden. Een 
aantal van de genoemde indicatoren zijn inderdaad in cijfers (kengetallen of percentages) 
uitgedrukt, zoals ziekteverzuim. Maar men noemt ook indicatoren die niet in maat en 
getal zijn uitgedrukt, bijvoorbeeld de betrokkenheid van cliëntenraden en evaluatie van 
zorgplannen. In feite gaat het in deze gevallen om indicatiegebieden, die niet in 
indicatoren (kengetallen) zijn geoperationaliseerd. De nadruk bij deze indicatiegebieden 
ligt wel op toetsing van de kwaliteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van criteria of 
minimale eisen die zowel intern als door overkoepelende organisaties ontwikkeld zijn. 
Een goed voorbeeld van het laatste zijn de 'indicatoren ondergrens van de zorg', opgesteld 
door de zogenaamde veldpartijen in de branche. Ook de veel genoemde indicator 
'tevredenheid' is in feite een indicatiegebied, dat daarentegen doorgaans wel in een aantal 
indicatoren is geoperationaliseerd. Tevredenheidsmetingen genereren cijfers op een aantal 
gebieden, zoals bejegening, woongelegenheid, dienstenaanbod et cetera. Niet in alle 
gevallen zal het mogelijk zijn indicatiegebieden in indicatoren te operationaliseren. Niet 
alles is te kwantificeren, zo merken de geïnterviewden op en het wordt vaak belangrijker 
geacht om met kwaliteit bezig te zijn, dan dat daar een indicator voor ontwikkeld wordt, 
zo wordt opgemerkt. Daarom zullen waarschijnlijk ook altijd kwalitatieve gegevens 
nodig zijn om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. 
De vertegenwoordigers van verpleeghuizen benadrukken het belang van indicatoren en 
indicaties voor interne bijsturing en verbetering van de kwaliteit. Er is in de interviews 
nauwelijks ingegaan op de vraag welke indicatoren gebruikt zouden kunnen worden om 
aan externe partijen inzicht in het kwaliteitsniveau van het verpleeghuis te kunnen geven. 
Wel wordt relatief vaak opgemerkt dat vergelijking met andere verpleeghuizen nuttig kan 
zijn. In dit kader worden de benchmark, de gegevens met betrekking tot de werkdruk en 
het voorkomen van decubitus genoemd. Waarschijnlijk zal de onderlinge vergelijking 
tussen verpleeghuizen, uitgaande van de vele samenwerkingsverbanden tussen 
instellingen, de komende jaren verder gestalte krijgen. Dit roept de vraag op of er in de 
toekomst twee soorten indicatoren zullen ontstaan, screeningsindicatoren voor onderlinge 
vergelijking en voor de instelling specifieke prestatieindicatoren die voor interne 
bijsturing kunnen worden gebruikt. Bij de toekomstige ontwikkeling van indicatoren zal 
dit een punt van overweging zijn.  
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 4 Verzorgingshuizen 
 
 
 
 
 
 

 4.1  Inleiding 
 

In dit hoofdstuk staan de verzorgingshuizen centraal. Beschreven wordt welke indicatoren 
op dit moment in verzorgingshuizen worden gebruikt om de kwaliteit van zorg zichtbaar 
te maken. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in deze inleiding beschreven wat 
inmiddels bekend is over het gebruik van indicatoren in verzorgingshuizen ontleend aan 
het landelijke onderzoek naar kwaliteitssystemen dat in 2000 is gehouden (Sluijs en 
Wagner, 2000). Daarna wordt een korte typering gegeven van de vertegenwoordigers van 
de verzorgingshuizen die geïnterviewd zijn ten behoeve van het huidige onderzoek. De 
centrale vraag in de interviews was: 
 

'Welke cijfers of kengetallen worden in 
verzorgingshuizen gebruikt als een indicator van de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt?' 

 
In paragraaf 4.2 volgen de resultaten van de interviews. Beschreven wordt welke 
indicatoren in verzorgingshuizen worden gemeten en hoe bruikbaar de geïnterviewden 
deze indicatoren vinden om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken. Het hoofdstuk 
besluit met een samenvatting en beschouwing.  

 
 

4.1.1 Indicatoren in het Leidschendamonderzoek in 2000 
 
In het Leidschendamonderzoek in 2000 hebben 193 verzorgingshuizen geparticipeerd. 
Van hen is een ingevulde vragenlijst ontvangen over de kwaliteitssystemen en de 
indicatoren die in het verzorgingshuis werden gehanteerd. In de vragenlijst was gevraagd 
welke indicatoren werden gebruikt voor het monitoren van de kwaliteit. Tabel 4.1 laat 
zien welk soort indicatoren in 2000 werden genoemd.41 

 
 
 
 
 

                                                           
41  De vraag naar indicatoren was als gesloten vraag gesteld. De zes - in de tabel beschreven –indicatoren 

waren in de vragenlijst opgenomen. Men kon aankruisen welke indicatoren men gebruikte. Daarnaast 
konden andere indicatoren worden ingevuld in de categorie; andere indicatoren, namelijk (Sluijs en 
Wagner, 2000). 
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Tabel 4.1  Percentage verzorgingshuizen dat in 2000 de volgende indicatoren meldde 

voor het monitoren van de kwaliteit (n=193) 
 

Gebruikte indicatoren 

- ziekte en verloop van medewerkers        
 74% 
- gegevens over zorgzwaarte        
  74% 
-  klachtenregistratie         
  67% 
-  melding van incidenten         
 62% 
-  wachtlijsten/ wachttijden         
 60% 
-  evaluaties van zorgplannen        
  47% 
- andere indicatoren         
     5% 

Bron: Sluijs en Wagner, 2000 (Leidschendamonderzoek) 
 
 
De meest genoemde indicatoren om kwaliteit te monitoren waren ziekteverzuim en 
verloop van personeel (74% van de 193 verzorgingshuizen) en gegevens over zorg-
zwaarte van de cliënten (ook 74%). Daarnaast meldden ook veel instellingen (67%) dat 
de klachtenregistratie en de registratie van incidenten als indicator werd gebruikt (62%). 
Meer dan de helft van de verzorgingshuizen (60%) hanteerde gegevens over wachtlijsten 
en/of wachttijden als indicator. Minder dan de helft gebruikte gegevens over evaluaties 
van zorgplannen als indicator om de kwaliteit te monitoren (47%). 
Incidenteel (door 5% van de verzorgingshuizen) werden nog andere indicatoren gemeld, 
die divers van karakter waren. Voorbeelden zijn: informatie van de taakgroep kwaliteits-
zorg, ARBO-bevindingen, resultaten van de zelfevaluatie of interne audits.  
Veel van de hier genoemde indicatoren zijn nader toegelicht in de interviews die ten 
behoeve van het huidige onderzoek zijn gehouden. 

 
 

4.1.2 Typering van de respondenten  
 
In totaal zijn interviews afgenomen bij vertegenwoordigers van zeven verzorgingshuizen.  
De verzorgingshuizen42 bieden zorg aan ouderen in appartementen of aanleunwoningen. 
Daarnaast bieden zij tijdelijke opname, dagverzorging en andere activiteiten voor ouderen 
in de omgeving. Vier verzorgingshuizen bieden tevens een vorm van verpleeghuiszorg 
                                                           
42  De instellingen worden ook omschreven als woon-/ zorgcentrum. Voor de duidelijkheid hanteren wij 

één term - verzorgingshuizen. 
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voor bewoners met een psychogeriatrische en/of somatische problematiek. Ter bescher-
ming van de anonimiteit worden geen nadere bijzonderheden vermeld.  
 
Schema 4.1 geeft een overzicht van functies van de geïnterviewden. Het schema toont dat 
de geïnterviewden enerzijds bestonden uit directieleden en anderzijds uit teamleiders/ma-
nagers, verantwoordelijk voor de zorg.  
 
Opvallend is dat in geen van de instellingen een kwaliteitsfunctionaris aan het interview 
heeft deelgenomen, terwijl dit in alle ziekenhuizen wel het geval was43. 
 
 
Schema 4.1  Typering van de respondenten 

 
functie van de geïnterviewden 
  1 zorgmanager 
   teamleider 
 
  2 directeur 
   teamleider 
 
  3 directeur 
   zorgmanager 
 
  4 directeur 
   directeur 
 
  5 directeur 
   zorgmanager 
 
  6 directielid 
   locatiemanager 
 
  7 directeur 
 

 
 4.2  Het gebruik van indicatoren in verzorgingshuizen 

 
4.2.1  Visie op kwaliteit van zorg 

 
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de verzorgingshuizen invulling trachten te 
geven aan het begrip verantwoorde zorg. In het ideale geval zou er een logische relatie 
bestaan tussen de visie van het verzorgingshuis op verantwoorde zorg en de indicatoren 
die worden gemeten om na te gaan of de visie wordt waargemaakt. In de Kwaliteitswet is 
het begrip verantwoorde zorg gedefinieerd als zorg van goed niveau, met tenminste de 

                                                           
43  Zie hoofdstuk 2. 
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volgende drie kenmerken (Kwaliteitswet Zorginstellingen, 1996). Het is zorg die: 
-  doelmatig, 
-  doeltreffend, en 
-  cliëntgericht wordt verleend. 
De zorg moet ook tegemoet komen aan de reële behoefte van de cliënt. 
Deze kenmerken komen terug in de visies van verzorgingshuizen, waarin is geformuleerd 
wat men onder goede kwaliteit van zorg verstaat. 
In de visie van de zeven verzorgingshuizen staat cliëntgerichtheid centraal. In alle visies 
is de vraaggerichte of belevingsgerichte zorg en het recht op zelfbeschikking van de cliënt 
- op meer of minder expliciete wijze - verwoord: 
- 'De wensen en behoeften van de bewoners vormen het uitgangspunt bij het vaststellen 

van de zorg, waarbij aangesloten wordt bij de mogelijkheden, leefstijl en 
levensbeschouwing van de bewoners.' 

- 'De instelling heeft als uitgangspunt dat bewoners zo veel mogelijk in staat gesteld 
worden zelf inhoud en richting te geven aan hun leven. Zelfstandigheid betekent niet 
zozeer zelf uitvoeren als wel zelf organiseren, bepalen en over zichzelf kunnen 
beslissen.' 

- 'De instelling wil zorg, behandeling en dienstverlening bieden aan cliënten die 
daarvan afhankelijk zijn, zodat zij hun leven zoveel als mogelijk kunnen voortzetten 
als zij wensen.' 

 
Naast cliëntgerichtheid wordt de rol van medewerkers in drie visies benadrukt. Enkele 
voorbeelden: 
- 'In de visie van de organisatie speelt de eigen verantwoordelijkheid van de 

medewerkers een belangrijke rol in de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld in het kader 
van het signaleren van knelpunten in het zorgproces. Vanuit deze visie worden 
medewerkers uitdrukkelijk gehoord en gesteund.' 

- 'De instelling wil een werkomgeving bieden waar medewerkers en vrijwilligers zich 
kunnen ontplooien en gezamenlijk bouwen aan een innovatieve en kwalitatief 
hoogstaande wijze van zorgverlenen, waarin ruimte is voor diversiteit.' 

Daarnaast komt in twee verzorgingshuizen de 
levensbeschouwelijke grondslag van de instelling expliciet 
in de visie naar voren. In een verzorgingshuis met 
christelijke signatuur gaat het bijvoorbeeld er om mensen te 
helpen vanuit bijbelse waarden van naastenliefde en eerbied 
voor het leven. 

  
Relateren we de visies van deze instellingen aan de vier elementen in het begrip 'verant-
woorde zorg' zoals vastgelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen, dan blijkt dat met 
name twee elementen expliciet in de visies terugkomen, namelijk cliëntgerichtheid en 
afstemming van zorg op de behoefte van de cliënt. De twee andere elementen, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid (c.q. effectiviteit) van de zorg worden niet expliciet 
in de visies van de zeven verzorgingshuizen verwoord. 
De vraag wat de geïnterviewden zelf verstaan onder goede kwaliteit van zorg, leverde 
onder andere de volgende antwoorden op, die nauw aansluiten bij de visie van de 
verzorgingshuizen: 
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- 'Trefwoord hierbij is dat de zorg vraaggericht is. Daarnaast wordt belang gehecht 
aan de eenduidigheid van beleid, een goede heldere communicatie en doelmatigheid.' 

-  'Het zo goed mogelijk voldoen aan de behoefte van de bewoner, rekening houdend met 
de mogelijkheden en/of beperkingen die het verzorgingshuis kent.' 

- 'Kwaliteit van zorg komt naar de visie van instelling tot stand door het leveren van 
maatwerk waarbij het uitgangspunt is dat bewoners zo zelfstandig mogelijk en vanuit 
eigen verantwoordelijkheid, behoeften en wensen, invulling kunnen geven aan hun 
dagelijks bestaan.' 

 
De wijze waarop verzorgingshuizen invulling trachten te geven aan kwaliteit blijkt onder 
andere uit de kwaliteitssystemen die zij hanteren. 
Wanneer gekeken wordt naar de kwaliteitssystemen, dan blijkt dat vier verzorgingshuizen 
het HKZ-model (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) hanteren. Twee 
verzorgingshuizen noemen ook de EKV-eisen (Externe Kwaliteitsbeoordeling Verzor-
gingshuizen) en hebben in dit kader het Woonzorg Kwaliteitslabel ontvangen. In een 
verzorgingshuis wordt de zelfevaluatie genoemd die heeft plaatsgevonden aan de hand 
van het programma Quality Check van Arcares. Twee verzorgingshuizen noemen geen 
specifiek model, maar activiteiten die erop gericht zijn om de zorg te verbeteren, zoals 
zorgvraagverduidelijking en multicultureel management.  
Voor nadere details over de kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitssystemen die in verzor-
gingshuizen worden gehanteerd verwijzen we naar het eerder genoemde Leidschendam-
onderzoek (Sluijs en Wagner, 2000).  

 
Het huidige onderzoek was toegespitst op de vraag: waaraan meet u de kwaliteit van zorg 
af? Daarbij gaat het in feite om de vraag hoe het verzorgingshuis weet dat de visie en 
doelstellingen worden waargemaakt en dat de kwaliteitssystemen inderdaad de beoogde 
effecten hebben. Dit zou in theorie kunnen blijken uit de indicatoren die in het verzor-
gingshuis worden gemeten. In alle verzorgingshuizen is cliëntgerichtheid het streven en 
in alle verzorgingshuizen wordt via meningspeilingen onder cliënten gemeten in hoeverre 
cliënten tevreden zijn over de geboden zorg. In alle verzorgingshuizen worden ook 
kengetallen als ziekteverzuim en incidenten geregistreerd.   
Vooruitlopend op de resultaten blijkt dat er in zijn algemeenheid nog weinig directe 
relaties zijn tussen de visie of de doelstellingen van het verzorgingshuis en de indicatoren 
die worden gemeten, althans die relaties zijn veelal niet geëxpliciteerd.  
 
 

 4.2.2  Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
 

Aan de geïnterviewden is op een open wijze gevraagd welke indicatoren zij meten om de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt inzichtelijk te maken. Voordat de indicatoren 
afzonderlijk worden beschreven en toegelicht geeft tabel 4.2 eerst een indruk van het 
aantal indicatoren dat de zeven verzorgingshuizen rapporteren. De indicatoren zijn (door 
de onderzoekers) ingedeeld in drie aandachtsgebieden, namelijk structuur, proces en 
outcome c.q. resultaten. Conform de huidige kwaliteitsmodellen is het aandachtsgebied 
'resultaten' breed gedefinieerd en omvat niet alleen outcome voor de cliënt maar ook 
resultaten op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van de medewerkers. 
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De tabel moet als volgt worden gelezen. Door verzorgingshuis nummer twee worden 15 
indicatoren genoemd, terwijl bij verzorgingshuis vijf 7 indicatoren te onderscheiden zijn. 
Bij de overige vijf instellingen ligt het aantal tussen de 8 en 13. Het meest frequent 
worden indicatoren met betrekking tot de resultaatgebieden genoemd. Bijvoorbeeld de 
tevredenheid van cliënten wordt door iedereen als een goede indicator voor de kwaliteit 
beschouwd. Ongewenste uitkomsten ('adverse events'), zoals meldingen van fouten en 
ongevallen, worden ook door alle geïnterviewden als indicator voor kwaliteit van zorg 
genoemd.  
De geïnterviewden noemen in de meeste gevallen ook een of meerdere structuur- en 
proces- indicatoren, ondanks het feit dat expliciet was gevraagd naar indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt (c.q. uitkomsten voor de cliënt). Dat illustreert - 
zoals eerder is opgemerkt - dat de geïnterviewden kwaliteit breder definiëren dan alleen 
outcome. Wij komen daarop terug.  
 
 
Tabel 4.2  Genoemde indicatoren voor de kwaliteit van zorg per verzorgingshuis (n=7) 

  

  1 2 3 4 5 6 7 

 
Indicatoren m.b.t. de structuur      
-  algemeen 2 1 - 1 1 - - 
-  aanbod producten/diensten - 1 - 1 - 1 1 
-  doelpopulatie 1 1 3 2 - - - 
-  medewerkers 1 3 - - 2 4 2 
 
Indicatoren m.b.t. processen 
-  zorgprocessen 1 2 1 3 1 2 - 
-  veiligheid hygiëne 1 - - - - 1 - 
 
Indicatoren m.b.t. resultaten 
-  cliënten 2 3 1 2 1 1 1 
-  medewerkers 1 3 2 2 - 2 1 
-  adverse events 3 1 2 2 2 2 3 
 
Totaal 12 15 9 13 7 13 8 

 
 
N.B. Interpretatie van de gegevens  

Wat betreft een interpretatie van de gegevens en van de verschillen tussen de instellingen 
zijn - ook in het vervolg van dit rapport - een aantal zaken van belang. 

 
Ten eerste, als de geïnterviewden van een instelling weinig indicatoren noemen, betekent 
dat niet dat zij minder gegevens registreren. Het betekent alleen dat zij slechts een beperkt 
aantal van de geregistreerde gegevens beschouwen als een indicator voor de kwaliteit van 
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zorg. Bijvoorbeeld, alle verzorgingshuizen registreren het verloop van personeel, maar 
slechts 1 geïnterviewde vindt dit een indicator voor de kwaliteit van zorg. 

 
Ten tweede, alle geïnterviewden blijken het begrip indicator ruimer op te vatten dan 
alleen als kengetal of percentage. De geïnterviewden noemen ook activiteiten, bijvoor-
beeld het gebruik van protocollen als indicator voor de kwaliteit van zorg, of zoals in een 
verzorgingshuis wordt gesteld, 'er bestaan wel cijfers, maar een aantal aspecten die men 
belangrijk vindt in verband met de kwaliteit van zorg zijn moeilijker in getallen uit te 
drukken, bijvoorbeeld de deskundigheid van het personeel, aspecten met betrekking tot 
het gebruik van protocollen en de cliëntenraad'. 
In feite gaat het hier om indicatiegebieden die (nog) niet in indicatoren (kengetallen) zijn 
geoperationaliseerd. In dergelijke gevallen zal de term 'indicatie' worden gebruikt en de 
term 'indicator' voor kengetallen (cijfers, percentages). 

  
Tot slot, de onderzoekers hebben geen selectie in de door de geïnterviewden genoemde 
indicatoren of indicaties aangebracht. Het doel is te laten zien wat instellingen zelf 
beschouwen als indicatoren voor de kwaliteit van zorg en dus wat er in het veld leeft. 

 
 

 4.2.3 Indicatoren ten aanzien van structuur 
 
 
Tabel 4.3  Structuur: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 

indicator voor de kwaliteit van zorg (N=7) 
 

  1 2 3 4 5 6 7 (n) 

Indicatoren algemeen 
-  cliëntenraad X X - - - - - 2  
-  samenwerking X - - - - - - 1 
-  behalen beleidsdoelen - - - X - - - 1 
-  evaluatie van diensten en processen - - - - X - - 1 
 
Aanbod producten/ diensten 
-  aangeboden activiteiten - X - - - X - 2 
-  informatievoorziening - - - X - - X 2 
 
Doelpopulatie 
-  zorgzwaarte X X X X - - - 4 
-  demografische kenmerken - - X X - - - 2 
-  verblijfsduur - - X - - - - 1 
 
Medewerkers 
-  deskundigheid 
 * scholing X X - - X X X 5 
 * begeleiding personeel - - - - - X - 1 



 

 
 
90 Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 

 *functioneringsgesprekken - X - - - - - 1 
 *personeelsvergaderingen - X - - - - - 1 
-  bejegening - - - - X X - 2 
-  personele bezetting - - - - - X - 1 
-  samenstelling personeel - - - - - - X 1 
 
Totaal 4 6 3 4 3 5 3  

Tabel 4.3 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de structuur van de organisatie. De gegevens zijn per verzorgingshuis 
weergegeven.  
 
Wat uit de tabel opvalt is het aantal indicatoren of indicaties met betrekking tot de 
medewerkers. Met name aspecten met betrekking tot deskundigheid44 worden hierbij 
genoemd. Met betrekking tot de andere indicatoren bestaat er meer verscheidenheid 
tussen de verzorgingshuizen. Zo wordt in vier verzorgingshuizen de zorgzwaarte van de 
cliënt beschouwd als indicator voor de kwaliteit van zorg. In de overige drie verzorgings-
huizen is dit niet aan de orde gekomen. Hierna volgt een toelichting op de indicatoren en 
wordt beschreven – voor zover bekend - hoe deze worden gemeten. 
 

Indicatoren algemeen  
De aanwezigheid van een cliënten- of adviesraad wordt niet als indicator beschouwd in de 
zin van een cijfer of kengetal, maar (de betrokkenheid van deze raden) wordt wel binnen 
twee verzorgingshuizen als indicatie voor de kwaliteit van zorg beschouwd. In een 
verzorgingshuis wordt hierbij een kanttekening geplaatst: 'de geïnterviewden zijn van 
mening dat het niet zichtbaar is dat dit aspect bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en aan 
het beleid. Veelal komen in de cliëntenraad meer praktische wensen en behoeften van 
bewoners naar voren'.  
Vijf verzorgingshuizen melden dat zij samenwerkingsverbanden onderhouden met andere 
instellingen. Eén verzorgingshuis noemt deze samenwerking met ketenpartners expliciet 
als een indicator voor de kwaliteit van zorg, 'samenwerking komt de kwaliteit van zorg ten 
goede, omdat er gebruik gemaakt kan worden van elkaars voorzieningen en expertise'.  
In een verzorgingshuis wordt het behalen van de beleidsdoelen en speerpunten door de 
geïnterviewden expliciet genoemd als indicator voor de kwaliteit van zorg. Hierover 
wordt het volgende opgemerkt: 'In dit verband wordt - met ingang van 2002 - gewerkt 
met de Balanced Score Card, waarbij vijf perspectieven in beeld komen: het klantenper-
spectief, het interne perspectief, het financiële perspectief, het persoonlijke perspectief en 
het innovatieve perspectief'. 
Een ander verzorgingshuis noemt de evaluatie van diensten en processen aan de hand van 
het computerprogramma Quality Check als indicator. In dit programma worden een groot 
aantal vragen gesteld over de uitvoering van de dienstverlening en de organisatie van de 
dienstverlening.  
 
Aanbod producten/diensten 
                                                           
44  Sommige geïnterviewden spreken over deskundigheid, anderen over professionaliteit. Voor de 

overzichtelijkheid is er voor gekozen om één term - deskundigheid - te gebruiken. 
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Het aanbod aan activiteiten en informatievoorziening naar de doelgroep worden genoemd 
door geïnterviewden van telkens twee verzorgingshuizen als indicatoren voor de kwaliteit 
van zorg. Zo is in één verzorgingshuis naar aanleiding van een inventarisatie van behoef-
ten en wensen van bewoners een aanbodpakket ontwikkeld. Bewoners kunnen hieruit een 
specifieke keuze maken. Wat de informatievoorziening betreft wordt bij een verzorgings-
huis het volgende vermeld: 'de instelling informeert zowel de bewoners als mogelijk toe-
komstige bewoners. Men doet dit door middel van folders, een intern videosysteem en het 
aanstellen van laagdrempelige functionarissen. Een voorbeeld van het laatste is de cliënt-
vertrouwenspersoon die informeert en bemiddelt'. De geïnterviewden van een ander 
verzorgingshuis noemen in dit kader de promotieactiviteiten: 'men doet aan promotie in 
de wijk, men verzorgt de maaltijden in een andere instelling, heeft een eigen kabelkrant, 
men geeft presentaties bij opleidingen en is voorloper bij projecten'. 
  

Doelpopulatie 
Zorgzwaarte wordt door vier verzorgingshuizen genoemd als indicator voor de kwaliteit 
van zorg. De zorgzwaarte wordt in alle vier de instellingen berekend aan de hand van de 
EBIS45-Zorgenquête. Deze vragenlijst bestaat uit twintig vragen en verdeelt bewoners in 
cliënttypen met bijbehorende zorgzwaarte. Op grond van deze indeling wordt de zorgin-
zet bepaald in minuten per dag. De zorgzwaarte wordt voornamelijk gebruikt voor de 
personele inzet. Naast de EBIS- wordt ook de SIVIS-registratie door geïnterviewden van 
één verzorgingshuis genoemd. Deze wordt gebruikt op de afdeling psychogeriatrie. In een 
verzorgingshuis heeft men het zorgzwaartesysteem, met behulp van een extern bureau, 
aangepast in verband met de toenemende complexiteit van de zorgvraag. In dit systeem 
kan ook de begeleidingstijd worden geregistreerd. Het belang van de zorgzwaarte wordt 
in een ander verzorgingshuis als volgt weergegeven, 'men vindt de gegevens met betrek-
king tot zorgzwaarte belangrijk, omdat het laat zien welke cliënttypen er in huis zijn en 
omdat de personele inzet hierop afgestemd kan worden. Men vindt het echter geen directe 
indicatie voor de kwaliteit van zorg'. Overzichten van de zorgzwaartegegevens dienen 
met name voor intern gebruik. Twee verzorgingshuizen noemen, met betrekking tot de 
doelpopulatie, ook demografische kenmerken van bewoners. Een van deze instellingen 
noemt daarnaast ook de gemiddelde verblijfsduur van cliënten. Deze gegevens zijn op 
zich geen indicatie voor de kwaliteit van zorg, maar geven informatie over de doelgroep 
en worden dan ook vermeld in het jaarverslag, aldus de geïnterviewden.  

Deskundigheid medewerkers 
De geïnterviewden van vijf verzorgingshuizen beschouwen de deskundigheid(sbevorde-
ring) van medewerkers als een indicatie voor de kwaliteit van zorg. In het kader van 
deskundigheidsbevordering worden activiteiten genoemd, zoals scholing, begeleiding van 
het personeel, functioneringsgesprekken, personeelsvergaderingen en interventies. Met 
deze activiteiten blijken de instellingen met name twee doelstellingen na te streven: (1) 
het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en de efficiënte inzet van de zorg en (2) het 
stimuleren van de motivatie en betrokkenheid van het personeel bij de organisatie. Enkele 
voorbeelden: 
- 'Om de deskundigheid van het personeel op peil te houden wordt bijscholing aange-

boden. Daarnaast wordt het personeel op de hoogte gehouden van de activiteiten van 

                                                           
45  EBIS: Extern Budget Informatie Systeem 
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de kwaliteitsgroep. Zo wordt het laatste nieuws van de kwaliteitsgroep vermeld op het 
salarisstrookje van de medewerkers.' 

- 'Met elke medewerker vindt jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelings-
gesprek plaats. De gesprekken monden uit in een aantal aandachtspunten voor de 
betreffende medewerker. Door middel van personeelsvergaderingen worden de mede-
werkers geïnformeerd over de gang van zaken en ontwikkelingen binnen de organi-
satie. Volgens een van de geïnterviewden brengt dit met zich mee dat het personeel 
zich serieus genomen voelt, hetgeen de motivatie ten goede komt.' 

-  'Men is van mening dat deskundigheid direct relateert aan de kwaliteit van zorg die de 
cliënt ervaart. In dit kader heeft een sterkte-zwakte analyse plaatsgevonden. Om de 
betrokkenheid van de medewerkers te vergroten, moeten de medewerkers gemaakte 
werkinstructies lezen en tekenen dat ze deze gelezen hebben.' 

-  'Ten aanzien van de bevoegdheid van de medewerkers geldt de regelgeving van de wet 
BIG. Ten aanzien van de bekwaamheid heeft een inventarisatie plaatsgevonden onder 
de medewerkers. De bevindingen uit de inventarisatie hebben geleid tot het opzetten 
van een verbetertraject in samenwerking met andere verzorgingshuizen in de regio' .  

 
Bejegening 
In twee verzorgingshuizen wordt de bejegening van de bewoners door de medewerkers 
expliciet als indicatie voor de kwaliteit van zorg genoemd. De geïnterviewden van één 
verzorgingshuis geven hierbij aan dat bejegening een belangrijke indicator is voor de 
kwaliteit van zorg, maar dat hier moeilijk grip op te krijgen is. Eventueel is bejegening te 
meten via tevredenheidsonderzoek onder bewoners. Zo kwam binnen dit verzorgingshuis 
uit het laatste onderzoek naar voren dat “de zusters streng waren”. Op basis van deze 
bevinding is vervolgens een cursus 'bejegening bewoners en ethiek' aan de medewerkers 
aangeboden. In het andere verzorgingshuis wordt 'in de functiebeschrijving standaard 
voor alle functies naast de visie/missie van de instelling ook de bejegeningcode opge-
nomen'.  
 
Personele bezetting en samenstelling van het personeel 
Personele bezetting wordt, in verband met evenwichtige verzorging, door één verzor-
gingshuis expliciet genoemd als indicator voor de kwaliteit van zorg, 'de gerealiseerde 
bezetting, aantal en kwalificatieniveau per specifieke dienst, wordt gebruikt als interne 
indicator. Jaarlijks vindt evaluatie plaats ten aanzien van de daadwerkelijk gerealiseerde 
bezetting ten opzichte van de vastgestelde planning'. 
Hoewel ook in andere verzorgingshuizen gewag is gemaakt van 
personele bezetting, met name met betrekking tot de 
zorgzwaarte, hebben andere geïnterviewden de bezetting niet 
expliciet als indicator voor de kwaliteit van zorg benoemd.  
De geïnterviewde van één verzorgingshuis beschouwt de 
samenstelling van het personeel en meer specifiek het aantal 
allochtone medewerkers als indicator voor de kwaliteit van 
zorg: 'De onderhavige instelling wordt in de praktijk 
geconfronteerd met verschillen in normen en waarden tussen 
de allochtone medewerkers en de autochtone bewoners, maar 
ook met verschillen tussen de allochtone en autochtone 
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medewerkers en de allochtone medewerkers onderling. Er zijn 
vooral verschillen in arbeidsmotivatie, binding met de 
organisatie en bejegening'.  
 
Samenvatting 
De hierboven genoemde indicatoren zijn divers van karakter. De meeste overeenstem-
ming bestaat over de deskundigheid van de medewerkers als indicatie voor de kwaliteit 
van zorg. Ook zorgzwaarte wordt relatief vaak genoemd als indicator voor de kwaliteit 
van zorg. Geïnterviewden van vier verzorgingshuizen noemen zorgzwaarte, driemaal 
wordt zorgzwaarte niet genoemd. Aan de hand van de zorgzwaarte wordt de zorginzet 
bepaald in aantal minuten per dag. Hierop kan de personele bezetting worden afgestemd. 
Opvallend is dat de personele bezetting slechts in één verzorgingshuis expliciet als indi-
cator voor de kwaliteit van zorg is genoemd, terwijl deze personele bezetting een directe 
afgeleide is van de zorgzwaarte. 
Bij nagenoeg alle andere onderwerpen gaat het om indicatiegebieden en niet om cijfers 
waaraan kwaliteit kan worden afgemeten. Een goed voorbeeld hiervan is de bejegening 
van de cliënt door de medewerker. De relatie tussen de genoemde indicatoren en de visie 
of doelstellingen van het verzorgingshuis is niet geëxpliciteerd. De geïnterviewden heb-
ben wel beargumenteerd waarom de genoemde indicatiegebieden van belang zijn voor de 
kwaliteit van zorg.  
 
 

4.2.4 Indicatoren ten aanzien van processen  
 
Tabel 4.4 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren en 
indicaties ten aanzien van de zorg- of dienstverleningsprocessen. De gegevens zijn per 
verzorgingshuis weergegeven. 
 
 
Tabel 4.4  Processen: aantal verzorgingshuizen dat de hierna volgende onderwerpen 

noemt als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=7) 
 

         1 2 3 4 5 6
 7 (n)  

Zorgprocessen 
-  aanwezigheid zorgplannen46  - - - X - X -
 2 
-  toetsing zorgplannen   - X - X - - -
 2 
-  protocollen      X X X - X -
 - 4 
-  interne toetsing audits   - - - X - - -

                                                           
46  Er worden verschillende benamingen aangegeven, zoals zorgplan, zorgdossier en cliëntenmap. Voor 

de overzichtelijkheid gebruiken wij de meest voorkomende benadering, zorgplan. 
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 1 
-  communicatie     - - - - - X
 - 1 
 
Veiligheid/Hygiëne 
-  HACCP47 (certificaat)   - - - - - X -
 1 
-  laserbel       X - - - - -
 - 1 
 
Totaal        2 2 1 3 1 3
 0  

 
 
Geïnterviewden van drie verzorgingshuizen noemen de aanwezigheid of evaluatie van 
zorgplannen als indicator voor de kwaliteit. Een kleine meerderheid beschouwt het 
gebruik van protocollen als een indicatie voor de kwaliteit. In het kader van de zorgpro-
cessen noemt één verzorgingshuis communicatie en één verzorgingshuis interne audits als 
indicatoren voor de kwaliteit van zorg. Geïnterviewden van drie verzorgingshuizen 
noemen indicatoren met betrekking tot de veiligheid/hygiëne. Bij de hierna volgende 
toelichting op de indicatoren wordt – zover dit bekend is – ook ingegaan op de wijze 
waarop de indicatoren worden gemeten en voor bijsturing worden gebruikt.  
 

Zorgplannen en communicatie 
Zorgplannen worden in drie verzorgingshuizen genoemd als indicatie voor de kwaliteit 
van zorg. Zowel de aanwezigheid van het zorgplan als de toetsing van de doelstellingen 
in het zorgplan worden gehanteerd als indicatie voor kwaliteit van zorg. De toetsing van 
de doelstellingen betreft in deze gevallen een kwalitatieve evaluatie. Enkele voorbeelden:  
- 'De aan- of afwezigheid van een zorgplan is uitgaande van de autonomiegedachte 

afhankelijk van de wens en behoefte van de cliënt.' 
- 'Een keer in de zes weken worden de zorgplannen – na een voorbespreking met de 

bewoner – besproken in een zogenoemde bewonersbespreking. Aan de orde komt of de 
gemaakte afspraken zijn nagekomen; verder worden eventueel nieuwe afspraken en 
verbeterpunten geformuleerd. De kwaliteitsfunctionaris controleert de zorgplannen 
eens in de X tijd op de juistheid en volledigheid van invullen.' 

- 'Bij elke bewoner wordt de problematiek benoemd met daaraan gekoppeld een 
doelstelling. Vervolgens wordt een tijdpad uitgezet. Aan het eind daarvan wordt 
bekeken of de beschreven doelstelling gehaald is en herhaalt de cyclus zich. Een 
speerpunt voor 2002 is het uitbreiden van het aantal zorgplannen waarmee gewerkt 
wordt.' 

Naast het hebben van een zorgplan beschouwt een verzorgingshuis communicatie en 
zorgvraagsignalering tussen cliënt en medewerker expliciet als indicatie voor de kwaliteit 
van zorg. Volgens de geïnterviewden is dit moeilijk meetbaar te maken, 'de communicatie 
komt zowel tot uiting in de bejegening en in het directe zorgcontact, als in de afhandeling 
                                                           
 
47  HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points 
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van incidenten en klachten'. 
 
Protocollen 
Het gebruik van protocollen (vier maal) wordt tevens genoemd als indicator voor de 
kwaliteit van zorg. Volgens de geïnterviewden verschaffen protocollen met name duide-
lijkheid en uniformiteit, 'het laat de bewoners zien hoe dingen hier geregeld zijn en het 
maakt medewerkers duidelijk hoe zij dienen te handelen'. In een ander verzorgingshuis 
zijn de protocollen gekoppeld aan een registratie en daarbij horende normen. Er mag 
bijvoorbeeld geen kapot wasgoed in de kasten van de bewoners voorkomen. De uitkom-
sten van de registratie worden besproken in de kwaliteitsstuurgroep die voorstellen doet 
voor interventies. Volgens de geïnterviewden is het hanteren van normen met name intern 
bruikbaar om bij te sturen, terwijl de uitkomsten en verbetervoorstellen eventueel 
geschikt zijn voor externe publicatie.  
 
Audits 
Een verzorgingshuis noemt het gebruik van interne audits om de kwaliteit van zorg te 
meten. In dit kader word het volgende opgemerkt. 'De audits vinden jaarlijks plaats en op 
basis van overleg met de ondernemingsraad en het beleidsteam wordt vastgesteld op 
welke aspecten de audit zich zal richten. In de meeste gevallen worden drie of vier 
onderwerpen beoordeeld, zoals zorgdossiers, functioneringsgesprekken, voeding en 
klachtenbehandeling. De bevindingen van de audit worden, samen met de verbeter-
punten, vastgelegd in een verslag.' 
 

Veiligheid 
In het kader van de veiligheid noemt één verzorgingshuis het HACCP-systeem voor de 
voeding als indicator. Hierbij wordt door de geïnterviewden van één verzorgingshuis 
opgemerkt dat men dit systeem niet zo zeer ziet als indicator voor de kwaliteit van zorg, 
maar dat de naleving van het systeem meer tot de standaardprocedure behoort.  
Een verzorgingshuis noemt, in verband met de veiligheid, de installatie van een laserbel. 
Op de psychogeriatrische afdeling van het verzorgingshuis is een laserbel geïnstalleerd 
om valpartijen te voorkomen. Op het moment dat een bewoner deze laser passeert, gaat 
een pieper af.  
 
Samenvatting 
Ten aanzien van de processen worden voornamelijk indicatiegebieden genoemd. De 
meeste overeenstemming bestaat over het gebruik van protocollen en de zorgplannen. In 
zijn algemeenheid ligt de nadruk bij de genoemde indicatiegebieden op toetsing of 
evaluatie, bijvoorbeeld aan de hand van eerder geformuleerde doelstellingen of normen. 
Het betreft dan met name een kwalitatieve evaluatie. In dit kader wordt opgemerkt dat het 
hanteren van normen met name van belang is voor bijsturing binnen de instelling. 
Gerealiseerde uitkomsten en verbeteringen zouden geschikt zijn voor externe publicatie. 
Wat opvalt is dat er veel belang wordt gehecht aan moeilijk meetbare zaken zoals 
communicatie en bejegening als indicatie voor de kwaliteit van zorg en dat er relatief 
weinig indicatoren met betrekking tot de hygiëne en veiligheid door de geïnterviewden 
worden genoemd.  
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 4.2.5  Indicatoren ten aanzien van resultaten 

 
Tabel 4.5 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de resultaten of uitkomsten van de zorg. De gegevens zijn per verzorgings-
huis weergegeven. 
 
De indicatoren zijn in drie resultaatgebieden ingedeeld, namelijk ten aanzien van cliënten, 
medewerkers en 'adverse events' c.q. ongewenste uitkomsten. Ten aanzien van de cliënten 
wordt de tevredenheid van cliënten door alle geïnterviewden als indicator voor de 
kwaliteit van zorg genoemd. Bij de medewerkers gaat het met name om ziekteverzuim en 
in mindere mate om tevredenheid.  
Wat ongewenste uitkomsten betreft, worden incidenten en klachten het meest genoemd 
als indicatoren voor de kwaliteit van zorg. Over de waarde van sommige indicatoren, 
zoals tevredenheid en klachten, zijn de meningen soms verdeeld, zoals hierna zal worden 
toegelicht. 
 
 
 
 
Tabel 4.5  Resultaten: aantal verzorgingshuizen dat de hierna volgende onderwerpen 

noemt als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=7) 
 

         1 2 3 4 5 6
 7 (n) 

Cliënten 
-  tevredenheid cliënten   X X X X X X X
 7 
-  tevredenheid nieuwe bewoners  - X - - - - -
 1 
-  tevredenheid familie   X - - X - - -
 2 
-  participatie cliënten   - X - - - - -
 1 
 
Medewerkers 
-  ziekteverzuim     X X X X - X
 X 6 
-  verloop       - - X - - -
 - 1 
-  tevredenheid medewerkers   - X - X - X
 - 3 
-  gemotiveerdheid/betrokkenheid  - X - - - - -
 1 
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Adverse events 
-  FOBO/FONA/MIB/MIP   X X X X X X X
 7 
-  klachten      X - X X X X
 X 6 
-  Meldingen Incidenten Medewerkers X - - - - - -
 1 
-  Arbo-meldingen    - - - - - -
 X 1 
 
Totaal        6 7 5 6 3 5
 5  

 
 
Tevredenheid van cliënten 
Alle geïnterviewden melden dat de tevredenheid van cliënten wordt gemeten. Een aantal 
geïnterviewden vindt het, vanwege de objectiviteit, een voordeel als een externe organi-
satie een onderzoek uitvoert. Drie instellingen noemen in dit verband de Stichting Cliënt 
en Kwaliteit. De geïnterviewden van een van deze verzorgingshuizen beschrijft de proce-
dure als volgt:  
'In de vragenlijsten komen globaal genomen de volgende aspecten aan de orde: opname, 
wonen, maaltijden, activiteiten/ dagbesteding, zorg, (para)medische dienstverlening en 
toegevoegde vragen. Het algemene onderzoeksdeel kent na de interviewfase (afname van 
de vragenlijst) een tweede fase waarin de uitkomsten met de bewoners besproken worden. 
Tijdens deze groepsgesprekken komen achtergronden van de interviewuitkomsten (de 
cijfers) aan het licht en kunnen bewoners aanbevelingen voor verbetering naar voren 
brengen. De opzet en resultaten van het onderzoek worden beschreven in een eindver-
slag. De verbeterpunten worden besproken in het managementteam en met de cliënten-
raad.' 
 
 
 
 
 
Het instrument van de Stichting Cliënt en Kwaliteit wordt ook gebruikt in de 'test bench-
mark'.48 Dit biedt de mogelijkheid om de instellingen onderling met elkaar te 
vergelijken.  
De geïnterviewden van een aantal verzorgingshuizen noemen de voordelen van een intern 
tevredenheidsonderzoek onder cliënten. Zo zijn de resultaten van een intern onderzoek 
praktisch bruikbaarder, omdat de vragen zijn afgestemd op de specifieke situatie van de 

                                                           
48  De 'test benchmark' is binnen de branche V&V (Verpleging en Verzorging) bij 50 instellingen 

uitgevoerd door Arcares, Prismant en de Stichting Cliënt en Kwaliteit. Een aantal aspecten wordt bij 
de benchmark onderzocht: tevredenheid bewoners, arbeidssatisfactie personeel, gegevens met 
betrekking tot aantal fulltime werkenden, aantal parttime werkenden en functieniveaus en de 
financiële gang van zaken.  
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instelling. Bovendien liggen de kosten van een intern onderzoek lager. Een verzorgings-
huis wisselt, om deze laatste reden, interne en externe onderzoeken met elkaar af.  
De geïnterviewde van een verzorgingshuis noemt expliciet drie nadelen van tevreden-
heidsonderzoek onder bewoners. Ten eerste zijn sommige bewoners (in casu psychogeria-
trische cliënten) niet zelf in staat om aan het onderzoek deel te nemen. Ten tweede krijgt 
men via dit onderzoek vaak een geflatteerd positief beeld, omdat het gaat om de subjec-
tieve beleving. Ten derde zijn beleving en bejegening van de bewoner moeilijk te meten.  
De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken dienen met name voor intern gebruik, 
maar worden ook extern inzichtelijk gemaakt, bijvoorbeeld voor het Zorgkantoor.  
 

Tevredenheid nieuwe bewoners/familie en participatie 
van cliënten 

Eén instelling houdt eenmaal per jaar een onderzoek onder nieuwe bewoners door middel 
van een intern ontwikkelde vragenlijst. Vragen hebben betrekking op het contact met het 
personeel, eten, inspraak, betrokkenheid, thuis voelen, activiteiten en informatie. Uit de 
resultaten worden aandachtspunten geformuleerd. Binnen dezelfde instelling worden twee 
maal per jaar per etage gesprekken met bewoners gehouden De gesprekken worden 
verwerkt in een verslag en aan de hand hiervan worden verbeterpunten geformuleerd. 
Daarnaast houdt de cliëntenraad maandelijks een inloopspreekuur voor bewoners.  
Twee instellingen beschouwen tevredenheidsonderzoek onder familie, met name bij 
bewoners met psychogeriatrische problematiek, als indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Uit een Nzi- onderzoek in een verzorgingshuis kwam naar voren dat kwaliteit van zorg 
door verschillende families verschillend werd gedefinieerd. 'De ene familie vindt het 
bijvoorbeeld belangrijk dat vader er verzorgd uitziet, terwijl een andere familie het 
belangrijk vindt dat vader de mogelijkheid geboden wordt om aan activiteiten deel te 
nemen.' 
 

Ziekteverzuim en verloop van medewerkers 
Ten aanzien van de medewerkers worden twee soorten indicatoren genoemd, enerzijds 
feitelijke cijfers over ziekte en verloop van medewerkers en anderzijds subjectieve 
oordelen van medewerkers over het werk (tevredenheid, gemotiveerdheid/betrokkenheid). 
Ziekteverzuim wordt door de geïnterviewden van zes verzorgingshuizen beschouwd als 
een (indirecte) indicator voor de kwaliteit van zorg. De cijfers met betrekking tot het 
ziekteverzuim worden zowel vergeleken met voorgaande maanden als met andere 
collega-instellingen. Voor het percentage ziekteverzuim worden verschillende normen 
gehanteerd, een instelling hanteert bijvoorbeeld een norm van 6,6 % terwijl binnen een 
andere instelling het ziekteverzuim succesvol is teruggebracht van 20% naar 12%.  
Over het belang van ziekteverzuim als indicator wordt het volgende opgemerkt:  
'Ziekteverzuim is met name belangrijk in verband met de continuïteit van zorg' en  
'Ziekteverzuimcijfers laten zien of er sprake is van een toename of een afname. Zij geven 
echter geen inzicht in de oorzaken van het ziekteverzuim en/of in de gevolgen van 
ziekteverzuim voor de kwaliteit van zorg'.  
Het verloop van medewerkers wordt door de geïnterviewden van één verzorgingshuis 
beschouwd als indicator voor de kwaliteit van zorg.  
 

Tevredenheid en gemotiveerdheid/betrokkenheid van de 
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medewerkers  
Oordelen van medewerkers over het werk worden verkregen door tevredenheidsonder-
zoek. Ook hier geldt - evenals bij meningspeilingen onder cliënten - dat de indicator 
bestaat uit de oordelen over een aantal aspecten van het werk.  
Binnen een verzorgingshuis wordt een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers 
afgenomen in het kader van de 'test benchmark' die momenteel plaatsvindt.  
Naar aanleiding van de resultaten worden verbeteracties en -trajecten ingesteld. In een 
verzorgingshuis worden de tevredenheid van de bewoners, familie en het personeel aan 
elkaar gekoppeld om tot een eindoordeel te komen. 'De afdeling die de grootste stijging 
(in procenten) in kwaliteitsverbetering heeft gemaakt, krijgt een certificaat en een etentje 
aangeboden'.  
De geïnterviewden van één verzorgingshuis benoemen expliciet de gemotiveerdheid en 
betrokkenheid van de medewerkers als indicatie voor de kwaliteit van zorg. Volgens de 
geïnterviewden is deze variabele echter moeilijk meetbaar te maken. In verband met het 
motiveren van medewerkers wordt gewezen op de positieve benadering van de 
organisatie ten opzichte van de medewerkers. Deze positieve benadering manifesteert 
zich onder meer in het verzuimbeleid en de functionerings- en beoordelingsgesprekken, 
aldus de geïnterviewden.  
 
Meldingen van incidenten  
De geïnterviewden van alle verzorgingshuizen beschouwen meldingen van incidenten 
(MIP49, MIB, MIC, FONA, FOBO) als indicator voor de kwaliteit van zorg. De inci-
denten worden in alle verzorgingshuizen geregistreerd en intern inzichtelijk gemaakt. 
Eventueel worden verbeteracties ondernomen. Als nadeel van de registratie van inci-
denten wordt opgemerkt dat deze sterk afhankelijk is van de bereidheid tot melden en dat 
het niets zegt over de mogelijke oorzaken van het incident. Een medicatiefout kan bij-
voorbeeld betrekking hebben op een fout van een medewerker, maar ook op een fout van 
de apotheek.  
In één verzorgingshuis noemen de geïnterviewden expliciet de Meldingen Incidenten 
Medewerkers (MIM) als indicator voor de kwaliteit van zorg. Deze meldingen betreffen 
bijvoorbeeld agressie van bewoners jegens medewerkers. De registratie is met name 
verzekeringstechnisch van belang. Een geïnterviewde noemt in dit kader ook het over-
zicht van het aantal en soort ARBO-meldingen. 

Klachten  
Het aantal klachten en de afhandeling van deze klachten worden door geïnterviewden van 
zes verzorgingshuizen genoemd. Met name de afhandeling van informele klachten wordt 
door de geïnterviewden gezien als indicator voor de kwaliteit :  
- 'Informele klachten komen ter sprake bij de contactverzorgende of de cliëntenraad. 

Geprobeerd wordt om dergelijke klachten direct op te lossen. De geïnterviewden zien 
het feit dat men dit probeert als een teken van de kwaliteit van zorg.' 

- 'Doorgaans worden klachten in een eerdere fase (voor een formele klacht wordt 
ingediend) intern opgelost. Volgens de geïnterviewden heeft dit te maken met de korte 

                                                           
49  MIP: Meldingen Incidenten Patiëntenzorg; MIB: Meldingen Incidenten Bewoners; MIC: Meldingen 

Incidenten Cliënten; FONA: Fouten Ongevallen of Near Accidents; FOBO: Fouten Ongevallen of 
Bijna Ongevallen. 
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communicatielijnen en de open sfeer. Het gegeven dat klachten direct besproken en 
opgelost kunnen worden is een indicatie voor de kwaliteit van zorg.' 

- 'Men hecht er waarde aan dat formele klachten voorkomen worden en dat klachten 
intern bespreekbaar en oplosbaar zijn. Dit laatste ziet men als kwaliteit van zorg.' 

 
Samenvatting 
De tevredenheid van cliënten, het ziekteverzuim, incidenten en klachten worden het 
meest frequent genoemd als indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van zorg. De 
tevredenheid van cliënten wordt gemeten op een aantal aspecten, zoals het contact met 
het personeel, mogelijkheden tot inspraak, activiteiten et cetera. In die zin bestaat tevre-
denheid dus niet uit één indicator, maar uit een aantal indicatoren. Wat opvalt is de 
nadruk die de geïnterviewden leggen op het verschil tussen een intern tevredenheids-
onderzoek met specifieke, voor het verzorgingshuis ontwikkelde vragen en een 
tevredenheidsonderzoek met een extern ontwikkeld instrument. Als voordelen van het 
eerste worden praktische bruikbaarheid voor het verbeteren van de kwaliteit en de lagere 
kosten genoemd. Het extern ontwikkelde instrument heeft als voordeel dat het vergelij-
kingen tussen verzorgingshuizen mogelijk maakt. 
Ziekteverzuim van medewerkers, incidenten en klachten worden in vrijwel alle 
instellingen genoemd als indicator voor de kwaliteit van zorg. Minder overeenstemming 
bestaat over de waarde van deze indicatoren. Zo wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat 
gegevens met betrekking tot ziekteverzuim geen inzicht geven in oorzaken en gevolgen 
van het verzuim en dat het aantal incidenten in hoge mate afhankelijk is van de bereidheid 
tot melden.  
Ook met betrekking tot de resultaten worden door de geïnterviewden indicatiegebieden 
genoemd, zoals participatie van cliënten en gemotiveerdheid van het personeel, waarvan 
niet duidelijk is hoe deze onderwerpen gemeten kunnen worden. Er worden verder geen 
indicatoren met betrekking tot de effectiviteit van de zorgverlening genoemd.  
 
 

 4.2.6 Het belang van indicatoren 
 
Deze paragraaf gaat in op de mening van de geïnterviewden over de belangrijkste indica-
toren en toekomstige ontwikkelingen.  
 
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat zij de belangrijkste indicatoren vinden om de 
kwaliteit van een collega verzorgingshuis te beoordelen. Voor een belangrijk deel 
noemen de geïnterviewden indicaties en indicatoren die in de bovenstaande paragrafen 
reeds zijn besproken, met name de tevredenheid van bewoners, de aanwezigheid van 
zorgplannen, deskundigheid van het personeel en ziekteverzuim. Voor een ander deel 
worden ook zaken genoemd die te maken hebben met de organisatie en die minder goed 
in indicatoren zijn uit te drukken, zoals de visie van het verzorgingshuis, het onderhoud 
en de inrichting van het gebouw, de sfeer in het verzorgingshuis en de manier waarop 
mensen elkaar bejegenen.  
 

Toekomstige ontwikkelingen 
Uit de hierboven genoemde onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van zorg wordt 
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duidelijk dat de geïnterviewden niet alleen indicatoren, maar vooral ook indicatiegebie-
den noemen als graadmeter voor de kwaliteit van zorg. Een reden hiervoor is dat kwaliteit 
van zorg moeilijk in cijfers is uit te drukken. Een aantal geïnterviewden heeft dit als volgt 
verwoord: 
-  'Als eerste wordt opgemerkt dat het erg moeilijk is om kwaliteit in getallen uit te 

drukken 'misschien wordt het zichtbaar als je een dagje meeloopt'. Er bestaan wel 
cijfers (bijvoorbeeld met betrekking tot incidenten), maar een aantal aspecten die men 
belangrijk vindt in verband met de kwaliteit van zorg zijn moeilijker in getallen uit te 
drukken. Bijvoorbeeld de deskundigheid van het personeel, aspecten met betrekking 
tot gebruik van protocollen en de cliëntenraad.' 

-  'Hoewel belangrijke procedures op schrift staan, vindt men een overmatig gebruik van 
protocollen en het toetsen en meten van de naleving ervan op zich geen adequate 
indicator voor de kwaliteit van zorg. Wel hecht men sterk aan - hoewel moeilijk 
meetbaar - goede communicatie naar de cliënt en een goede zorgvraagsignalering. 
Dit komt zowel tot uiting in de bejegening en communicatie in het directe zorgcontact, 
als in de afhandeling van incidenten en klachten.' 

 
Het overall beeld is dat de zeven verzorgingshuizen het kwaliteitsvraagstuk als belangrijk 
ervaren, maar dat vraagtekens worden gezet bij de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg 
meetbaar te maken (communicatie, motivatie, bejegening). In een aantal gevallen wordt 
opgemerkt dat het gebruik van indicatoren gezien dient te worden als een middel en niet 
als een doel op zich.  
 
 

 4.3  Samenvatting en beschouwing 
 
Deze laatste paragraaf geeft een korte samenvatting van de bevindingen bij de verzor-
gingshuizen. Voor een beschouwing over het gebruik van indicatoren over alle zorgsec-
toren verwijzen we naar de algemene samenvatting en beschouwing aan het begin van dit 
rapport. 
 
De interviews die gehouden zijn met vertegenwoordigers van zeven verzorgingshuizen 
hadden tot doel te onderzoeken welke indicatoren in verzorgingshuizen worden gebruikt 
om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. In grote lijnen stonden daarbij drie vragen 
centraal: 
 
 
  1 'Wat verstaat u onder goede kwaliteit van zorg?' 
  2 'Hoe weet u dat goede kwaliteit wordt geleverd?' 
  3 'Waaraan meet u de kwaliteit van zorg af, en meer specifiek, welke cijfers of 

kengetallen worden daarbij als indicator gebruikt?' 
 
Het interview was toegespitst op outcome indicatoren, dat wil zeggen indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. 
 
Allereerst wordt opgemerkt dat alle geïnterviewden kwaliteit van zorg breed definiëren. 
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Zij zijn van mening dat de kwaliteit van zorg niet alleen kan worden afgemeten aan de 
uitkomsten van de zorg op cliëntniveau. Alle geïnterviewden beschouwen ook kenmerken 
van de (organisatie)structuur en de beheersing van zorgprocessen als indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg, dit ondanks het feit dat in het interviewprotocol het accent was gelegd 
op uitkomst indicatoren op het niveau van de cliënt50.  Vrijwel alle indicatoren die door 
verzorgingshuizen werden gerapporteerd in het Leidschendamonderzoek, zijn ook in dit 
onderzoek aan de orde gekomen. Een uitzondering hierop is de registratie van wachttijden 
en wachtlijsten. Deze zijn in het huidige onderzoek door geen van de geïnterviewden 
genoemd als indicator. De conclusie is dat in de praktijk de kwaliteit van zorg op dit 
moment zowel wordt afgemeten aan de kwaliteitssystemen of kwaliteitsinstrumenten die 
het verzorgingshuis hanteert als aan specifieke gegevens over de uitkomsten van de zorg 
en dan met name de tevredenheid van cliënten.  
 
De relatie tussen de visie en missie van het verzorgingshuis en de indicatoren die worden 
gemeten is doorgaans nog niet geëxpliciteerd. Een belangrijke eis die (theoretisch) aan 
een goede indicator wordt gesteld is dat er een relatie bestaat tussen de indicator en 
datgene wat men onder de kwaliteit van zorg verstaat (Colsen en Casparie, 1995). In het 
ideale geval zou het verzorgingshuis dan ook via indicatoren kunnen nagaan in welke 
mate de visie wordt waargemaakt of de doelstellingen worden gerealiseerd. Alle verzor-
gingshuizen hebben wel in een visie vastgelegd wat zij verstaan onder goede kwaliteit 
van zorg, maar de relatie tussen deze visie en de indicatoren die worden gemeten is 
zelden geëxpliciteerd. Deze relatie is op een aantal gebieden wel impliciet aanwezig. In 
de visie van alle verzorgingshuizen is bijvoorbeeld opgenomen dat de zorg cliëntgericht 
wordt verleend. En in nagenoeg alle verzorgingshuizen wordt ook de tevredenheid van 
cliënten gemeten en kan de tevredenheid van cliënten als een indicator voor cliëntgericht-
heid worden beschouwd. Op enkele uitzonderingen na is door de geïnterviewden niet 
geëxpliciteerd waar de indicator precies voor staat of waarom deze wordt gemeten.  
  
Er is (nog) geen consensus over gegevens die wel en die niet als indicator voor de kwali-
teit van zorg kunnen worden beschouwd. Dit blijkt uit het feit dat de geïnterviewden 
verschillen in datgene wat zij een indicator noemen. Bijvoorbeeld alle verzorgingshuizen 
beschikken over zorgzwaartegegevens, maar vier geïnterviewden vinden dit wel een indi-
cator voor de kwaliteit van zorg en drie anderen niet. Er zijn slechts drie indicatoren die 
door alle geïnterviewden zijn genoemd, namelijk de tevredenheid van cliënten, 
ziekteverzuim van medewerkers en incidenten (MIP/FONA). Deze indicatoren vindt men 
nagenoeg unaniem van belang om intern verbeteringen aan te kunnen brengen. Over de 
waarde van deze gegevens als indicator voor de kwaliteit van zorg zijn de meningen 
verdeeld. Men wijst er bijvoorbeeld op dat gegevens met betrekking tot ziekteverzuim 
geen inzicht geven in de oorzaken en gevolgen van dit verzuim. Wat opvalt is dat de 
geïnterviewden geen indicatoren noemen met betrekking tot de effectiviteit van de zorg-
verlening. Het is niet duidelijk welke aspecten van effectiviteit gemeten zouden kunnen 

                                                           
50  De beschrijving van de structuur- en procesindicatoren mag niet als uitputtend worden beschouwd. 
In  

de interviews is namelijk niet gevraagd een overzicht van deze structuur- en procesindicatoren te 
geven. 
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worden. 
 
Het begrip indicator wordt nu nog niet op een eenduidige manier geïnterpreteerd; de 
geïnterviewden verwijzen daarbij zowel naar kengetallen als naar indicatiegebieden. Een 
aantal van de genoemde indicatoren zijn inderdaad in cijfers (kengetallen of percentages) 
uitgedrukt, zoals ziekteverzuim en zorginzet in minuten (zorgzwaarte). Maar men noemt 
ook indicatoren die niet in maat en getal zijn uitgedrukt, bijvoorbeeld bejegening, com-
municatie en gemotiveerdheid van het personeel. In feite gaat het in deze gevallen om 
indicatiegebieden, die niet in indicatoren (kengetallen) zijn geoperationaliseerd. Ook de 
veel genoemde indicator 'tevredenheid' is in feite een indicatiegebied, dat daarentegen 
doorgaans wel in een aantal indicatoren is geoperationaliseerd. Tevredenheidsmetingen 
genereren cijfers op een aantal gebieden, zoals bejegening, informatieverstrekking, 
activiteiten et cetera. 
De geïnterviewden maken bij tevredenheidsmetingen onderscheid tussen intern en extern 
ontwikkelde meetinstrumenten. Intern opgestelde meetinstrumenten hebben als voordeel 
dat zij meer specifieke informatie leveren waarmee verbeteracties kunnen worden onder-
nomen. Extern opgestelde meetinstrumenten leveren meer algemene informatie op maar 
maken het wel mogelijk om een vergelijking te maken met andere verzorgingshuizen.  
Het zal niet altijd mogelijk zijn om indicatiegebieden in indicatoren te operationaliseren, 
zo merken de geïnterviewden op. Er zullen waarschijnlijk ook altijd kwalitatieve 
gegevens nodig zijn om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te kunnen maken.  
 
De geïnterviewden van de zeven verzorgingshuizen benadrukken het belang van indica-
toren en indicaties voor interne bijsturing en verbetering van de kwaliteit. Er is in de 
interviews nauwelijks ingegaan op de vraag welke indicatoren gebruikt zouden kunnen 
worden om aan externe partijen inzicht in het kwaliteitsniveau van het verzorgingshuis te 
kunnen geven. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat bepaalde indicatiegebieden 
als bejegening en communicatie nauwelijks te kwantificeren zijn. Anderzijds ligt de 
nadruk bij het verzamelen van gegevens op de bruikbaarheid ervan voor het aanbrengen 
van verbeteringen. De gerealiseerde verbeteringen zouden met name kunnen worden 
gebruikt om aan externe partijen inzicht in de kwaliteit van zorg te geven.  
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 5 Thuiszorginstellingen 
 
 
 
 
 
 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staan thuiszorginstellingen centraal. Beschreven wordt welke indicatoren 
op dit moment in thuiszorginstellingen worden gebruikt om de kwaliteit van zorg 
zichtbaar te maken. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in deze inleiding beschreven wat 
inmiddels bekend is over het gebruik van indicatoren in de thuiszorg, ontleend aan het 
landelijke onderzoek naar kwaliteitssystemen dat in 2000 is gehouden (Sluijs en Wagner, 
2000). Daarna wordt een korte typering gegeven van de vertegenwoordigers van de 
thuiszorginstellingen die geïnterviewd zijn ten behoeve van het huidige onderzoek. De 
centrale vraag in de interviews was:  
 

'Welke cijfers of kengetallen worden in thuiszorginstellingen gebruikt als een 
indicator van de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt?' 

 
In paragraaf 5.2 volgen de resultaten van de interviews. Beschreven wordt welke indica-
toren in instellingen voor thuiszorg worden gemeten en hoe bruikbaar de geïnterviewden 
deze indicatoren vinden om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken. Het hoofdstuk 
besluit met een samenvatting en beschouwing. 
 
 

 5.1.1 Indicatoren in het Leidschendamonderzoek in 2000 
 
In het Leidschendamonderzoek in 2000 hebben destijds 101 thuiszorginstellingen geparticipeerd 
(inclusief 20 particuliere thuiszorginstellingen). Zij hebben een vragenlijst ingevuld over de 
kwaliteitssystemen en de indicatoren die zij hanteerden.Tabel 5.1 laat zien welk soort indicatoren 
in 2000 werden genoemd.51 
De meest genoemde indicator om de kwaliteit te monitoren (zie de tabel) waren klachten van 
cliënten (87% van de 101 instellingen). Daarnaast meldden ook veel instellingen (69%) dat de 
registratie van incidenten als indicator werd gebruikt en de wachtlijsten of wachttijden (62%). 
Ten aanzien van de medewerkers gebruikte 75% van de instellingen gegevens over ziekte en 
verloop van het personeel als een indicator voor het functioneren van de instelling. Ruim de helft 
van de instellingen (54%) gebruikte de evaluaties van de zorgplannen als een indicator voor 
kwaliteit en de helft (50%) gebruikte de overzichten van noodzakelijk geachte zorg versus 
                                                           
51 De vraag naar indicatoren was als gesloten vraag gesteld. De zes - in de tabel beschreven indicatoren - 

waren in de vragenlijst opgenomen. Men kon aankruisen welke indicatoren men gebruikte. Daarnaast 
konden andere indicatoren worden ingevuld in de categorie: andere indicatoren. (Sluijs en Wagner, 
2000) 
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gerealiseerde zorg als een kwaliteitsindicator. Incidenteel (door 10% van de instellingen) werden 
nog andere indicatoren gemeld, die divers van karakter waren. Voorbeelden zijn: het ingezet 
deskundigheidsniveau, aantal wisselingen van hulpverlener per cliënt, protocollen, 
klanttevredenheid et cetera. Veel van de genoemde indicatoren zijn nader toegelicht in de 
interviews die ten behoeve van het huidige onderzoek zijn gehouden. 
 
 
Tabel 5.1  Percentage thuiszorginstellingen dat in 2000 de volgende indicatoren meldde 

voor het monitoren van de kwaliteit (N=101) 
 

Gebruikte indicatoren           % 

- klachten             87% 
- ziekte en verloop van medewerkers        75% 
- incidenten             69% 
- wachtlijsten/wachttijden          62% 
- evaluaties van zorgplannen          54% 
- overzichten van noodzakelijk geachte zorg versus gerealiseerde zorg    50% 
- andere indicatoren            10% 

Bron: Sluijs en Wagner, 2000 (Leidschendamonderzoek) 
 
 

 5.1.2 Typering van de respondenten 
 
Het huidige onderzoek heeft plaatsgevonden via interviews met vertegenwoordigers van acht 
instellingen voor thuiszorg. De instellingen leveren thuiszorgdiensten, waaronder huishoudelijke 
zorg, thuisverzorging en -verpleging en in een aantal gevallen (ook) kraamzorg. Naast 
thuiszorgdiensten worden soms ook andere diensten geboden, waaronder voedings- en 
dieetadvisering, uitleen van verpleeg- en verzorgingsartikelen en maatschappelijk werk. Twee 
instellingen vervullen tevens een opleidingsfunctie. Schema 5.1 geeft een typering van de 
geïnterviewden wat betreft hun functie binnen de instelling. Ter bescherming van anonimiteit 
worden geen nadere bijzonderheden vermeld. 

 
De geïnterviewden zijn divers wat betreft de functies die zij in de instelling vervullen. 
Zowel directies en operationeel/office managers als (divisie)managers of hoofden zorg en 
een teamleider hebben aan de interviews deelgenomen. In zes interviews was (ook) de 
kwaliteitsfunctionaris/-manager aanwezig. 
 
 
 
 
 
Schema 5.1 Typering van de respondenten 
 
   functie van de geïnterviewden      
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    1  divisiemanager 
     manager kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling     
   
    2  operationeel manager 
     kwaliteitsfunctionaris 
  
    3 divisiehoofd thuiszorg 
     teamleider stafbureau  
     kwaliteitsfunctionaris 
 
    4 directeur 
     office manager 
 
    5 directeur 
     zorgmanager 
 
    6 controller kwaliteit 
  
    7 directeur/hoofd thuiszorg 
     adjunct directeur/kwaliteitscoördinator 
     beleidsmedewerker kwaliteit 
  
    8 divisiemanager thuiszorg 
     hoofd marketing, communicatie en kwaliteit 

 
 
5.2 Het gebruik van indicatoren in de thuiszorg 

 
 5.2.1 Visie op kwaliteit van zorg 

 
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de instellingen invulling trachten te geven aan het 
begrip verantwoorde zorg. In het ideale geval zou er een logische relatie bestaan tussen de visie 
van de instelling op verantwoorde zorg en de indicatoren die worden gemeten om na te gaan of de 
visie wordt waargemaakt. In de kwaliteitswet is het begrip verantwoorde zorg gedefinieerd als 
zorg van goed niveau, met tenminste de volgende kenmerken (Kwaliteitswet Zorginstellingen, 
1996). Het is zorg die: 
-  doelmatig, 
-  doeltreffend, en 
-  patiëntgericht wordt verleend. 
De zorg moet ook tegemoet komen aan de reële behoefte van de patiënt. 
 
Deze kenmerken komen ook terug in de visies van veel instellingen, waarin is geformuleerd wat 
men onder goede kwaliteit van zorg verstaat. In de visie van alle acht instellingen staat de 
cliëntgerichtheid centraal. In vijf visies is de vraaggerichtheid - op meer of minder expliciete wijze 
- verwoord als zorg die is afgestemd op de behoefte van de cliënt, of zorg die is gericht op zowel 
de zorgvraag als de beleving van de cliënt: belevingsgerichte zorg. Twee instellingen geven in hun 
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visies aan dat de zorg- en dienstverlening gericht is op de handhaving van de zelfstandigheid en de 
zelfbeschikking van cliënten:  
'de instelling stimuleert cliënten de regie over het eigen leven te behouden'. In één visie wordt 
vermeld dat de levensbeschouwelijke identiteit van de instelling steeds in de zorgverlening naar 
voren moet komen.  
In drie visies wordt de samenhang van voorzieningen of de samenwerking met andere 
zorgverleners in de regio benadrukt, hetgeen door één geïnterviewde als volgt wordt omschreven: 
'de instelling bevordert en onderhoudt de samenhang van voorzieningen in het werkgebied door 
met andere aanbieders van zorg en diensten als zorgcontinuüm te functioneren'. 
Naast cliëntgerichtheid is ook professionaliteit/deskundigheid en/of verantwoordelijkheid van de 
medewerkers in alle visies verwoord. Bijvoorbeeld door te stellen dat de 'aandacht voor kennis, 
vaardigheden en attitude van medewerkers vanzelfsprekend is om de kwaliteit van zorg-, hulp- en 
dienstverlening optimaal te houden'. Of door te stellen dat medewerkers een zelfsturende 
taakverantwoordelijkheid hebben of dat, in het kader van belevingsgerichte zorg, een actieve 
houding van de medewerkers wordt gevraagd. 
 Doelmatigheid wordt in drie visies - min of meer expliciet - genoemd: 
- 'We zijn een kostenbewuste organisatie.' 
-  'Goede kwaliteit is alleen mogelijk als doelmatig wordt gewerkt, dat wil zeggen als  de 

kosten in verhouding staan tot de resultaten.' 
-  'De organisatie biedt een kader van professionele en financiële grenzen.' 
 
  Relateren we de visies van deze instellingen aan de elementen in het begrip 
'verantwoorde zorg' zoals vastgelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen, dan blijkt dat 
met name twee elementen expliciet in de visies terugkomen, namelijk cliëntgerichtheid en 
afstemming van zorg op de behoefte van de cliënt. In minder visies wordt expliciet 
verwezen naar doelmatigheid in termen van kostenbewustzijn en financiële grenzen. 
Doeltreffendheid (c.q. effectiviteit) wordt niet expliciet vermeld. Wel de professionaliteit 
van de medewerkers en, incidenteel, samenwerking met andere zorgaanbieders.  
 

  Naast deze formeel vastgelegde visie is gevraagd wat de geïnterviewden zelf verstaan onder goede 
kwaliteit van zorg. Deze vraag leverde de volgende antwoorden op: 
- 'Kwaliteit is werken met zorg.' 
- 'Het gaat om verantwoorde en passende zorg, waarbij de klant centraal staat.' 

  - 'Kwaliteit betekent dat de zorg is afgestemd op de behoefte en beleving van de cliënt en wordt 
verleend vanuit professionele standaarden met betrekking tot handelingen en verslaglegging.' 

-  'Kwalitatief goede zorg, waarbij de nadruk ligt op de vraag van de cliënt.' 
-  'Cliëntgerichte, verantwoorde zorg.' 

  -  'De nadruk van kwaliteit ligt in de samenhang tussen de tevredenheid van de cliënt en de 
professionaliteit.' 

  -  'Goede kwaliteit van zorg is dat je je afvraagt 'wat wil de klant en hoe ervaart de klant onze 
zorg?' 

  -  'Kwaliteit van zorg is een moeilijk te omschrijven begrip. Kwaliteit gaat uit van de cliënt en 
van de professionaliteit van de medewerkers.' 

De conclusie is dat er tussen de meeste geïnterviewden overeenstemming bestaat dat 
goede kwaliteit van zorg betekent dat de cliënt en diens vraag, beleving en tevredenheid 
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centraal staat. Kwaliteit heeft ook te maken met de professionaliteit van de medewerkers. 
Een enkeling vindt kwaliteit een moeilijk te omschrijven begrip. 
  

  De mate waarin kwaliteit wordt geleverd kan enerzijds blijken uit de kwaliteitssystemen die de 
instelling hanteert en anderzijds uit de resultaten van de indicatoren die worden gemeten. 
Informatie over de kwaliteitssystemen die thuiszorginstellingen hanteren is uitgebreid beschreven 
in het Leidschendamonderzoek (Sluijs en Wagner, 2000). We volstaan hier met een korte 
verwijzing naar de kwaliteitssystemen die door de geïnterviewden zijn genoemd. Vier instellingen 
gebruiken het HKZ-model (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) om het 
kwaliteitssysteem vorm te geven.52 Eén instelling gebruikt een kwaliteitssysteem waarbij het 
accent ligt op zelfsturing en taakverantwoordelijkheid van de medewerkers. In één instelling wordt 
gemeld dat deze meedoet aan de landelijke LVT-toetsing (= Toetsing door de Landelijke 
Vereniging voor Thuiszorg). Twee instellingen tenslotte gebruiken geen specifiek model maar 
ontplooien diverse activiteiten, zoals het gebruik van protocollen, richtlijnen en zorgdossiers en 
evaluaties. Gegevens over de kwaliteitssystemen en kwaliteitsactiviteiten zijn doorgaans 
uitgebreid beschreven in de jaarverslagen van de thuiszorginstellingen. 
 

  Het huidige onderzoek was toegespitst op de vraag: waaraan meet u de kwaliteit van zorg af? 
Daarbij gaat het in feite om de vraag hoe de instelling weet dat de visie en doelstellingen worden 
waargemaakt en dat de kwaliteitssystemen inderdaad de beoogde effecten hebben. Dit zou in 
theorie kunnen blijken uit de indicatoren die in de instelling worden gemeten. In alle 
thuiszorginstellingen is bijvoorbeeld cliëntgerichtheid het streven en in alle instellingen wordt via 
meningspeilingen onder cliënten gemeten in hoeverre cliënten tevreden zijn over de geboden zorg.  

  Vooruitlopend op de resultaten blijkt dat er in zijn algemeenheid nog weinig directe relaties zijn 
tussen de visie of de doelstellingen van de instelling en de indicatoren die worden gemeten, althans 
die relaties zijn veelal niet geëxpliciteerd. 
 
 

 5.2.2  Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
 
Aan de geïnterviewden is op een open wijze gevraagd welke indicatoren zij meten om de kwaliteit 
van zorg die de cliënt ontvangt inzichtelijk te maken. Voordat de indicatoren afzonderlijk worden 
beschreven en toegelicht, geeft tabel 5.2 eerst een indruk van het aantal indicatoren dat de acht 
instellingen rapporteren. De indicatoren zijn (door de onderzoekers) ingedeeld in drie 
aandachtsgebieden, namelijk structuur, proces en outcome c.q. resultaten. Conform de huidige 
kwaliteitsmodellen is het aandachtsgebied 'resultaten' breed gedefinieerd en omvat het niet alleen 
de outcome voor de patiënt maar ook resultaten op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de 
tevredenheid van de medewerkers.  
 
 
Tabel 5.2  Aantal genoemde indicatoren per thuiszorginstelling (N=8) 

                                                           
2 Al dan niet gecombineerd met (elementen van) een ander kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld ISO 

(International Standard of Organization), INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) of BSC (Balanced 
Score Card). Eén instelling die nu het HKZ-model gebruikt, gaat na een fusie het INK-model 
hanteren.  
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           1 2 3 4 5 6 7 8 

Indicatoren m.b.t. structuur 
- algemeen      1 1 1 1 - 1 - 2 
-  aanbod producten/diensten   - - 1 1 1 - - 1 
-  cliënten      - - - - - 1 - - 
-  medewerkers     3 3 1 4 1 1 1 2 
 
Indicatoren m.b.t. processen 
-  zorgprocessen     6 4 3 3 3 1 2 4 
-  veiligheid/hygiëne    - - - - - - 1 - 
 
Indicatoren m.b.t. resultaten 
-  cliënten      2 1 2 1 1 2 1 1 
-  medewerkers     1 2 1 - 3 2 3 3 
-  adverse events     2 2 2 1 2 1 2 2 
-  overige       - 1 2 - - - - - 
 
Totaal        15 14 13 11 11 9 10 15 

 
  
De tabel moet als volgt worden gelezen. Door de geïnterviewden van twee instellingen (1 en 8) 
worden 15 indicatoren genoemd, terwijl bij instelling 6 negen indicatoren te onderscheiden zijn. 
Bij de overige vijf instellingen ligt het aantal tussen de 10 en de 14. Het meest frequent worden 
indicatoren met betrekking tot resultaten genoemd (variërend van 2 tot 7 per instelling). Alle 
geïnterviewden noemen ook een of meerdere structuur- en procesindicatoren, ondanks het feit dat 
expliciet was gevraagd naar indicatoren voor de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt (c.q. 
uitkomsten voor de cliënt). Dat illustreert - zoals eerder is opgemerkt - dat de geïnterviewden 
kwaliteit breder definiëren dan alleen outcome, zoals ook al uit de visie van de instellingen bleek. 
Wij komen daarop terug. 
  
N.B. Interpretatie van de gegevens 
Wat betreft een interpretatie van de gegevens en van de verschillen tussen de instellingen is - ook 
in het vervolg van dit rapport - een aantal zaken van belang. 
 
 
Ten eerste, als in een instelling weinig indicatoren worden genoemd, betekent dat niet dat zij 
minder gegevens registreren. Het betekent alleen dat zij slechts een beperkt aantal van de 
geregistreerde gegevens beschouwen als een indicator voor de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld, 
alle thuiszorginstellingen registreren het ziekteverzuim van medewerkers, maar niet iedereen vindt 
dit een indicator voor de kwaliteit van zorg. 
 
 Ten tweede, alle geïnterviewden blijken het begrip indicator ruimer op te vatten dan alleen als 
kengetal of percentage. De geïnterviewden noemen ook activiteiten, bijvoorbeeld samenwerking 
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of functioneringsgesprekken een indicator voor de kwaliteit van zorg. In feite gaat het hier om 
indicatie-gebieden die (nog) niet in indicatoren (kengetallen) zijn geoperationaliseerd. In 
dergelijke gevallen zal de term 'indicatie(gebied)' worden gebruikt, en de term indicator voor 
kengetallen (cijfers, percentages). 
 
Tot slot, de onderzoekers hebben geen selectie in de door de geïnterviewden genoemde indicatoren 
(of indicatiegebieden) aangebracht. Het doel is te laten zien wat de geïnterviewden zelf 
beschouwen als indicatie voor de kwaliteit van zorg en dus wat er in het veld leeft. 
 
 

 5.2.3 Indicatoren ten aanzien van structuur 
 
Tabel 5.3 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren en 
indicatiegebieden ten aanzien van de structuur van de organisatie. De gegevens zijn per 
thuiszorginstelling weergegeven. 
 
Het eerste wat opvalt is de overeenstemming tussen de instellingen als het gaat om de 
deskundigheid(sbevordering)53 van de medewerkers. In alle instellingen worden aspecten 
daarvan gezien als indicatie voor de kwaliteit van zorg. Met betrekking tot de andere 
indicatoren bestaat er meer verscheidenheid tussen de instellingen. Zo wordt in vier 
instellingen de informatievoorziening naar de cliënt toe beschouwd als een indicatie voor 
de kwaliteit van zorg, in de andere vier instellingen is dat niet genoemd. 
 

                                                           
3 Sommige geïnterviewden spreken over deskundigheid, andere over professionaliteit. Voor de 

overzichtelijkheid is ervoor gekozen om één term - deskundigheid - te gebruiken.  
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Tabel 5.3  Structuur: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt als indicator 
voor de kwaliteit van zorg (N=8) 
 

        1 2 3 4 5 6 7 8 (n) 

Indicatoren algemeen 
- certificering/toetsing  - X X - - X - - 3  
-  cliëntenraad    - - - - - - - X 1 
-  adviesraad     - - - - - - - X 1 
-  samenwerking    X - - - - - - - 1 
-  collectieve aanschaf uniformen/ 
 schoeisel     - - - X - - - - 1 
  
Aanbod producten/diensten 
-  informatievoorziening  - - X X X - - X 4 
 
Cliënten 
-  indicatie van de gezondheidstoestand - - - - - X - - 1 
 
Medewerkers 
-  deskundigheid/professionaliteit 
  * scholing/instructie  X X X X X X - - 6 
 * functioneringsgesprekken X - - - - - - X 2 
  * werkbesprekingen of intervisie - X - X - - - - 2 
 * beoordelingsgesprekken  - - - X - - - - 1 
 * begeleiding personeel  - - - X - - - - 1 
 * commissie levensbeschouwelijke  
    identiteit     - - - - - - X - 1 
-  personele bezetting   X X - - - - - - 2 
-  taak-/functieomschrijving  - - - - - - - X 1 
 
Totaal        4 4 3 6 2 3 1 5  

 

Indicatoren algemeen 
 De geïnterviewden van drie instellingen zien certificering of externe toetsing als een 
manier waarop de kwaliteit van zorg zichtbaar gemaakt kan worden. Het bezit van een 
certificaat of keurmerk, of de uitkomsten van externe beoordelingen zijn een indicatie 
voor de kwaliteit van de instelling.  
 
De aanwezigheid van een cliëntenraad (bestaande uit cliënten) of een adviesraad 
(bestaande uit medewerkers) wordt niet als indicator beschouwd in de zin van een cijfer 
of kengetal, maar (de betrokkenheid van deze raden) wordt wel als een indicatie voor de 
kwaliteit gezien. Dat geldt in feite ook voor de andere indicatiegebieden die zijn 
genoemd, zoals de samenwerking en de uniformen. De geïnterviewden beargumenteren 
dit als volgt: 
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Cliëntenraad: 
- 'De cliëntenraad speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van indicatoren en de 

adviesraad richt zich op de inhoud van de zorgverlening en de professionalisering van 
het vak.' 

Samenwerking: 
- 'Nu verzorgingshuizen ook extramuraal mogen gaan werken, is het belangrijk om 

goede afspraken te maken om de wederzijdse zorg zo aanvullend mogelijk te maken.' 
  Uniformen: 

- 'De collectieve aanschaf van uniformen en schoeisel is op zich geen indicator voor de 
kwaliteit van zorg, maar 'draagt zo bij aan de representatieve verschijning van de 
kraamverzorgende en het levert de kraamverzorgende financieel voordeel op.' 

 
Deze voorbeelden maken ten eerste duidelijk dat de geïnterviewden verschillen in 
datgene wat zij als indicator voor de kwaliteit van zorg benoemen. Ten tweede gaat het 
meer om indicatiegebieden dan om indicatoren. In een enkel geval wordt een meetbaar 
element genoemd: een van de geïnterviewden meldt dat wat betreft samenwerking met 
ketenpartners 'normen zijn vastgesteld, namelijk dat per jaar één samenwerkingsovereen-
komst met een woningcorporatie afgesloten moet zijn'.  
 
Informatievoorziening 
De informatievoorziening naar de cliënt toe wordt in vier instellingen als een indicatie voor de 
kwaliteit van zorg genoemd. In dit kader heeft één instelling - in samenwerking met twee andere 
thuiszorginstellingen in de regio - een brochure voor cliënten en een checklist 
'informatievoorziening start zorgverlening' ontwikkeld. Deze checklist is opgenomen in de 
zorgmap (zie ook paragraaf 5.2.4). De indicatoren met betrekking tot de informatievoorziening 
worden (nog) niet uitgedrukt in een cijfer of een kengetal, zoals blijkt uit de volgende 
toelichtingen: 
- 'In het aanmeldingsgesprek dat in principe bij de cliënt thuis plaatsvindt, komen de werkwijze 

van de kraamzorg en de wensen en behoeften van de aanstaande kraamvrouw aan bod.' 
- 'Via een persoonlijk gesprek wordt de cliënt voorgelicht over de te leveren zorg, de 

leveringsvoorwaarden en de diverse financieringsmogelijkheden.' 
- 'Via het intake-gesprek wordt informatie gegeven over de zorg die de cliënt gaat ontvangen. 

Door verwachtingen te bespreken is er duidelijkheid en dit komt ten goede aan de kwaliteit. 
Daarnaast krijgt de cliënt via de cliëntenmap informatie over procedures, bijvoorbeeld met 
betrekking tot klachten en privacy.' 

 
Cliënten 
Gegevens over de gezondheidstoestand van een cliënt als deze in zorg komt zijn op zich 
geen indicator voor de kwaliteit van zorg, maar zijn wel nodig om tijdens en aan het eind 
van de zorg te kunnen bepalen of er veranderingen in de gezondheidstoestand zijn 
opgetreden, zo wordt opgemerkt. Eén instelling wil in dit kader in de toekomst gebruik 
gaan maken van een geautomatiseerd registratiesysteem, het Resident Assessment 
Instrument Home Care (RAI-HC) waarmee gegevens over de uitkomst van de zorg op 
cliëntniveau worden vastgelegd (zie ook 5.2.5). 
  
Medewerkers 
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Gesteld kan worden dat in alle instellingen - meer of minder expliciet - de deskundig-
heid(sbevordering) van medewerkers gezien wordt als een indicatie voor de kwaliteit van zorg. In 
enkele gevallen zijn meetbare normen opgesteld die als indicator worden gebruikt. Zo zijn er 
bijvoorbeeld in een instelling normen opgesteld met betrekking tot de functioneringsgesprekken en 
bijscholing, namelijk dat jaarlijks met 80% van de medewerkers een functioneringsgesprek moet 
zijn gevoerd en dat 3% van het budget moet worden omgezet in scholingsuren. Het realiseren van 
deze laatste norm wordt getoetst aan de hand van de registratie van het aangeboden aantal 
scholingen per jaar en het aantal deelnemers aan de verschillende scholingsactiviteiten. 
  
In het kader van deskundigheid(sbevordering) worden naast scholing/instructie en func-
tioneringsgesprekken, onder meer de volgende activiteiten genoemd: intervisiebijeenkomsten of 
werkbesprekingen, beoordelingsgesprekken, begeleiding en deelname aan een commissie 
levensbeschouwelijke identiteit. Met deze activiteiten blijken de instellingen met name twee 
doelstellingen na te streven: (1) het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiënte inzet van 
de zorg en (2) het bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan het personeel waarbij tegemoet 
wordt gekomen aan de behoeften en wensen van de medewerkers. Een paar voorbeelden: 
Kwaliteit: 
- 'Om de kwaliteit, continuïteit en efficiënte inzet van de zorg te verbeteren is een project 

opgezet. Hierdoor willen we een vastgesteld kwalificatieniveau voor de medewerkers in de 
zorg realiseren. Een tussenevaluatie laat zien hoeveel personen de opleiding reeds gevolgd 
hebben en hoeveel personen nog geschoold moeten worden.' 

- 'Door middel van de praktijkinstructie voor bepaalde zorghandelingen wordt getoetst of de 
betreffende handelingen op verantwoorde wijze in de praktijk worden gebracht. Indien dat niet 
het geval is, krijgt de medewerker een hernieuwde instructie en een herkansing. Wanneer ook 
deze negatief uitvalt, mag de medewerker de betreffende handeling niet meer uitvoeren. Als een 
handeling een half jaar niet meer is uitgevoerd, dan moet verplicht instructie gevraagd 
worden.' 

- 'Ter bevordering van de kwaliteit van zorg wordt veel geïnvesteerd in scholing van het 
personeel.' 

- 'Momenteel worden de teams getraind in het werken volgens de nieuwe visie (belevingsgerichte 
zorg). Bij twaalf teams is de scholing afgerond en is de evaluatie onderweg.' 

Ontplooiing: 
- 'Onlangs heeft een onderzoek plaatsgevonden om de opleidingsbehoefte en ambities van 

medewerkers te screenen. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn individuele medewerkers 
benaderd in het kader van verdere scholingsmogelijkheden.' 

- 'De kraamverzorgenden worden actief betrokken bij de keuze van bijscholingsonderwerpen; 
onder andere via werkbesprekingen kunnen ze hun behoeften en wensen op het gebied van 
deskundigheidsbevordering naar voren brengen.' 

- 'Uit de functioneringsgesprekken komen bijvoorbeeld vragen om bijscholing naar voren. Aan 
de hand van deze vragen wordt een opleidingsplan gedefinieerd. Zo kan er worden uitgegaan 
van de wensen van medewerkers binnen het kader van de organisatie.' 

- 'De instelling investeert in de medewerkers en luistert naar wat zij zeggen. Binnen de instelling 
wordt veel gedaan aan taakverrijking. Zo zijn medewerkers betrokken bij de 
identiteitscommissie. Deze commissie gaat kijken hoe de levensbeschouwelijke identiteit van de 
instelling verwoord kan worden.' 
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In twee instellingen wordt de personele bezetting als een indicatie voor de kwaliteit - in casu de 
stabiliteit en de doelmatigheid - van de zorg- en dienstverlening genoemd. In een instelling is in 
verband met de stabiliteit als norm geformuleerd dat 95% van de medewerkers in vaste dienst 
moet zijn en 5% een flexibele aanstelling kan hebben, dit om te voorkomen dat klanten te veel te 
maken krijgen met verschillende medewerkers. In de andere instelling wordt, met behulp van een 
geautomatiseerd zorgsysteem, de doelmatigheid van de inzet van medewerkers in beeld gebracht. 
In het geval van een kwantitatief tekort wordt, aan de hand van een aantal stappen, bepaald welke 
acties ondernomen dienen te worden. 
 
In één instelling wordt het opstellen van protocollen, met daaraan gekoppeld het vereiste 
deskundigheidsniveau van de medewerker (functiedifferentiatie) gezien als een mogelijkheid om 
de werkzaamheden van de medewerkers in de toekomst te gaan toetsen. Volgens de 
geïnterviewden verduidelijkt functiedifferentiatie de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden bij bepaalde cliëntcategorieën.  
 
Samenvatting 
Samenvattend kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Ten eerste verschillen de 
geïnterviewden over datgene wat als een indicator voor de kwaliteit wordt genoemd. De meeste 
overeenstemming bestaat over de deskundigheid van de medewerkers die door de meerderheid als 
indicatie voor de kwaliteit is genoemd. Ten tweede gaat het in de meeste gevallen om 
indicatiegebieden en niet om meetbare indicatoren. Een uitzondering vormen enkele gevallen 
waarin meetbare doelen of normen zijn geformuleerd, zoals het budget voor nascholing of het 
percentage functioneringsgesprekken. Ten derde is in sommige gevallen geëxpliciteerd waar de 
indicator voor staat. De personele bezetting bijvoorbeeld wordt beschouwd als een indicator voor 
stabiliteit en doelmatigheid. In de meeste gevallen is in zijn algemeenheid aangegeven dat de 
genoemde aspecten een indicatie zijn voor de kwaliteit en is niet nader geëxpliciteerd waar de 
indicator precies voor staat. 
 
 

 5.2.4 Indicatoren ten aanzien van processen 
 
Tabel 5.4 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten aanzien 
van de (zorg- of dienstverlenings)processen. De gegevens zijn per instelling weergegeven. 
 
Een aantal indicatoren verwijst naar onderdelen van het kwaliteitssysteem, zoals de (in de 
tabel genoemde) zorgplannen, protocollen en richtlijnen, audits et cetera. Daarnaast 
worden met name indicatoren en indicatiegebieden genoemd met betrekking tot de 
afstemming van de zorg(inzet) op de zorgvraag en indicatoren met betrekking tot 
wachttijden. Hierna worden de indicatoren toegelicht en -voor zover bekend - wordt 
beschreven hoe deze worden gebruikt.  
 
 
Tabel 5.4  Processen: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt als indicator 

voor de kwaliteit van zorg (N=8) 
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        1 2 3 4 5 6 7 8 (n) 

Zorgprocessen 
-  zorgplannen: gebruik, evalueren,  
 toetsen54     - X X X X - X X 6 
-  afstemming zorgvraag-zorgaanbod - X X X X - - X 5 
-  wachttijden, wachtlijsten  X X - - - X - X 4 
-  protocollen, richtlijnen, checklisten X - - X X - - - 3 
-  interne audits    X - - - - - X - 2 
-  % op juiste tijd geleverde diensten - X - - - - - - 1 
-  continuïteit in zorgverleners - - X - - - - - 1 
-  telefonische bereikbaarheid X - - - - - - - 1 
-  consulttijden    X - - - - - - - 1 
-  zorgregistratie    X - - - - - - - 1 
-  tijd in zorg     - - - - - - - X 1 
 
Veiligheid 
-  Groene Regels    - - - - - - X - 1 
 
Totaal        6 4 3 3 3 1 3 4  

 
 
Zorgplannen 
De zorgplannen zijn het meest frequent als indicatie voor kwaliteit genoemd. In de meeste 
gevallen gaat het om het gebruik van zorgplannen en om een kwalitatieve evaluatie van 
zorgplannen. Eén geïnterviewde meldt dat de zorgmappen worden getoetst aan de hand van een 
checklist. Een paar voorbeelden om te illustreren welk soort gegevens als indicatie worden 
gebruikt.: 
-  'Voor elke cliënt wordt een dossier met een zorgplan opgesteld. Het zorgplan wordt - bij 

voorkeur bij de cliënt thuis - in samenspraak met de cliënt opgesteld en regelmatig 
geëvalueerd door zowel de cliënt als de zorgmanager.' 

- 'Iedere cliënt heeft een individueel zorgplan en dit plan wordt periodiek geëvalueerd.' 
-  'De frequentie van de evaluatie van de cliëntenmap is afhankelijk van het behandeldoel en de 

soort zorg.' 
- 'Per jaar worden per zorgmanager tien zorgmappen getoetst aan de hand van de checklist 

zorgmap cliëntendossiers. De uitkomsten daarvan dienen als signalen, aan de hand waarvan 
actiepunten kunnen worden geformuleerd; er worden niet direct getallen aangehangen.' 

 
Afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod 
De afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod/deskundigheid wordt in vijf instellingen 
genoemd als een indicatie voor de kwaliteit van zorg. In één instelling is een scorelijst 
ontwikkeld waarmee getoetst kan worden of de juiste deskundigheid die bij de situatie 
van de cliënt past, is ingezet: 

                                                           
54 Er worden verschillende benamingen aangegeven, zoals zorgplan, zorgmap, zorgdossier, cliëntenmap. 

Voor de overzichtelijkheid gebruiken wij de meest voorkomende benaming, zorgplan.  
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- 'Bij de eenheid Huishoudelijke Zorg wordt de lijst 1 x per jaar ingevuld, bij de eenheid 
Zorg 1 x per half jaar en bij de eenheid Verpleging 1 x per drie maanden. Verder 
wordt de lijst ingevuld, wanneer er twijfel bestaat of de juiste deskundigheid is 
ingezet. Via de scorelijst worden de feitelijke activiteiten en de complexiteit van de 
situatie/activiteiten in beeld gebracht. Op grond van die gegevens wordt een score 
bepaald die aangeeft welke deskundigheid vereist is en of deze aangepast moet 
worden. Afhankelijk van de score wordt bepaald welke acties ondernomen dienen te 
worden.' 

  
De geïnterviewden van een andere instelling geven aan dat men aan de hand van gegevens55 
omtrent het aantal aanvragen, het beschikbare aanbod en de uiteindelijk gerealiseerde zorg, kan 
nagaan of de bij een zorgvraag passende zorg wordt geboden. Tegelijkertijd kan bepaald worden 
of de geïndiceerde deskundigheid bij een specifieke zorgvraag al dan niet overeenkomt met de 
deskundigheid die is ingezet. 
Door de geïnterviewden van twee instellingen wordt opgemerkt dat men de keuze van een 
zorgverlener zoveel mogelijk tracht aan te laten sluiten bij de wensen, behoeften, levens-
overtuiging en levensstijl van de cliënt. Door de geïnterviewden van een andere instelling wordt 
aangegeven dat men - in het kader van de doeltreffendheid van de zorg (de juiste zorg aan de juiste 
cliënt) - in de toekomst meer zicht wil krijgen op de discrepantie tussen de geïndiceerde zorg en de 
geleverde zorg. Dit om het beleid verder af te kunnen stemmen op de vraag van de cliënt. 
 
Wachttijden en wachtlijsten 
Wachttijden en/of wachtlijsten (deze worden soms in één adem genoemd) worden in vier 
instellingen genoemd als indicatoren voor de kwaliteit van zorg. Door de geïnterviewden van één 
instelling wordt opgemerkt dat er normen zijn opgesteld met betrekking tot de periode tussen 
aanmelding en levering van zorg (betreft dus wachttijd na aanmelding): 'Persoonlijke verzorging 
dient binnen 24 uur te worden geleverd en huishoudelijke verzorging binnen 48 uur. Bij acute 
vragen dient binnen x tijd zorg te worden geleverd of contact te worden opgenomen'. Bij een 
andere instelling wordt de registratie van de wachttijden en de wachtlijsten structureel gemeten en 
bijgehouden. De geïnterviewde van een derde instelling geeft aan dat de wachtlijsten zijn 
afgenomen, onder andere door het aantrekken van extra personeel en het verruimen van het 
dienstverband bij een aantal medewerkers. Een vierde instelling tenslotte volgt een projectmatige 
aanpak in verband met het terugdringen van wachtlijsten en wachttijden. Tijdens een project dat 
als doel had de wachtlijsten van met name de huishoudelijke zorg te doen afnemen, zijn volgens 
de geïnterviewden van deze instelling in korte tijd veel klanten bereikt met de inzet van relatief 
weinig (hulp)middelen. Dezelfde geïnterviewden zijn van mening dat 'de afname van de 
wachttijden wel 'iets' zegt over de kwaliteit van zorg; het heeft te maken met de doelmatigheid van 
de zorg en als zodanig is het dus onderdeel van de kwaliteit van zorg'. Daarnaast plaatsen zij als 
kanttekening dat 'het lang niet alles hoeft te zeggen over de kwaliteit van de geboden zorg'.  
Naast wachttijden/wachtlijsten vindt één instelling (met name voor externe partijen) het percentage 
op de afgesproken tijd geleverde diensten een goede indicator: 'De ingeplande tijd en de werkelijk 
nagekomen tijd worden geregistreerd. Vervolgens kan de discrepantie tussen de twee tijden 
worden vastgesteld'.  
 

                                                           
55  Deze gegevens worden in beeld gebracht met behulp van een geautomatiseerd zorgsysteem.  
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Protocollen en richtlijnen 
Protocollen, richtlijnen en checklisten worden drie maal genoemd als een indicatie voor 
de kwaliteit. Binnen één instelling vindt men het hebben van protocollen belangrijk in 
verband met de kwaliteit van zorg, omdat protocollen structuur en duidelijkheid verschaf-
fen. Men vraagt zich echter af of hiervoor getallen en/of normen geformuleerd moeten 
worden, of zoals een geïnterviewde het verwoordt, 'het gemotiveerd afwijken van een 
protocol is een kenmerk van professioneel handelen'. 
Een andere instelling ziet het hebben van een handboek met richtlijnen en protocollen als 
een indicatie voor de kwaliteit van zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om richtlijnen ten 
aanzien van de zorg bij vervroegd ontslag na een keizersnede, een borstvoedingsprotocol 
en richtlijnen ten aanzien van de hygiëne. Daarnaast heeft men, in samenspraak met de 
verloskundigen, 'verloskundigen richtlijnen' opgesteld. In een derde instelling is een 
'checklist van handelingen' ontwikkeld. 
Twee instellingen zien de interne audits - waarmee wordt nagegaan of procedures en 
protocollen worden nageleefd - als een instrument dat een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan een goede kwaliteit van zorg, omdat de uitkomsten van deze audits aanleiding 
kunnen geven tot verbeterpunten en verbeteringen.  
 
Continuïteit 
De continuïteit in zorgverleners wordt door de geïnterviewden van één instelling genoemd als een 
indicatie voor de kwaliteit van zorg. Uit een klanttevredenheidsonderzoek was naar voren 
gekomen dat cliënten veel waarde hechten aan de continuïteit in zorgverleners. Mede op grond van 
dit gegeven werden streefnormen geformuleerd met betrekking tot de continuïteit in zorgverleners 
per periode (= 4 weken) per cliënt. De normen luiden als volgt:  
- 'Zorg en verpleging: maximaal 10 verschillende personen per periode. Huishoudelijke zorg: 

maximaal 3 verschillende personen per periode. Volgens de geïnterviewden wordt in de 
benchmark (voor zorg en verpleging) een maximum van 7 personen per periode per cliënt 
gehanteerd. Deze norm zou op langere termijn het streven moeten zijn.' 

 
Twee maal per jaar wordt een steekproef gehouden waarbij in beeld wordt gebracht of de 
gestelde norm behaald is. Naar aanleiding van de resultaten wordt besproken in hoeverre 
het aantal overschrijdingen teruggebracht kan worden. 
 
Overige indicatoren 
Als overige indicatie van de kwaliteit worden incidenteel genoemd: de telefonische bereik-
baarheid. Deze wordt op dit moment nog niet in cijfers uitgedrukt, aldus de geïnterviewde, maar 
dat is via een KPN-registratie wel te realiseren. Daarnaast worden tijdregistraties genoemd, 
namelijk consulttijden en de tijd dat een cliënt in zorg is, en zorgregistratie ('met een norm van 1% 
missers'). 
Als indicatie voor de veiligheid van de medewerkers noemt een geïnterviewde het werken met 
landelijke richtlijnen, de zogenoemde 'Groene Regels'. In deze richtlijnen staat de wijze 
omschreven waarop de zorg geleverd mag worden en welke eisen er gesteld kunnen worden aan 
huishoudelijk werk en verzorging (het betreft met name ARBO-eisen). 
 
Samenvatting 
Samenvattend blijkt er relatief veel overeenstemming tussen de geïnterviewden te bestaan over het 
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gebruik van zorgplannen en de afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod als indicaties voor de 
kwaliteit van zorg. Het gaat hierbij doorgaans om kwalitatieve gegevens c.q. indicatiegebieden en 
niet om cijfers of kengetallen, zoals overigens bij de meeste onderwerpen het geval blijkt te zijn. 
Twee uitzonderingen kunnen worden genoemd. Ten eerste de wachttijden of wachtlijsten, die per 
definitie wel in cijfers zijn uitgedrukt, en waarbij de gegevens expliciet worden gebruikt om 
(aantoonbare) verbeteringen te realiseren. Ten tweede zijn in een aantal instellingen meetbare 
normen of doelstellingen opgesteld, waaraan intern wordt afgemeten of de doelen worden gehaald. 
In zijn algemeenheid hebben de geïnterviewden wel toegelicht waarom zij de genoemde 
indicatiegebieden belangrijk vinden voor de kwaliteit van zorg en voor het verbeteren van de 
kwaliteit, maar is minder ingegaan op de mate waarin indicatoren gebruikt kunnen worden om het 
kwaliteitsniveau aan externe partijen zichtbaar te maken. 
 
 

 5.2.5 Indicatoren ten aanzien van resultaten 
 
Tabel 5.5 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren en indicaties 
ten aanzien van de resultaten of uitkomsten van de zorg. De gegevens zijn per instelling 
weergegeven.  
 
Ten aanzien van de cliënten wordt tevredenheid het meest frequent als indicator genoemd (alle 
instellingen). Bij de medewerkers gaat het eveneens om de tevredenheid en met name ook om 
ziekteverzuim en verloop van personeel. Alle instellingen hebben de klachten van cliënten als 
indicatie voor de kwaliteit genoemd, door 5 instellingen daarnaast aangevuld met de meldingen 
(MIP-, MIC-, of MIT) 56. 

                                                           
56  MIP = Melding Incidenten Patiënten; MIC = Melding Incidenten in de Cliëntenzorg; MIT = Melding 

Incidenten Thuiszorg. 
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Tabel 5.5  Resultaten: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 
indicator voor de kwaliteit van zorg (n=8) 

 

        1 2 3 4 5 6 7 8 (n) 

Cliënten 
-  tevredenheid    X X X X X X X X 8 
-  bedankjes     X - X - - - - - 2 
-  veranderingen gezondheidstoestand - - - - - X - - 1 
 
Medewerkers 
-  ziekteverzuim    X X X - X - X X 6 
-  verloop      - - - - X X X X 4 
-  tevredenheid    - X - - X X X X 5 
 
Adverse events 
-  klachten     X X X X X X X X 8 
-  MIP/MIC/MIT    X - X - X - X X 5 
-  overstappers    - X - - - - - - 1 
 
Overige 
-  reacties externe partijen  - X X - - - - - 2 
-  productiviteit    - - X - - - - - 1 
 
Totaal        5 6 7 2 6 5 6 6  

 
 
Cliënten 
In alle instellingen wordt de tevredenheid van cliënten beschouwd als een indicator voor de 
kwaliteit van zorg. Het meten van de tevredenheid gebeurt doorgaans via vragenlijsten of 
evaluatieformulieren. Soms wordt dit gedaan via 'klantenonderzoek' in het kader van 
benchmarking of via onderzoek door het Regionaal Patiënten Consumenten Platform, soms door 
de instelling zelf. Enkele voorbeelden over de wijze waarop de gegevens worden verzameld en de 
manier waarop deze worden gebruikt om verbeteringen te realiseren: 
Benchmark: 
-  'Er wordt gebruik gemaakt van een onderzoeksinstrument dat is ontwikkeld door de stichting 

Cliënt en Kwaliteit. Insteek bij dit instrument is het klantperspectief. Het instrument bestaat uit 
7 aspecten57. De volgende normen zijn gesteld: Indien 95% van de cliënten geen 
tekortkomingen ervaart, acht men de ruimte voor kwaliteitsverbetering gering. Ligt het 
percentage cliënten dat geen tekorten ervaart tussen de 85% en 95% dan vindt men dat er 

                                                           
57 Het nakomen van afspraken door de instelling met betrekking tot de zorg; de bejegening van de cliënt 

door de medewerker; de inspraak van de cliënt en de behandeling van de cliënt door de medewerkers 
en de instelling; deskundigheid en bekwaamheid van medewerkers; aanbod van hulpmiddelen en de 
hulp bij de aanschaf van hulpmiddelen door de instelling; het informeren van de cliënt door de 
instelling; bereikbaarheid van de instelling.  
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weliswaar ruimte voor kwaliteitsverbetering bestaat, doch dat deze ruimte niet groot is. Ligt 
het percentage cliënten dat tekorten ervaart boven de 15% dan acht men de ruimte voor 
kwaliteitsverbetering nadrukkelijk aanwezig. De resultaten dienen voor zowel intern als extern 
gebruik'. 

Regionaal Patiënten Consumenten Platform: 
-  'De instelling heeft onlangs meegewerkt aan een onderzoek van het RPCP, 'Kwaliteit vanuit 

cliëntenperspectief'. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend, maar de instelling 
beschikt reeds over een korte rapportage. In het onderzoek worden een aantal aspecten58 
gemeten en de meting is samen met de cliëntenraad ontwikkeld. De vragenlijst is voorgelegd 
aan de instelling en aan cliënten ter correctie.' 

Intern:  
-  'Een vragenlijst met 60 vragen wordt naar de cliënt gestuurd. De vragenlijst wordt zowel 

tussentijds als aan het einde van de hulpverlening afgenomen en elk kwartaal geëvalueerd. 
Hierop worden verbeteracties geformuleerd. Een samenvatting van de resultaten wordt 
vermeld in het kwaliteitsjaarverslag en in het personeelsmagazine. In de kwartaalrapportage 
worden de resultaten expliciet vermeld in percentages en worden deze gekoppeld aan de 
kwaliteitsdoelen. Zo wordt gekeken of doelstellingen gehaald worden. De kwartaalrapportage 
is voor intern gebruik en de cliëntenraad.' 

Verbeteringen: 
-  'Uit een eerder onderzoek kwam naar voren dat 'continuïteit' en 'bejegening' belangrijke 

aspecten voor cliënten zijn. Mede op grond van deze gegevens zijn streefnormen geformuleerd 
met betrekking tot de continuïteit van personen en is besloten tot het opzetten van een scholing 
beroepshouding.' 

-  'Het bleek dat er weinig mensen op de hoogte waren van de klachtenregeling. De 
thuiszorgconsulenten besteden hier nu meer aandacht aan. Momenteel zijn meer cliënten dan 
voorheen (20% meer) op de hoogte van de klachtenregeling.' 

 
De citaten illustreren dat het bij tevredenheidsmetingen niet om één indicator gaat, maar om 
gegevens over een aantal specifieke gebieden of aspecten van de zorg. Ook blijkt dat de resultaten 
worden afgezet tegen normen of kwaliteitsdoelen die de instelling zich heeft gesteld. De 
geïnterviewden melden expliciet dat de gegevens over de tevredenheid intern worden gebruikt om 
verbeterpunten op te sporen en verbeteringen te realiseren. Twee geïnterviewden melden daarnaast 
dat de resultaten ook voor externen beschikbaar zijn en in het jaarverslag worden gepubliceerd.  
  
Toch worden (door de geïnterviewden van twee instellingen) ook kanttekeningen gemaakt bij de 
tevredenheid als indicator voor de kwaliteit van zorg. Men vraagt zich af wat eigenlijk wordt 
gemeten, tevredenheid of dankbaarheid, en men is van mening dat tevredenheidsmetingen erg 
subjectief zijn: 'het zit hem vooral in de beleving van de klant'. Een ander meldt dat de 
benchmarkgegevens 'hooguit leuk zijn om je te vergelijken met anderen, maar niet om op te 
sturen'. 
Volgens de geïnterviewden van twee instellingen zou een indicatie voor goede kwaliteit kunnen 
zijn dat het aantal bedankjes van cliënten groter is dan het aantal klachten, maar bij beide 
instellingen wordt het aantal bedankjes niet systematisch geregistreerd.  

                                                           
58 Hoeveelheid hulp, informatie, continuïteit, bereikbaarheid, bejegening, uitvoering van de 

werkzaamheden, klachten (op de hoogte van klachtenregeling), evaluatie (oordeel cliënt).  
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In één instelling worden veranderingen in de gezondheidstoestand van de cliënt genoemd 
als een indicator voor de kwaliteit van zorg. Deze instelling (zie ook 5.2.3) wil in dit 
kader in de toekomst gebruik gaan maken van de uitkomstmaten van het Resident 
Assessment Instrument Home Care (RAI-HC): ADL score, cognitieve functie score en 
depressie score. 
 
Ziekte en verloop van medewerkers 
In het merendeel van de instellingen worden ziekteverzuim en/of verloop van het personeel 
genoemd als een indicatie voor de kwaliteit van zorg. Hierbij gaat het om registratiegegevens, 
waarbij in een aantal gevallen wordt aangegeven dat deze worden afgezet tegen het landelijk 
gemiddelde. In één geval wordt aangegeven dat bij ziekteverzuim normen worden gehanteerd: 
- 'Per afdeling wordt het ziekteverzuim geregistreerd. Het percentage ziekteverzuim wordt per 

periode (= 4 weken) afgezet tegen een streefnorm, waarbij verschillende afdelingen 
verschillende streefnormen kunnen hebben. Gekozen is voor haalbare normen.' 

 
De meningen over de waarde van ziekte en verloop van medewerkers als indicator voor de 
kwaliteit van zorg lopen uiteen. In één instelling worden ziekteverzuim en verloop gezien als een 
belangrijke indicator voor de kwaliteit van zorg, met als argumenten dat: 'als mensen met plezier 
werken, ook de kwaliteit van hun werk beter is. Bovendien komt bij een hoog ziekteverzuim het 
werk op de resterende medewerkers neer en daardoor raken mensen sneller overbelast' en 'als het 
verloop van medewerkers te hoog is, ben je te veel tijd kwijt aan het opleiden van nieuwe mensen 
en dat gaat ten koste van de kwaliteit'. 
Daarentegen worden soms ook kanttekeningen gemaakt bij ziekte en verloop als indicator voor de 
kwaliteit van zorg, vanuit het volgende argument: 'verschillende factoren kunnen een rol spelen bij 
ziekteverzuim en op voorhand hoeft niet duidelijk te zijn welke factoren dat zijn. Het is derhalve 
van belang een beeld te krijgen van de redenen van het verzuim' en, 'het verloop heeft ook met 
andere factoren zoals de arbeidsmarktsituatie te maken'. 
 
Tevredenheid van medewerkers 
De tevredenheid van medewerkers wordt in vijf instellingen in verband gebracht met de kwaliteit 
van zorg. 'Het is een belangrijke indicator', aldus één van de geïnterviewden. De instellingen 
proberen inzicht te krijgen in de tevredenheid van medewerkers via vragenlijsten of via 
functioneringsgesprekken of intervisie: 
Vragenlijsten: 
-  'Eens in de twee jaar wordt er bij de werknemers een vragenlijst afgenomen. De vragen 

hebben betrekking op de arbeidssatisfactie, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en 
arbeidsvoorwaarden. De gegevens worden doorgegeven aan de cliëntenraad en gepresenteerd 
in de nieuwsbrief en het personeelsmagazine. De resultaten worden zoveel mogelijk 
weergegeven in percentages.' 

-  'De resultaten van de medewerkersraadpleging (in het kader van de Benchmark) 
lieten zien dat medewerkers onder andere behoefte hadden aan meer feedback. Hier 
wordt nu op gelet in de functioneringsgesprekken, de coaching, maar ook in de gehele 
communicatie.' 

Functioneringsgesprekken en intervisie: 
-  'Door middel van de functioneringsgesprekken die twee keer per jaar plaatsvinden en 
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door de korte communicatielijnen krijgen we een goed beeld van de tevredenheid van 
de medewerkers.' 

-  'Intervisie is een goed middel om inzicht te krijgen in de arbeidstevredenheid.' 
 
Uit de voorbeelden wordt duidelijk dat een indicatie van de tevredenheid van mede-
werkers enerzijds op kwantitatieve wijze wordt verkregen (via vragenlijsten) en 
anderzijds op kwalitatieve wijze via functioneringsgesprekken of intervisie.  
 
Klachten 
Alle instellingen noemen de klachten en/of de klachtafhandeling als indicator voor de 
kwaliteit. Eén instelling beschouwt 'overstappers' c.q. het percentage cliënten dat naar 
andere organisaties overstapt als een indicator (deze wordt nog niet gemeten). 
Uit de interviews blijkt dat over de waarde van klachten als indicator voor de kwaliteit 
van zorg verschillend wordt gedacht. De meeste geïnterviewden vinden klachten met 
name van belang in het kader van kwaliteitsverbetering. De klachtenregistratie (aard van 
de klacht, ondernomen acties en wijze van afhandeling) wordt ook gezien als een manier 
om trends in klachten naar voren te halen.Volgens een geïnterviewde zou 'het aantal 
klachten dat tot verbetertrajecten heeft geleid' een betere indicator zijn. Vier 
geïnterviewden plaatsen kanttekeningen bij de klachtenregistratie als indicator. Een paar 
voorbeelden: 
- 'Je kunt niet stellen dat de afwezigheid van klachten of een klein aantal klachten een 

indicatie is dat alles goed verloopt. Met name oudere mensen zijn minder geneigd tot 
het indienen van een klacht.' 

-  'Klachtenregistratie is belangrijk, maar het is moeilijk om erop te sturen. Het is 
namelijk een passieve registratie. Je weet nooit of je de irritatiedrempel van de cliënt 
of de ernst van de klacht meet. Je zou er op een meer structurele manier naar moeten 
kijken hoe je de klachten boven tafel krijgt.' 

 
De geïnterviewden van twee instellingen merken op dat de klachtenregistratie verbeterd 
zou kunnen worden door gebruik te maken van standaard ontslag-interviews bij cliënten. 
 
Meldingen van incidenten 
In vijf instellingen wordt eveneens de registratie van incidenten (MIP, MIC of MIT) als 
indicatie voor de kwaliteit genoemd. Zij gebruiken de registraties (meestal het aantal en 
soort incidenten) met name voor verbeteracties en als voeding voor het beleid. Een paar 
voorbeelden: 
-  'De MIP-meldingen worden in ieder overleg besproken, waarbij actiepunten worden 

geformuleerd. Twee keer per jaar verschijnt een totaaloverzicht van de MIP-meldingen. Deze 
overzichten dienen als 'voeding voor beleid' en zijn derhalve voor intern gebruik.' 

-  'Meldingen worden geregistreerd en jaarlijks gemeten. De jaarlijkse overzichten worden 
vergeleken met voorgaande jaren. Naar aanleiding van de meldingen kunnen verbeteracties of 
–trajecten worden uitgezet.' 

-  'Deze meldingen worden sinds kort geregistreerd. De meldingen kunnen zowel voor cliënten 
als voor medewerkers gelden. Het meten van de meldingen is voor intern gebruik.' 

  
De citaten wijzen in dezelfde richting. Meldingen zijn van belang om te signaleren of er 
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verbeteringen nodig of wenselijk zijn. Twee geïnterviewden melden expliciet dat 
meldingen alleen voor intern gebruik zijn bedoeld en niet voor externe partijen. 
  
Overige indicatoren  
Tot slot worden nog de volgende manieren genoemd waarop de kwaliteit zichtbaar 
gemaakt kan worden: productiviteit en reacties van externe partijen of samenwerkings-
partners. Met betrekking tot deze reacties wordt opgemerkt dat men positieve reacties een 
indicatie voor kwaliteit vindt. In het kader van de transparantie van de kwaliteit van zorg 
is een bruikbare indicatie de mate waarin aantoonbaar gemaakt kan worden dat opmer-
kingen of klachten van relevante externe partijen, zoals cliënten(raden) en inspectie, 
leiden tot verbeteracties, aldus een van de geïnterviewden.  
 
Samenvatting 
Samenvattend blijkt er overeenstemming te bestaan over het feit dat tevredenheid van 
cliënten een indicator is voor de kwaliteit van zorg en relatief vaak geldt dat ook voor de 
tevredenheid van de medewerkers. Wat betreft de cliënten is daarbij sprake van kwantita-
tieve gegevens omdat de tevredenheid via vragenlijsten wordt gemeten. Wat betreft de 
medewerkers wordt ook afgegaan op kwalitatieve gegevens zoals intervisie en functione-
ringsgesprekken. Minder overeenstemming bestaat er over de waarde van ziekte en 
verloop en over klachten en meldingen als indicator voor de kwaliteit van zorg. Enerzijds 
zijn deze gegevens intern van belang voor bijsturing en verbetering en worden zij ook als 
zodanig gebruikt. Anderzijds wordt gesteld dat de kwaliteit van zorg niet zonder meer aan 
deze indicatoren kan worden afgemeten: ziekte en verloop worden ook beïnvloed door de 
economische situatie en klachten en meldingen worden ook beïnvloed door de bereidheid 
tot klagen.  
 
 

 5.2.6  Het belang van indicatoren 
 
Deze paragraaf gaat in zijn algemeenheid in op de mening van de geïnterviewden over de 
belangrijkste indicatoren en op toekomstige ontwikkelingen.  
 
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat zij de belangrijkste indicatoren vinden om de kwaliteit van 
een collega instelling te beoordelen. Voor een belangrijk deel noemen de geïnterviewden 
indicatoren en indicatiegebieden die in het bovenstaande reeds zijn besproken, met name de 
tevredenheid van cliënten en medewerkers, professionaliteit/deskundigheid van medewerkers, het 
scholingsaanbod et cetera. Daarnaast benadrukken enkele geïnterviewden dat zij met name ook 
naar de kwaliteit van de organisatie zouden kijken, bijvoorbeeld naar de wijze waarop 
verantwoordelijkheden zijn omschreven en toebedeeld en naar het strategisch en zorginhoudelijk 
beleid van de instelling.  
Wat betreft het belang van indicatoren en de toekomstige ontwikkelingen daarin wordt 
opgemerkt dat het vooral van belang is dat de (te ontwikkelen) indicatoren organisatie-
breed gedragen worden, aldus een geïnterviewde: 'conform de visie en doelen van de 
organisatie staat voorop dat de indicatoren in principe door zelfsturing van de mede-
werkers worden bepaald'. Dit wordt ook in enkele andere instellingen aangegeven. Met 
betrekking tot de keuze van indicatoren wordt verder onder meer opgemerkt dat het 
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belangrijk is om als instelling goed te bekijken welke aspecten je wilt vastleggen ('dit ter 
voorkoming van papieren tijgers') en deze keuze te beargumenteren.  
In één instelling bestaat de gedachte dat eigenlijk de cliënt de indicatoren zou moeten 
kiezen, 'op die manier kan de cliënt aangeven wat hij/zij onder goede kwaliteit van zorg 
verstaat'. 
 
Tot slot wordt nog aangegeven dat professionele indicatoren ontwikkeld dienen te 
worden aan de hand van 'evidence based' richtlijnen volgens het ordeningsprincipe van 
structuur, proces en uitkomst. In deze laatste instelling worden - in verband met het 
inzichtelijk maken van het kwaliteitssysteem - indicatoren ontwikkeld op teamniveau, 
regioniveau en concernniveau. In een andere instelling is men momenteel bezig met het 
vaststellen van prestatie-indicatoren.  
 
Over het algemeen is het beeld dat in de instellingen het bewust bezig zijn met kwaliteit 
en het cyclische karakter van het werken met een kwaliteitssysteem als positief ervaren 
wordt. Aangegeven wordt echter ook dat het 'lastig is om de kwaliteit in cijfers en 
getallen weer te geven'. In dit kader worden ook kanttekeningen gemaakt bij het 
uitdrukken van kwaliteit in getallen, zoals blijkt uit de volgende toelichtingen: 
-  'Ook zonder indicatoren hebben we de indruk dat de meeste cliënten tevreden zijn en dat we 

bekend staan als een instelling waar goede zorg wordt verleend.' 
-  'Een norm of een getal is soms minder belangrijk dan het feit dat men met kwaliteit 

bezig is.' 
-  'Het is belangrijk dat indicatoren niet gezien worden als rapportcijfers, maar als 

onderdeel van een kwaliteitssysteem, waarbij je de indicatoren gebruikt om zaken te 
verbeteren. Het is de bedoeling om voor de belangrijkste indicatoren streefnormen te 
ontwikkelen. Indicatoren krijgen zo een signaalfunctie om te kijken of de norm bereikt 
is en gehandhaafd kan worden.' 

Het overall beeld is dat in de acht thuiszorginstellingen het kwaliteitsvraagstuk als 
belangrijk wordt ervaren, waarbij in een aantal gevallen de kanttekening wordt geplaatst 
dat het gebruik van indicatoren en normen gezien dient te worden als een middel en niet 
als een doel en dat het meten van indicatoren onderdeel van het kwaliteitssysteem zou 
moeten zijn (feedbackmechanisme). 
 
 

 5.3 Samenvatting en beschouwing 
 
Deze laatste paragraaf geeft een korte samenvatting van de bevindingen bij de thuiszorg-
instellingen. Voor een algemene beschouwing over het gebruik van indicatoren over alle 
zorgsectoren verwijzen we naar de algemene samenvatting en beschouwing die voor in 
dit rapport is opgenomen. 
De interviews die gehouden zijn met vertegenwoordigers van acht thuiszorginstellingen 
hadden tot doel te onderzoeken welke indicatoren in de instelling worden gebruikt om de 
kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. In grote lijnen stonden daarbij drie vragen 
centraal: 
 
  1 'Wat verstaat u onder goede kwaliteit van zorg?' 
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  2 'Hoe weet u dat goede kwaliteit wordt geleverd?' 
  3 'Waaraan meet u de kwaliteit van zorg af, en meer specifiek, welke cijfers 

of kengetallen worden daarbij als indicator gebruikt?' 
 
Het interview was toegespitst op outcome indicatoren, dat wil zeggen indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. 
 
Allereerst wordt opgemerkt dat alle geïnterviewden kwaliteit van zorg breed definiëren. 
Zij zijn van mening dat de kwaliteit van zorg niet alleen kan worden afgemeten aan de 
uitkomsten van de zorg op cliëntniveau. Alle geïnterviewden beschouwen ook kenmerken 
van de (organisatie)structuur en de beheersing van zorgprocessen59 als indicatoren voor 
de kwaliteit van zorg, dit ondanks het feit dat in het interviewprotocol het accent was 
gelegd op uitkomstindicatoren op het niveau van de cliënt. De conclusie is dat in de 
praktijk de kwaliteit van zorg op dit moment vooral wordt afgemeten aan de 
kwaliteitssystemen en de kwaliteitsinstrumenten die de instelling hanteert (zoals 
zorgplannen, deskundigheidsbevordering, protocollering) en daarnaast aan specifieke 
gegevens over de uitkomsten van de zorg op cliëntniveau, waarbij het accent ligt op de 
tevredenheid van cliënten.  
 
De relatie tussen de visie en missie van de thuiszorginstelling en de indicatoren die 
worden gemeten is doorgaans nog niet geëxpliciteerd. Een belangrijke eis die (theore-
tisch) aan een goede indicator wordt gesteld is dat er een relatie bestaat tussen de indi-
cator en datgene wat men onder de kwaliteit van zorg verstaat (Colsen en Casparie, 
1995). In het ideale geval zou de thuiszorginstelling dan ook via indicatoren kunnen 
nagaan in welke mate de visie wordt waargemaakt of de doelstellingen worden gerea-
liseerd. Alle thuiszorginstellingen hebben wel in een visie vastgelegd wat zij verstaan 
onder goede kwaliteit van zorg, maar de relatie tussen deze visie en de indicatoren die 
worden gemeten is zelden geëxpliciteerd. Deze relatie is op een aantal gebieden wel 
impliciet aanwezig. In de visie van alle thuiszorginstellingen staat bijvoorbeeld cliënt-
gerichtheid centraal en in alle instellingen wordt ook de tevredenheid van cliënten 
gemeten en kan deze tevredenheid als een indicator voor cliëntgerichtheid worden 
beschouwd. Op enkele uitzonderingen na is door de geïnterviewden niet geëxpliciteerd 
waar de indicator precies voor staat of waarom deze wordt gemeten: zegt de indicator 
bijvoorbeeld iets over de kwaliteit van de instelling als organisatie, over de professionele 
kwaliteit van de medewerkers of over de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. In 
enkele thuiszorginstellingen is dit wel onderwerp van discussie en wordt gesteld dat bij 
de toekomstige ontwikkeling van indicatoren goed moet worden nagegaan waarom 
gegevens worden vastgelegd en wat deze precies zeggen over de kwaliteit van zorg.  
Het begrip indicator wordt niet op een eenduidige manier geïnterpreteerd; de geïnter-
viewden verwijzen daarbij zowel naar kengetallen als naar indicatiegebieden. Een 
minderheid van de genoemde indicatoren is inderdaad in cijfers (kengetallen of percen-
tages) uitgedrukt, zoals ziekteverzuimpercentages, wachttijden, klachten, et cetera. In de 
meeste gevallen worden indicatoren genoemd die niet in maat en getal zijn uitgedrukt, 

                                                           
59  De beschreven structuur- en procesindicatoren kunnen niet als uitputtend worden beschouwd. In de 

interviews is namelijk niet gevraagd een overzicht van deze structuur- en procesindicatoren te geven. 
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bijvoorbeeld bij- en nascholing, protocollering of kwalitatieve evaluaties van zorgplan-
nen. In feite gaat het in deze gevallen om indicatiegebieden, die niet in indicatoren 
(kengetallen) zijn geoperationaliseerd. 
Ook de veel genoemde indicator 'tevredenheid' is in feite een indicatiegebied, dat daaren-
tegen doorgaans wel in een aantal indicatoren is geoperationaliseerd. 
Tevredenheidsmetingen genereren cijfers op een aantal gebieden, zoals tevredenheid over 
bereikbaarheid, bejegening, informatieverstrekking et cetera.  
Niet in alle gevallen zal het mogelijk zijn indicatiegebieden in indicatoren te operationali-
seren. Niet alles is te kwantificeren, zo merken de geïnterviewden op en het wordt vaak 
belangrijker geacht om met kwaliteit bezig te zijn, dan dat daar een cijfer of getal aan 
gehangen wordt, zo wordt opgemerkt. Daarom zullen waarschijnlijk ook altijd kwalita-
tieve gegevens nodig zijn om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te kunnen maken. 
  
Er is op drie gebieden overeenstemming over het belang van de indicator voor de kwali-
teit van zorg, namelijk ten aanzien van de tevredenheid van cliënten, het gebruik van 
zorgplannen en de toetsing daarvan en de professionele kwaliteit van de medewerkers. Op 
andere gebieden bestaat minder consensus over datgene wat wel en wat niet als een indi-
catie voor de kwaliteit van zorg kan worden beschouwd. Dit blijkt enerzijds uit het feit 
dat de geïnterviewden verschillen in datgene wat zij een indicator noemen. Anderzijds 
verschilt men van mening over de waarde van bijvoorbeeld klachten of ziekteverzuimper-
centages als indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Er is wel overeenstemming over het feit dat dergelijke gegevens intern nodig zijn om de 
kwaliteit van zorg bij te kunnen sturen en verbeteringen te kunnen aanbrengen. 
 
In zijn algemeenheid komt uit de interviews naar voren dat de huidige manier van denken 
over indicatoren en indicatiegebieden gericht is op het belang daarvan voor interne bijstu-
ring en verbetering van de kwaliteit. Ook zouden (te ontwikkelen) indicatoren een onder-
deel moeten zijn van het kwaliteitssysteem. Er is in de interviews nauwelijks ingegaan op 
de vraag welke indicatoren gebruikt zouden kunnen worden om aan externe partijen 
inzicht in het kwaliteitsniveau van de instelling te kunnen geven. Een aantal geïnterview-
den verwijst daarbij naar de benchmarkgegevens in de thuiszorg, maar daarbij wordt 
soms de kanttekening gemaakt dat deze gegevens nauwelijks voor interne bijsturing 
kunnen worden gebruikt. Dit roept de vraag op of er in de toekomst twee soorten indica-
toren zullen ontstaan, screeningsindicatoren voor onderlinge vergelijkingen en gedetail-
leerdere prestatie-indicatoren die voor interne sturing kunnen worden gebruikt. Bij de 
toekomstige ontwikkeling van indicatoren zal dit een punt van overweging zijn. 
 
Wat betreft de toekomstige ontwikkeling van indicatoren hebben de geïnterviewden 
verschillende ideeën over degenen die deze zouden moeten ontwikkelen of daarbij 
betrokken zouden moeten worden. Sommige geïnterviewden vinden dat met name 
cliënten de indicatoren zouden moeten opstellen terwijl anderen van mening zijn dat de 
indicatoren vooral bottum-up door de medewerkers ontwikkeld moeten worden. Men 
vindt het in zijn algemeenheid wel van belang dat de indicatoren worden geaccepteerd en 
gedragen door alle partijen. Het lijkt derhalve voor de hand te liggen dat bij de toekom-
stige ontwikkeling van indicatoren alle partijen betrokken zullen worden. 
 



 
 
 
Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 129 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
130 Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 

 6 Gehandicaptenzorg 
 
 
 
 
 
 
6.1 Inleiding 131 
 6.1.1 Indicatoren in het Leidschendamonderzoek in 2002 131 
 6.1.2 Typering van de respondenten 132 
 
6.2 Het gebruik van indicatoren in de gehandicaptenzorg 133 
 6.2.1 Visie op kwaliteit van zorg 133 
 6.2.2 Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 135 
 6.2.3 Indicatoren ten aanzien van structuur 137 
 6.2.4 Indicatoren ten aanzien van processen 141 
 6.2.5 Indicatoren ten aanzien van resultaten 144 
 6.2.6 Het belang van indicatoren 148 
 
6.3 Samenvatting en beschouwing 149 



 
 
 
Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 131 



 

 
 
132 Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 

 6 Gehandicaptenzorg 
 
 
 
 
 
 

 6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staat de gehandicaptenzorg centraal. Beschreven wordt welke indicatoren 
op dit moment in een aantal instellingen in de gehandicaptenzorg worden gebruikt om de 
kwaliteit van zorg zichtbaar te maken.  
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in deze inleiding beschreven wat 
inmiddels bekend is over het gebruik van indicatoren in de gehandicaptenzorg, ontleend 
aan het landelijke onderzoek naar kwaliteitssystemen dat in 2000 is gehouden (Sluijs en 
Wagner, 2000). Daarna wordt een korte typering gegeven van de vertegenwoordigers van 
de instellingen voor gehandicaptenzorg die geïnterviewd zijn ten behoeve van het huidige 
onderzoek. De centrale vraag in de interviews was:  
 

'Welke cijfers of kengetallen worden in uw instelling gebruikt als een 
indicator van de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt?' 
 

In paragraaf 6.2 volgen de resultaten van de interviews. Beschreven wordt welke indica-
toren in de instellingen worden gemeten en hoe bruikbaar de geïnterviewden deze 
indicatoren vinden om de kwaliteit van zorg en begeleiding zichtbaar te maken. Het 
hoofdstuk besluit met een samenvatting en beschouwing. 
 
 

 6.1.1 Indicatoren in het Leidschendamonderzoek in 2000 
 
In het Leidschendamonderzoek in 2000 hebben 182 instellingen en organisaties op het 
gebied van de gehandicaptenzorg geparticipeerd. Zij hebben destijds een vragenlijst 
ingevuld over de kwaliteitssystemen en de indicatoren die werden gehanteerd. Tabel 6.1 
(volgende pagina) laat zien welk soort indicatoren instellingen in de gehandicaptenzorg in 
2000 zeiden te gebruiken voor het monitoren van de kwaliteit.60 
 
De meest genoemde indicator om de kwaliteit te monitoren (zie de tabel) waren klachten 
van cliënten (79% van de 182 instellingen). Daarnaast meldden ook veel instellingen dat 
de registratie van fouten of (bijna) ongevallen (FOBO) als indicator werd gebruikt. 
Ten aanzien van de medewerkers gebruikte men gegevens over ziekte en verloop van het 
personeel als een indicator voor het functioneren van de instelling. De helft van de instel-
                                                           
60 De vraag naar indicatoren was als gesloten vraag gesteld. De zes - in de tabel beschreven - indicatoren 

waren in de vragenlijst opgenomen. Men kon aankruisen welke indicatoren men gebruikte. Daarnaast 
konden andere indicatoren worden ingevuld in de categorie: andere indicatoren. (Sluijs en Wagner, 
2000) 
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lingen gebruikte het aantal zorgplannen in relatie tot het aantal cliënten als een indicator 
voor kwaliteit en wat minder instellingen noemden de controle van de zorgplannen als 
indicator. Tenslotte werden ook toegangstijden en wachttijden door een kwart van de 
instellingen als indicatie voor de kwaliteit genoemd. 
Incidenteel (door 9% van de instellingen) werden nog andere indicatoren gemeld, die 
divers van karakter waren. Voorbeelden zijn: financiële gegevens, het kwaliteitssysteem, 
doorlichting aan de hand van het MKG-model (Model Kwaliteitssysteem Gehandicapten-
zorg) et cetera. Veel van de hier genoemde indicatoren zijn nader toegelicht in de inter-
views die ten behoeve van het huidige onderzoek zijn gehouden.  
 
 
Tabel 6.1  Percentage instellingen in de gehandicapte zorg dat in 2000 de volgende 

indicatoren gebruikte voor het monitoren van de kwaliteit (N=182) 
 

Gebruikte indicatoren 

-  klachten             79% 
-  FOBO-registratie           74% 
-  ziekte en verloop van medewerkers        
 74% 
-  het aantal zorgplannen in relatie tot het aantal cliënten      51% 
-  kwalitatieve controle van zorgplannen (bijvoorbeeld ZIP-methode)    40% 
-  toegangstijden/wachtlijsten          25% 
-  andere indicatoren               9% 

Bron: Sluijs en Wagner, 2000 (Leidschendamonderzoek) 
 
 

 6.1.2 Typering van de respondenten 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden via interviews met vertegenwoordigers van negen 
instellingen en organisaties op het gebied van de gehandicaptenzorg. Schema 6.1 geeft 
een typering van de geïnterviewden wat betreft hun functie binnen de instelling. Ter 
bescherming van anonimiteit worden geen nadere bijzonderheden vermeld. 
 
Het schema toont dat de geïnterviewden divers zijn wat betreft de functies die zij in de 
instelling vervullen. Zowel directies en leden van de raad van bestuur hebben aan de 
interviews deelgenomen als clustermanagers of managers zorg. In twee interviews was 
(ook) de kwaliteitsfunctionaris aanwezig. De instellingen leveren diverse vormen van 
dienstverlening, zorg en begeleiding, voornamelijk aan personen met een verstandelijke 
of meervoudige handicap. 
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Schema 6.1 Typering van de respondenten 
 

 functie van de geïnterviewden    
1 twee leden van de raad van bestuur   
 de kwaliteitsfunctionaris    
 
2 clustermanager     
 
3 kwaliteitsfunctionaris 
 
4 locatieleider 
 coördinator kwaliteit 
 
5 directeur  
 manager begeleiding en behandeling 
 
6 algemeen directeur, voorzitter raad van bestuur 
 sectormanager begeleid wonen en werken 
 sectormanager zorg 
 
7 algemeen directeur, voorzitter raad van bestuur 
 directeur organisatie    
 
8  regiomanager     
 
9 adjunct directeur     

 
 

 6.2 Het gebruik van indicatoren in de gehandicaptenzorg 
 

 6.2.1 Visie op kwaliteit van zorg 
 
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de instellingen invulling trachten te geven aan 
het begrip verantwoorde zorg. In het ideale geval zou er een logische relatie bestaan 
tussen de visie van de instelling op verantwoorde zorg en de indicatoren die worden 
gemeten om na te gaan of de visie wordt waargemaakt. In de kwaliteitswet is het begrip 
verantwoorde zorg gedefinieerd als zorg van goed niveau, met tenminste de volgende 
kenmerken (Kwaliteitswet Zorginstellingen, 1996). Het is zorg die: 
- doelmatig, 
- doeltreffend, en 
- patiëntgericht wordt verleend. 
De zorg moet ook tegemoet komen aan de reële behoefte van de patiënt. 
 
Deze kenmerken komen ook terug in de visies van veel instellingen, waarin is geformu-
leerd wat men onder goede kwaliteit van zorg verstaat.  
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In de visie van alle instellingen staat de cliëntgerichtheid centraal. Zeven instellingen 
hebben in hun visie het accent gelegd op vraaggestuurde zorg en zorg op maat: 'Binnen de 
instelling wordt geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte van de 
cliënt'. Of door een instelling anders verwoord, namelijk als het streven overeenstemming 
te bewerkstelligen tussen de zorgvraag en het zorgaanbod. 
Eveneens zeven instellingen hebben (daarnaast) het accent gelegd op maatschappelijke 
participatie van de cliënt. Het doel is cliënten zoveel mogelijk te laten participeren in 
normale maatschappelijke verbanden of een leven te laten leiden dat zoveel mogelijk het 
leven van andere leden van de samenleving benadert: 'Er wordt getracht de normale 
woon- en leefsituatie na te streven van het gezin, de school, het werk en de vrije tijd'. Dat 
komt ook tot uitdrukking in het doel van de zorgverlening dat volgens de visies ligt in het 
bevorderen van bijvoorbeeld medeburgerschap, autonomie of persoonlijke ontplooiing. 
Als uitgangspunten voor de zorgverlening gelden respect en gelijkwaardigheid, maar ook 
geborgenheid en verbondenheid. 
Naast cliëntgerichtheid is professionaliteit en verantwoordelijkheid van de medewerkers 
in zes visies expliciet verwoord. Bijvoorbeeld door te stellen dat het kwalificatieniveau 
van de medewerkers bewust hoog wordt gehouden of dat medewerkers een lerende 
attitude moeten hebben in het besef dat permanent leren nodig is om kwalitatief goede 
zorg te kunnen blijven verlenen. 
 
Relateren we de visies van deze instellingen aan de vier elementen in het begrip verant-
woorde zorg, zoals vastgelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen, dan blijkt dat twee 
elementen expliciet in de visies terugkomen, namelijk cliëntgerichtheid en afstemming 
van zorg op de reële behoefte van de cliënt De twee andere elementen, de doelmatigheid 
en doeltreffendheid (c.q. effectiviteit) van de zorg worden niet expliciet in de visies van 
de negen instellingen verwoord. Wel wordt de professionaliteit van de medewerkers in de 
meerderheid van de visies uitgedragen. 
  
Naast de formele visie op de kwaliteit van zorg is aan de geïnterviewden zelf gevraagd 
wat zij verstaan onder goede kwaliteit van zorg en waaraan men dat zou kunnen afmeten. 
Drie geïnterviewden vinden dit moeilijk te beantwoorden en anderen geven uiteenlopende 
antwoorden: 
- 'Het is moeilijk aan te geven waaraan je kunt aflezen dat een instelling goede zorg 

verleent.' 
- 'De vraag wat goede kwaliteit van zorg is, is een moeilijke en complexe vraag: het is 

een weerbarstig onderwerp.' 
- 'Kwaliteit is moeilijk te meten. Vooral doelmatigheid en doeltreffendheid zijn moeilijk 

te interpreteren begrippen. De cliënten hebben weinig perspectief op verbetering en 
dat maakt het meten van het effect van zorg ingewikkeld.' 

- 'Kwaliteit van zorg is zeer individueel bepaald'. 
- 'Kwaliteit is doen wat je belooft.' 
- 'Kwaliteit is de overeenkomst tussen de gewenste en de werkelijke situatie.' 
- 'Kwaliteit van zorg is zorg die geleverd wordt op vraag van de cliënt en die voldoet 

aan de wensen en eisen die de cliënt daaraan stelt.' 
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Uit deze antwoorden valt af te leiden dat tussen de geïnterviewden geen 
overeenstemming bestaat over wat goede kwaliteit van zorg is in de gehandicaptenzorg. 
Het is een complex begrip waarin de geïnterviewden verschillende accenten leggen, 
zoals: doen wat je belooft, overeenkomst tussen wenselijkheid en werkelijkheid, en 
tegemoet komen aan de wensen van de cliënt. De vraag waaraan de kwaliteit kan worden 
afgemeten blijkt voor de geïnterviewden moeilijk te beantwoorden, onder andere omdat 
cliënten weinig perspectief hebben op verbetering waaraan het effect van de zorg aan af 
gemeten zou kunnen worden, aldus een van de geïnterviewden. 
  
De mate waarin verantwoorde zorg wordt geleverd kan enerzijds blijken uit de kwaliteits-
systemen die een instelling hanteert en anderzijds uit de resultaten van de indicatoren die 
worden gemeten. Informatie over de kwaliteitssystemen in de gehandicaptenzorg is uitge-
breid beschreven in het Leidschendamonderzoek (Sluijs en Wagner, 2000). We volstaan 
hier met een korte verwijzing naar de kwaliteitssystemen die door de geïnterviewden zijn 
genoemd. 
Er is relatief veel overeenstemming indien gekeken wordt naar de activiteiten die de 
instellingen ontplooien om hun kwaliteitssysteem vorm te geven. Zeven instellingen 
gebruiken namelijk hetzelfde kwaliteitssysteem. Zij werken aan de (verdere) invoering 
van het MKG-model (Model Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg). Eén instelling heeft 
daarnaast het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) gehanteerd. De twee andere 
instellingen gebruiken geen specifiek model maar ontplooien diverse activiteiten, zoals 
toetsing van zorgplannen en zorgcontracten, tevredenheidsonderzoek et cetera. Gegevens 
over de kwaliteitssystemen die de instelling hanteert zijn doorgaans openbaar en 
beschreven in de jaarverslagen van de instellingen. 
 
Het huidige onderzoek was toegespitst op de vraag: waaraan meet u de kwaliteit van zorg 
af? Daarbij gaat het in feite om de vraag hoe de instelling weet dat de visie en doelstel-
lingen worden waargemaakt en dat de kwaliteitssystemen inderdaad de beoogde effecten 
hebben. Dit zou in theorie kunnen blijken uit de indicatoren die in de instelling worden 
gemeten. In alle instellingen is bijvoorbeeld cliëntgerichtheid het streven en in de meer-
derheid van de instellingen wordt via meningspeilingen onder cliënten of familie gemeten 
in hoeverre cliënten tevreden zijn over de geboden zorg. Vooruitlopend op de resultaten 
blijkt dat er in zijn algemeenheid nog weinig directe relaties zijn tussen de visie of de 
doelstellingen van de instelling en de indicatoren die worden gemeten, althans die relaties 
zijn veelal niet geëxpliciteerd. 
 
 

 6.2.2 Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
 
Aan de geïnterviewden is op een open wijze gevraagd welke indicatoren zij gebruiken om 
de kwaliteit van zorg te meten of inzichtelijk te maken. Voordat de indicatoren afzonder-
lijk worden beschreven en toegelicht, geeft tabel 6.2 eerst een indruk van het aantal indi-
catoren dat de negen instellingen rapporteren. De indicatoren zijn (door de onderzoekers) 
ingedeeld in drie aandachtsgebieden, namelijk structuur, proces en outcome c.q. 
resultaten. Conform de huidige kwaliteitsmodellen is het aandachtsgebied 'resultaten' 
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breed gedefinieerd en omvat niet alleen de outcome voor de cliënt maar omvat ook 
resultaten op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van de medewerkers.  
 
 
Tabel 6.2  Aantal genoemde indicatoren voor de kwaliteit van zorg per instelling (N=9) 
 

         1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Indicatoren m.b.t. structuur 
-  algemeen     2 - - 2 2 - 1 1 2  
-  aanbod producten/diensten  1 - - - - 1 - - - 
-  kenmerken van de cliënten  - 2 1 - - 1 - - - 
-  personele bezetting   3 - 1 2 - - 3 1 - 
 
Indicatoren m.b.t. processen 
-  zorgprocessen    2 1 2 1 2 2 4 2 1 
-  veiligheid/hygiëne   1 2 1 - - 1 - - - 
 
Indicatoren m.b.t. resultaten 
-  cliënten     1 4 2 2 3 1 - 1 2 
-  medewerkers    2 - 2 2 1 3 4 2 2 
-  adverse events    2 2 1 2 2 2 1 2 3 
 
Totaal       14 11 10 11 10 11 13 9 10 

 
 
De tabel moet als volgt worden gelezen. In instelling nummer 1 zijn 14 indicatoren 
genoemd voor de kwaliteit van zorg. Bij de overige instellingen ligt dat tussen de 9 en de 
13 indicatoren. Het meest frequent worden uitkomst-indicatoren genoemd c.q. indicatoren 
met betrekking tot de resultaten van de zorg- of dienstverlening (waar overigens ook 
expliciet naar was gevraagd in de interviews). Voorbeelden zijn de tevredenheid van 
cliënten en van medewerkers, hetgeen door nagenoeg iedereen als goede indicatoren voor 
de kwaliteit worden beschouwd. Relatief vaak worden ook ongewenste uitkomsten 
(adverse events) als een indicatie van de kwaliteit beschouwd, zoals meldingen van 
fouten, ongevallen of bijna ongevallen (FOBO-registratie) en de afhandeling van 
klachten. Alle geïnterviewden noemen ook structuur- en proceskenmerken als indicatie 
van de kwaliteit, zoals toetsing van zorgplannen of protocollen. Onder het kopje 
‘algemeen’ is de aanwezigheid van cliënten en bewonersraden het meest frequent 
genoemd en ten aanzien van de medewerkers gaat het om bijvoorbeeld de personele 
bezetting en de deskundigheid van de medewerkers. Dat illustreert - zoals eerder is 
opgemerkt - dat de geïnterviewden kwaliteit breder definiëren dan alleen outcome. Wij 
komen daarop terug. 
  
N.B. Interpretatie van de gegevens 
Wat betreft een interpretatie van de gegevens en van de verschillen tussen de instellingen 
is - ook in het vervolg van dit rapport - een aantal zaken van belang. 
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Ten eerste, als in een instelling weinig indicatoren worden genoemd, betekent dat niet dat 
zij minder gegevens registreren. Het betekent alleen dat zij slechts een beperkt aantal van 
de geregistreerde gegevens beschouwen als een indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Bijvoorbeeld, alle instellingen registreren productiecijfers en het ziekteverzuim, maar 
slechts enkelen vinden dat dit indicatoren zijn voor de kwaliteit van zorg. 
 
Ten tweede, alle geïnterviewden blijken het begrip indicator ruimer op te vatten dan 
alleen als kengetal of percentage. De geïnterviewden noemen ook activiteiten, 
bijvoorbeeld interne toetsingen of audits een indicator voor de kwaliteit van zorg. In feite 
gaat het hier om indicatiegebieden die niet in indicatoren (kengetallen) zijn uitgedrukt. In 
dergelijke gevallen zal de term 'indicatie(gebied)' worden gebruikt, en de term indicator 
voor kengetallen (cijfers, percentages). 
 
Tot slot, de onderzoekers hebben geen selectie in de door de geïnterviewden genoemde 
indicatoren (of indicatiegebieden) aangebracht. Het doel is te laten zien wat de geïnter-
viewden zelf beschouwen als indicatie voor de kwaliteit van zorg en dus wat er in het 
veld leeft. 
 
 

 6.2.3 Indicatoren ten aanzien van structuur 
 
Tabel 6.3 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de structuur van de organisatie. De gegevens zijn per instelling weergegeven. 
 
Het eerste wat opvalt is dat instellingen verschillen in datgene wat men als indicator voor 
de kwaliteit van zorg beschouwt. Zes van de negen geïnterviewden vinden de cliënten- en 
of bewonersraad een indicatie voor de kwaliteit, terwijl de andere geïnterviewden dat niet 
als indicator voor de kwaliteit hebben genoemd. In twee instellingen wordt het aanbod 
aan diensten en producten als een indicatie voor de kwaliteit beschouwd, in de overige 
instellingen is dat niet genoemd. Dezelfde verschillen tussen de instellingen zijn te zien 
ten aanzien van de kenmerken van cliënten, zoals zorgzwaarte, en de personele bezetting. 
Overigens merken veel geïnterviewden op dat in de instelling veel en veel meer wordt 
geregistreerd en gemeten (dan de in de tabel genoemde gegevens), maar dat veel van de 
gegevens op zich geen directe indicatie zijn voor de kwaliteit van zorg die de cliënt 
ontvangt. Een geïnterviewde verwijst bijvoorbeeld naar een tiental overzichten en 
jaarverslagen die de instelling maakt61 en merkt op 'dat (een selectie van) de gegevens 
soms, voor een beperkte tijd, worden gebruikt als intern signaal en sturingsindicator in 

                                                           
61  Voorbeelden zijn: 
 - Overzichten begrotingsgegevens: personeel en materieel; Jaarrekening; 
 - Overzichten financiële administratie;  

-  Overzichten controle actualisatie van beleidsstukken zoals actualisering van de klachtenregeling; 
- Overzichten vrijwilligers;  
- Overzicht oproepkrachten;  
- Overzicht opleidingen;  
- Overzichten controle van het beheer van cliëntengelden et cetera. 
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het kader van de eigen kwaliteit van zorg'. De wijze waarop de indicatoren worden 
gemeten en gebruikt wordt hierna toegelicht. 
 
 
Tabel 6.3  Structuur: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 

indicator voor de kwaliteit van zorg (N=9) 
 

         1 2 3 4 5 6 7 8 9  (n) 

Indicatoren algemeen 
-  cliëntenraden/commissie  X - - X X - X X X  6 
-  bewoners-/vertegenwoordigersraden X - - X X - - - X  4 
 
Aanbod aan diensten/producten 
-  diversiteit van het aanbod  X - - - - X - - -  2 
 
Kenmerken van cliënten 
-  zorgzwaarte van cliënten  - X X - - - - - -  2 
-  percentage BOPZ-cliënten  - X - - - - - - -  1 
-  meting van arbeidsinteresse cliënten - - - - - X - - -  1 
 
Medewerkers 
-  scholing/deskundigheid(sbevordering) X - - - - - X X -  3 
-  personele bezetting   X - X X - - - - -  3 
-  samenstelling van de teams  X - - - - - - - -  1 
-  overzicht begeleiding personeel - - - - - - X - -  1 
-  overzicht Periodiek Geneesk.Onderzoek - - - X - - - - -  1 
-  percentage directe cliëntcontacten - - - - - - X - -  1 
 
Totaal        6 2 2 4 2 2 4 2 2 

 
 
Cliënten- en bewonersraden 
De aanwezigheid van cliënten-, bewoners- of medezeggenschapsraden wordt niet als 
indicator beschouwd in de zin van een cijfer of kengetal, maar wordt wel als een indicatie 
van de kwaliteit gezien. In een instelling wordt dit als volgt beargumenteerd. 
- 'Binnen de instelling is er bewust voor gekozen om - naast de cliëntenraad - een 

aparte bewonersraad te installeren (onder begeleiding van de pastoor en 
maatschappelijk werker). Ter ondersteuning van hun inbreng in deze bewonersraad 
wordt de bewoners ook een aantal cursussen aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied 
van communicatie en vergadertechnieken. Door deze opzet willen we laten zien dat de 
stem van de bewoners serieus wordt genomen.' 

Uit deze toelichting leiden wij af dat de geïnterviewden de cliënten- en bewonersraden 
een indicatie vinden van de kwaliteit van zorg als deze goed functioneert en in de 
instelling serieus wordt genomen. 
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Aanbod aan diensten en producten 
De diensten en producten die een instellingen aanbiedt worden in twee instellingen als 
een indicatie voor de kwaliteit van zorg beschouwd, hetgeen twee geïnterviewden als 
volgt toelichten:  
- 'Het gaat dan met name om de diversiteit van mogelijkheden voor de cliënt op het 

gebied van wonen, arbeid en recreatie'.  
- 'Er is een scholingsaanbod voor verstandelijk gehandicapten ontwikkeld. Veel 

bewoners hebben hier al gebruik van gemaakt. De cursussen variëren van omgaan 
met de euro tot hygiëne in de bakkerij'. 

 
Uit beide toelichtingen valt wederom af te leiden dat het aanbod niet zonder meer als 
indicatie voor kwaliteit wordt beschouwd, maar wel als dat aanbod bijdraagt aan de 
kwaliteit via de keuzemogelijkheden die de cliënt of bewoner heeft. 
 
Kenmerken van cliënten  
Gegevens over zorgzwaarte zijn op zich geen indicator van de kwaliteit, maar zijn wel 
een voorwaarde om de noodzakelijke hoeveelheid begeleiding te berekenen en in te 
zetten, aldus een geïnterviewde. 
- 'De zorgzwaarte wordt geïndiceerd en aan de hand hiervan wordt het aantal uren 

zorg voor de cliënt vastgesteld. Deze uren worden doorberekend naar de groep en 
hieruit volgt de dagbezetting. Het verschil tussen de zorgzwaarte van cliënten en de 
daadwerkelijke dagbezetting is een goede maat om te kijken of de cliënt voldoende 
zorg ontvangt. Deze maat is zowel voor intern als voor extern gebruik belangrijk. Het 
biedt de mogelijkheid de dagbezetting waar nodig aan te passen en het levert 
gegevens op waarmee extra formatieplaatsen kunnen worden aangevraagd.' 

Op deze zelfde wijze wordt ook het percentage BOPZ-cliënten gebruikt als een indicatie 
van de zorgzwaarte, zodat voldoende begeleiding kan worden ingezet. 
Een andere instelling gebruikt gegevens over de arbeidsinteresse van cliënten om te 
bepalen naar welk soort werk de voorkeur van de cliënt uitgaat. Op basis daarvan wordt 
een loopbaanovereenkomst opgesteld en elk jaar wordt getoetst of dat plan nog aansluit 
bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Zo nodig vinden bijstellingen plaats. 
  
Volgens ons (de auteurs) is de algemene boodschap dat gegevens over zorgzwaarte een 
indicatie van kwaliteit zijn als deze gegevens bekend zijn en gebruikt worden om de zorg 
en het aanbod aan zorg af te stemmen op de behoefte van cliënten, zowel wat betreft de 
hoeveelheid zorg als wat betreft de inhoud van de zorg of begeleiding. Indien dergelijke 
gegevens ontbreken, is het onduidelijk of het zorgaanbod is afgestemd op de zorgvraag. 
 
Medewerkers 
In vijf instellingen worden gegevens over medewerkers (deskundigheid, scholing, 
personele bezetting et cetera) als een indicatie van de kwaliteit beschouwd. De geïnter-
viewden blijken deze gegevens voor verschillende doeleinden te gebruiken. Uit de 
volgende drie citaten blijkt dat kwantiteit en kwaliteit van het personeel wordt gezien als 
indicatie voor doelmatigheid, voor vraaggerichtheid of voor ontplooiingsmogelijkheden 
van de medewerkers: 
Doelmatigheid  
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-  'Aan de hand van de zorgzwaarte van de bewoner wordt het aantal minuten zorg voor 
de bewoner vastgesteld, met daaraan gekoppeld de dienstbezetting. Het resulterende 
formatieplaatsenplan dient om medewerkers zo effectief mogelijk in te kunnen zetten'. 

Vraaggerichtheid  
- 'De deskundigheid van het personeel is een belangrijke voorwaarde voor het leveren 

van kwaliteit. In het kader van de omslag naar vraaggericht werken is een meerjaren 
opleidingsplan opgesteld. Inmiddels heeft het totale personeel het basisprogramma 
afgerond. Volgend jaar volgt het tweede deel van de scholing. Dat betreft meer een 
persoonlijk opleidingsplan'. 

Ontplooiing medewerkers 
-  'Er wordt van de medewerkers veel deskundigheid, bekwaamheid en creativiteit 

gevraagd. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in hun begeleiding. Voor elke 
medewerker is een persoonlijk ontplooiingsbudget beschikbaar. Dit medewerkers 
gebonden opleidingsbudget stelt de medewerker in staat naar eigen goeddunken een 
scholingsaanbod te volgen. Er vindt registratie en jaarlijkse rapportage van scholing 
en opleiding per medewerker plaats. Deze registratie dient als sturingsinstrument'. 

Een indicator van een andere orde is de tijdsbesteding van de medewerkers, uitgedrukt in 
het aantal directe cliëntcontacten per medewerker. Een geïnterviewde meldt dat deze 
indicator op gezette tijden wordt gemeten, maar dat op voorhand niet duidelijk is wat 
deze indicator zegt over de kwaliteit van zorg. 'De (geconstateerde) daling van het aantal 
cliëntcontacten kan enerzijds te maken hebben met toenemende administratie, maar kan 
anderzijds ook veroorzaakt worden door toenemende samenwerkingsgesprekken met 
andere organisaties met het doel meer vraaggerichte zorg te kunnen bieden.' Het is dus 
belangrijk, aldus de geïnterviewde, nader te onderzoeken wat deze indicator precies 
aangeeft. 
 
Tot slot wordt (terzijde) opgemerkt dat er eigenlijk bodemafspraken c.q. normen zouden 
moeten zijn voor de verhouding tussen het aantal klanten en de personele bezetting die 
nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren, net zoals dat nu al het geval is in 
bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg. Volgens de geïnterviewden bestaan dergelijke 
afspraken nu nog niet in de gehandicaptenzorg maar is daar wel behoefte aan. 
 
Samenvatting 
Samenvattend blijken ten aanzien van de structuur vier soorten indicatoren te worden 
gehanteerd. Ten eerste de zorgbehoeften van cliënten (om het zorgaanbod op de vraag te 
kunnen afstemmen); ten tweede het aanbod aan zorgproducten (in verband met keuze-
mogelijkheden van cliënten); ten derde de kwantiteit en kwaliteit van het personeel (om 
het zorgaanbod te realiseren); en ten vierde cliënten en bewonersraden (om inspraak en 
medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers te waarborgen). In de 
meerderheid van deze gevallen gaat het om indicatiegebieden en niet om kengetallen of 
meetbare grootheden. Doorgaans is niet nader geëxpliciteerd waar de indicator precies 
voor staat, bijvoorbeeld of de personele bezetting een indicatie is voor de kwaliteit van de 
instelling of voor de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. Men spreekt in algemene 
termen over indicaties voor de kwaliteit van zorg.  

 6.2.4 Indicatoren ten aanzien van processen 
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Tabel 6.4 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de zorg- of begeleidingsprocessen. De gegevens zijn per instelling 
weergegeven. 
 
 
Tabel 6.4  Processen: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 

indicatoren voor de kwaliteit van zorg (N=9) 
 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9  (n) 

Zorgprocessen 
-  toetsing van zorgplannen  - - X - X - X X X  5 
-  percentage zorgplannen  - - - X - X X - -  3 
-  aansluiting zorgvraag geboden zorg   X X - - - - X - -  3 
-  interne audits/toetsingen  - - X - - - X - -  2 
-  percentage zorgcontracten  X - - - - - - - -  1 
-  aantal of % protocollen  - - - - - X - - -  1 
-  cliënten per begeleider  - - - - X - - - -  1 
-   wachtlijsten    - - - - - - - X -  1 
 
Hygiëne 
-  HACCP-certificaat   X - - - - X - - -  2 
-  checklist hygiëne   - X X - - - - - -  2 
 
Veiligheid 
-  meting onrust cliënten  - X - - - - - - -  1 
 
Totaal       3 3 3 1 2 3 4 2 1 

 
 
Nagenoeg alle genoemde indicatoren verwijzen naar onderdelen van het 
kwaliteitssysteem, zoals de (in de tabel genoemde) zorgplannen, protocollen, interne 
audits, checklisten of (HACCP-)certificaten. Hierna wordt beschreven welke toelichting 
de geïnterviewden bij de indicatoren hebben gegeven. 
 
Zorg- of begeleidingsplannen 
De zorg- of begeleidingsplannen zijn het meest frequent als indicatie van kwaliteit 
genoemd. Het gaat dan om het percentage zorgplannen of zorgcontracten gerelateerd aan 
het aantal cliënten en de evaluatie of toetsing van de kwaliteit van de zorgplannen. Een 
enkele uitzondering daargelaten worden deze indicatoren niet in een cijfer of kengetal 
uitgedrukt, maar worden wel voor bijstelling gebruikt. De volgende citaten illustreren hoe 
evaluatie of toetsing plaatsvindt en hoe de gegevens worden gebruikt. 
 
Evaluatie met de ouders 
-  'Binnen de instelling wordt gewerkt met een zorgplan. Deze ‘zorg- en 

dienstverleningsovereenkomst’ wordt in samenspraak met de ouders opgesteld en er 
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wordt gekeken naar specifieke wensen van de ouders. Voor ieder kind worden 
specifieke doelstellingen geformuleerd. Bijvoorbeeld ‘een kind zelfstandig te leren 
spelen. Samen met de ouders wordt de overeenkomst jaarlijks geëvalueerd en 
bijgesteld. Tussentijds is er vaak sprake van informeel overleg en kunnen de ouders 
continu de verrichtingen van hun kind nalezen in een map.' 

Onafhankelijke toetsing 
-  'Voor elke cliënt wordt – in samenspraak met de cliënt en de eventuele achterban – 

een zorgplan opgesteld. Er vindt een onafhankelijke beoordeling van het zorgplan 
plaats door de orthopedagoog, die onder meer kijkt of het plan realiseerbaar is. Het 
plan wordt elk half jaar geëvalueerd en eens in de twee jaar vernieuwd. Voor de 
instelling is het van belang te bekijken of de overeengekomen doelen zijn 
waargemaakt.' 

Evaluatie in de cliëntenraden 
-  'In het kader van de omslag naar vraaggericht werken is het SamenWerkplan 

ontwikkeld. De instelling heeft bewust voor deze naam gekozen om de samenwerking 
tussen cliënt en begeleider te benadrukken. Deze werkplannen worden 4 a 5 keer per 
jaar geëvalueerd in de (regionale) cliëntenraden. Daarnaast is het de bedoeling het 
plan minimaal eens per jaar te laten evalueren door de cliënt en zijn/haar begeleider. 
De bedoeling is om bij de evaluatie te beoordelen of a) de afspraken zijn nagekomen, 
b) de afspraken nog juist zijn, c) er niets ontbreekt, en d) de samenwerking met de 
begeleider(s) goed verloopt. Binnenkort worden de eerste evaluaties afgerond. Op dit 
moment is er nog geen indicator ontwikkeld omdat de evaluaties van de zorgplannen 
nog niet cijfermatig worden uitgedrukt.' 

Steekproefsgewijze toetsing 
-  'Jaarlijks worden steekproefsgewijze 50 individuele zorgplannen getoetst. Hiervoor is 

een toetsingsinstrument ontworpen met als doel de kwaliteit van zorg te toetsen aan de 
‘mission statement’ van de instelling. De toetsing valt uiteen in twee delen: a) een 
schriftelijk toetsing en b) een aanvullend interview met de zorgcoördinator. Op basis 
van de uitkomsten van de toetsing wordt een waardering aan het zorgplan toegekend. 
Het maximum te behalen punten is 170. Vastgesteld is dat een zorgplan goed is als de 
score ligt tussen 150 en 170. Dat zou ook eigenlijk de norm moeten zijn, aldus de geïn-
terviewde. De resultaten van de toetsing worden besproken met de zorgcoördinator en 
de clustermanagers, waarbij ook mogelijke verbeterpunten aan de orde komen.' 

De conclusie is dat de evaluatie van zorgplannen doorgaans op kwalitatieve wijze 
plaatsvindt in overleg met cliënt en/of ouders en begeleiders. In één instelling (laatste 
citaat) wordt de kwaliteit van de zorgplannen in een score uitgedrukt. 
 
Afstemming zorgvraag - zorgaanbod 
Sommige instellingen zijn op zoek naar manieren om de afstemming van de zorgvraag 
van de cliënt en de geboden zorg in kaart te brengen. Dat blijkt niet eenvoudig. Een 
geïnterviewde merkt op dat veel aandacht wordt besteed aan het verhelderen van de vraag 
van de cliënt, waarvoor een speciaal pictogrammensysteem wordt gebruikt.  
'Toch laat de aansluiting van de zorg op de wensen en behoeften van de cliënt zich niet 
goed meten. Het uiterlijk gedrag van de cliënt en het professionele 'fingerspitze gefühl' 
worden als graadmeters gebruikt.' 
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In een andere instelling doet men pogingen om (als indicator) in kaart te brengen in welke 
mate de gestelde doelen worden bereikt. Aanvankelijk was er een protocol opgesteld voor 
het invullen van het zorgplan. Dat werd als zeer bureaucratisch ervaren en is dan ook 
afgeschaft. Momenteel experimenteert men met een nieuw geautomatiseerd zorgplan-
systeem. Daarin wordt de feitelijke en gewenste situatie beschreven, en de wijze waarop 
men de wenselijke situatie denkt te bereiken. In een latere fase wordt getoetst in hoeverre 
de gewenste situatie is behaald. In deze aanpak staat het resultaat gericht werken centraal, 
aldus de geïnterviewde. 
 
Overig 
In één instelling de wachtlijstgegevens als indicator gebruikt. 
- 'Op de wachtlijsten staan (ook) mensen wiens vraag niet direct te beantwoorden is 

omdat de benodigde voorzieningen niet voorhanden zijn” (dan worden wel ‘second 
best’ oplossingen gevonden). Per regio worden de wachtlijstoverzichten elk kwartaal 
geanalyseerd om vast te stellen wat de instelling moet gaan aanbieden.' 

 
Ook worden protocollen (eenmaal) en interne audits (twee maal) als indicator van de 
kwaliteit beschouwd. De geïnterviewden melden dat diverse interne toetsingen (audits) 
worden uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt met interne bezoekteams. Deze teams 
toetsen op drie hoofdaspecten, namelijk het zorgpakket, personeel en beheer. Via deze en 
andere interne toetsingen denkt men een goede indruk van de kwaliteit van zorg te 
hebben. 
 
Hygiëne 
Als het gaat om hygiëne noemen twee instellingen het bezit van een HACCP-certificaat 
als indicator voor de (hygiënische) kwaliteit van de voeding. Twee andere instellingen 
melden dat de hygiëne wordt getoetst met behulp van checklisten. Deze toetsing wordt 
uitgevoerd door de kwaliteitsfunctionaris en iemand die de verpleegkundige 
ondersteuning doet. Getoetst wordt bijvoorbeeld op schone haren, goede 
gezichtsverzorging, verantwoorde gebits- en mondverzorging en ook of het keukenblok 
op de woongroep schoon is. De scores kunnen variëren van onvoldoende (score 1) tot en 
met goed (score 5). De uitslag van de toetsing wordt in het team besproken waarbij 
aandachtspunten worden geformuleerd. Bij deze toetsing wordt (nog) geen norm 
gehanteerd. 'Je zou als norm kunnen stellen dat op alle aspecten ruim voldoende 
gescoord moet worden', aldus de geïnterviewde. 
 
Samenvatting 
Samenvattend hanteren nagenoeg alle instellingen (evaluaties van) zorg- of begeleidings-
plannen als een indicatie voor de kwaliteit van zorg en dan met name van het primaire 
proces. Ook protocollen en de naleving daarvan (interne audits) worden als indicatie van 
de kwaliteit gebruikt. Het valt op dat een minderheid van de geïnterviewden hygiënecon-
troles expliciet als indicator heeft benoemd, terwijl wij vermoeden dat in alle instellingen 
dergelijke controles op hygiëne plaatsvinden. Veel van de genoemde indicatiegebieden 
zijn niet in cijfers of kengetallen uitgedrukt en sommige zaken, zoals de aansluiting van 
de geboden hulp op de hulpvraag, laten zich moeilijk meetbaar maken. Desondanks 
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worden de (evaluatie)gegevens wel voor bijstelling en verbetering gebruikt, zo blijkt uit 
de gegeven toelichtingen.  
 
 

 6.2.5 Indicatoren ten aanzien van resultaten 
 
Tabel 6.5 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de resultaten of uitkomsten van de zorg. De gegevens zijn per instelling 
weergegeven. 
 
 
Tabel 6.5  Resultaten: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt 

als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=9) 
 
        1 2 3 4 5 6 7 8 9  (n) 

Cliënten 
-  tevredenheid van cliënten  X - X - X - - X X  5 
-  tevredenheid ouders/vert.  - X X X X - - - X  5 
-   meting van het welbevinden - - - - - X - - - 1 
-  resultaat eettraining  - X - - - - - - -  1 
-  resultaat zindelijkheidstraining - X - - - - - - -  1 
-  aantal dagen dagbesteding per cliënt - - - - X - - - -  1 
-  verzuim cliënten bij activiteiten - - - X - - - - -  1 
-  gebruik incontinentie materiaal - X - - - - - - -  1 
 
Medewerkers 
-  ziekteverzuim    X - X X - X X X X  7 
-  tevredenheid medewerkers  - - - X X X X X X  6 
-  uitkomsten exit-interviews  - - X - - X - - -  2 
-  verloop van personeel  X - - - - - X - -  2 
-  advertentiekosten   - - - - - - X - -  1 
 
Adverse events 
-  FOBO/MIB-meldingen  X X X X X X X X X  9 
-  klachten (afhandeling)  - X - X - - - X X  4 
-  middelen en maatregelen  X - - - X X - - X  4 
 
Totaal       5 6 5 6 6 6 5 5 7 

 
 
Bij cliënten is de tevredenheid van henzelf en/of die van ouders of vertegenwoordigers 
een veel genoemde uitkomstindicator. Ten aanzien van de medewerkers worden 
ziekteverzuim en tevredenheid het meest frequent als indicator genoemd. Alle 
instellingen gebruiken de FOBO of MIB meldingen als een indicator voor kwaliteit; 
minder vaak worden ook de klachten en de Middelen en Maatregelen als zodanig 
beschouwd. De indicatoren worden hierna toegelicht. 
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Tevredenheid van cliënten en/of ouders/vertegenwoordigers 
In de meerderheid van de instellingen wordt de tevredenheid van cliënten en/of hun 
ouders of vertegenwoordigers als een belangrijke indicator voor de kwaliteit van zorg 
beschouwd. Wel wordt opgemerkt: 'dat het soms moeilijk communiceren is met de 
cliënten waardoor vragen over het zorgcontract of de tevredenheid meestal aan de 
ouders of vertegenwoordigers worden gesteld'. 
Het meten van tevredenheid gebeurt doorgaans via vragenlijsten, soms aangevuld met 
interviews. Soms wordt dit door de instelling zelf gedaan, soms door de cliëntenraad (of 
beide) en soms door een extern bureau of vanuit een (Universitaire of HBO) opleiding. In 
één instelling waren vooraf normen opgesteld. Enkele voorbeelden: 
Intern 
-  'Gemiddeld een keer per twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder 

contactpersonen/-vertegenwoordigers van bewoners. In de vragenlijst komt een groot 
aantal onderwerpen aan de orde, zoals: woon- en leefsituatie, dagbesteding, 
ontspanning en vrije tijd, hygiëne, medische verzorging, voeding, begeleiding, 
zorgplanbespreking et cetera. Bij elke vraag kan een rapportcijfer van 1 tot 10 worden 
gegeven. De cijfers worden vergeleken met voorgaande jaren. De geïnterviewde zou 
graag zien dat normen met betrekking tot tevredenheid zouden worden vastgelegd. 
Maar dat is moeilijk omdat er ook weinig vergelijkingsmateriaal is.' 

Cliëntenraad 
-  'De cliëntenraad heeft onlangs zelf een tevredenheidsonderzoek gehouden. De 

tevredenheid van de ouders wordt gezien als een zeer belangrijke indicator omdat het 
mogelijkheden biedt tot verbetering van de instelling.' 

Extern 
-  'Er is een uitgebreid tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders en 

vertegenwoordigers van cliënten door een student aan de universiteit. Het onderzoek 
bestond uit het afnemen van vragenlijsten en interviews. Onder andere werd de 
tevredenheid gevraagd over de woonomgeving, de leefsituatie, de behandeling en 
begeleiding en de dienstverlening. De resultaten werden uitgedrukt in rapportcijfers, 
waarbij de woongroepen ook onderling werden vergeleken. De resultaten zijn bekend 
gemaakt aan de oudervereniging.' 

Normen 
-  'Bij het tevredenheidsonderzoek konden cliënten gebruik maken van een 

onafhankelijke hulp. Vooraf waren normen vastgesteld, zowel voor de Stichting als 
geheel als voor de afzonderlijke afdelingen. Bijvoorbeeld: voor de Stichting gold, dat 
als 25% van de cliënten aangeeft niet of niet altijd tevreden te zijn of een wens 
aangeeft die niet overeenkomt met het huidige beleid, dan wordt dat als een 
aandachtspunt voor verbetering gezien. De resultaten zijn met de cliëntenraden 
besproken. Naar aanleiding van de resultaten is een verbeterproject gestart ten 
aanzien van de bejegening. In 2002 zal het tevredenheidsonderzoek worden herhaald. 
De resultaten dienen voor intern gebruik.' 

Een instelling heeft ervaren dat het doen van tevredenheidsonderzoek zeer 
arbeidsintensief is. Bovendien bleek het moeilijk om zelf de verwerking van de gegevens 
te doen. De instelling overweegt nu om in de toekomst gebruik te gaan maken van 
gestandaardiseerde vragenlijsten. 
Effectiviteit van de zorg 
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Incidenteel worden - naast tevredenheid - nog andere uitkomstindicatoren genoemd die 
iets zeggen over de resultaten van de zorg- of dienstverlening. Zo is bijvoorbeeld in een 
instelling een specifiek meetinstrument ontwikkeld om het welbevinden van cliënten 
jaarlijks te meten. Er zijn versies gemaakt voor verschillende cognitieve niveaus (desge-
wenst met behulp van pictogrammen). De resultaten worden uitgedrukt in percentages en 
intern gebruikt om verbetertrajecten op te zetten. In een andere instelling wordt gemeten 
wat het effect is van de zindelijkheidstraining en hoeveel trainingsuren een kind nodig 
heeft gehad. 'Uit de resultaten bleek dat vorig jaar 70% van de trainingen als geslaagd 
kon worden beschouwd'. Op een vergelijkbare wijze meet deze instelling bij 
voedselweigering wat het effect is van de behandeling, uitgedrukt in het aantal kinderen 
dat na de behandeling volledig oraal eet. De resultaten worden voor externen 
gepubliceerd in het jaarverslag en intern gebruikt om de trainingen bij te sturen'. 
Daarnaast worden nog als indicatoren genoemd: het aantal dagdelen dat cliënten 
participeren in dagbestedingsactiviteiten, de mate waarin cliënten verzuimen bij 
activiteiten en tenslotte het gebruik van incontinentiemateriaal. 
  
Ziekteverzuim en verloop van medewerkers 
Indicatoren als ziekteverzuim en verloop van het personeel liggen in elkaars verlengde en 
soms worden ook de gegevens van de ARBO-dienst in een adem genoemd. In één 
instelling krijgt elke afdeling (daarnaast) maandelijks een overzicht van de invalkrachten 
die zijn ingezet, de reden daarvoor en de daaraan verbonden kosten. In een andere 
instelling worden de advertentiekosten voor werving van nieuwe medewerkers gebruikt 
als een indicator voor verloop van personeel. 
Verzuim- en verloopcijfers worden doorgaans over reeksen van jaren geregistreerd. De 
gegevens worden als stuurinformatie gebruikt en in de jaarverslagen gepubliceerd. 
Nagenoeg alle geïnterviewden melden dat deze gegevens van belang zijn als indicatoren 
voor de kwaliteit, met name voor de continuïteit en stabiliteit van de hulpverlening en de 
werkbelasting van collega's. 
Een van de geïnterviewden merkt op dat men graag normen zou hanteren voor het ziekte-
verzuim: 'Als streefnorm zou kunnen gelden dat het ziekteverzuim volgend jaar met 
anderhalf procent verminderd zou moeten zijn. Momenteel zijn dergelijke normen nog 
niet in gebruik'. 
 
Tevredenheid van medewerkers 
De tevredenheid van medewerkers wordt direct in verband gebracht met de kwaliteit van 
zorg. 'Tevredenheid van medewerkers is een voorwaarde voor het leveren van goede 
zorg', aldus een geïnterviewde. De tevredenheid van medewerkers wordt op verschillende 
manieren gemeten, via vragenlijsten, via exit interviews of via bijeenkomsten. Enkele 
voorbeelden: 
Vragenlijsten 
-  'Onlangs is een specifiek op vraagsturing gefocuste vragenlijst ontwikkeld waarmee 

de tevredenheid van het personeel wordt gemeten (zowel individueel als in 
teamverband). De vragenlijst heeft betrekking op het beleid, de organisatie, het 
personeel et cetera. De scores op deze vragenlijst (uitgedrukt in rapportcijfers) 
gebruikt men als interne indicator om verbeteracties te prioriteren.' 

Exit interviews 
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-  'Met vertrokken medewerkers worden exit interviews gehouden. Men registreert bij elk 
exit interview de reden van vertrek. Het aantal negatieve redenen van vertrek geldt als 
een interne indicator. Dit zou ook een indicator voor externe partijen kunnen zijn.' 

Bijeenkomsten 
-  'Tijdens een werkbijeenkomst wordt jaarlijks door de medewerkers gezamenlijk een 

vragenlijst ingevuld met vragen over werkdruk, financiën et cetera. De vragenlijst 
wordt door alle instellingen van de stichting ingevuld en wordt door de directie 
gebruikt om het beleid bij te stellen. De resultaten bieden de mogelijkheid stichtings-
breed zaken te verbeteren en bieden de leidinggevenden de mogelijkheid direct in te 
gaan op zaken die het personeel bezig houden.' 

 
Adverse events 
In alle instellingen wordt de registratie van incidenten, fouten of ongevallen (FOBO of 
MIB) gebruikt om te signaleren op welke gebieden verbeteringen nodig zijn. Vier instel-
lingen noemen de klachten, en dan met name de klachtafhandeling, een indicator van de 
kwaliteit en eveneens vier instellingen noemen de middelen en maatregelen, en dan met 
name het terugdringen daarvan, een indicator voor de kwaliteit van zorg. Uit de 
interviews blijkt dat de geïnterviewden deze indicatoren met name van belang vinden in 
het kader van kwaliteitsverbetering, zoals uit de volgende citaten blijkt. 
FOBO- of MIB-meldingen 
-  'De cijfers geven een goede indicatie over wat verbeterd zou kunnen worden.' 
Middelen en Maatregelen 
-  'Het aantal Middelen en Maatregelen en een vermindering daarvan kan als een 

indicator voor kwaliteit worden beschouwd. De instelling richt zich op terugdringing 
van het toepassen daarvan. Voor een deel is dat gelukt.' 

-  'Een daling van M&M-meldingen is een indicator voor het welbevinden van de cliënt 
en dus een indicator voor de kwaliteit van zorg.' 

Klachten 
-  'Geprobeerd wordt klachten in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen. Dat is een 

indicatie voor de kwaliteit van zorg. Maar dat is niet zo goed te meten.' 
-  'Het proces van klachtafhandeling is belangrijk als het gaat om de kwaliteit van zorg. 

Het is belangrijk om klachten zo snel mogelijk te signaleren en af te handelen.' 
De citaten wijzen in dezelfde richting. Fouten of meldingen zijn van belang om te signa-
leren op welke gebieden verbeteringen nodig of wenselijk zijn. In die zin geven zij 
belangrijke stuurinformatie. Dat geldt ook voor klachten, waarbij met name gewezen 
wordt op de afhandeling van klachten als een indicator voor de kwaliteit van zorg. Over 
de mate waarin FOBO, M&M, en klachtenregistraties op zichzelf een indicator zijn voor 
de kwaliteit van zorg klinken bij de meerderheid van de geïnterviewden aarzelingen door. 
Onder andere omdat de meldingen afhankelijk zijn van de bereidheid tot melden en de 
wijze waarop daarmee wordt omgegaan: 'een afname van het aantal MIB-meldingen hoeft 
niet te betekenen dat de kwaliteit van zorg is verbeterd', aldus een van de geïnterviewden. 
 
 
Samenvatting 
Er bestaat veel overeenkomst tussen de geïnterviewden wat betreft de tevredenheid van 
de cliënten als indicator voor de kwaliteit van zorg. Het gaat daarbij in feite niet om één 
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indicator, omdat tevredenheid over diverse aspecten wordt gemeten, bijvoorbeeld over 
wonen, dagbesteding, voeding, hygiëne, begeleiding et cetera. Omdat over al deze 
aspecten (rapport)cijfers worden gegeven is er eigenlijk sprake van even zovele indica-
toren. Datzelfde geldt voor de tevredenheid van de medewerkers, hetgeen ook relatief 
vaak als indicator is genoemd. De wijze waarop tevredenheid wordt gemeten blijkt per 
instelling te verschillen, zodat vergelijkingen tussen instellingen niet goed mogelijk 
zullen zijn. 
Veel overeenkomst bestaat er ook over de signaalwaarde van meldingen, middelen en 
maatregelen en klachten. Intern zijn de betreffende registraties van belang om te 
signaleren op welke gebieden verbeteringen wenselijk of noodzakelijk zijn. Als absolute 
maat voor de kwaliteit van zorg zijn deze maten minder geschikt volgens een aantal 
geïnterviewden. Dat verklaart ook waarom niet iedereen deze gegevens beschikbaar stelt 
voor externe partijen. Wel blijken de gegevens soms te worden gebruikt om instellingen 
binnen eenzelfde stichting (c.q. locaties of afdelingen) met elkaar te vergelijken.  
 
 

 6.2.6 Het belang van indicatoren 
 
Deze laatste paragraaf gaat in zijn algemeenheid in op de mening van de geïnterviewden 
over de belangrijkste indicatoren en toekomstige ontwikkelingen. 
 
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat zij de belangrijkste indicatoren vinden om de 
kwaliteit van een collega instelling te beoordelen. Voor een deel noemen de geïnterview-
den daarbij dezelfde indicatoren die men zelf hanteert en die hiervoor reeds zijn bespro-
ken, met name tevredenheid van cliënten en medewerkers, de evaluaties van de zorgplan-
nen et cetera. Voor een ander deel worden ook zaken genoemd die volgens de 
geïnterviewden niet direct in indicatoren zijn uit te drukken maar die wel belangrijk zijn 
om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Ter illustratie een aantal citaten: 
Het belangrijkste is: 
-  'de manier waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van 

cliënten'; 
- 'de visie van de instelling en dat alle medewerkers daarvan op de hoogte zijn. Alleen 

dan is onderlinge afstemming van zorg door de verschillende zorgverleners mogelijk 
en kan er goede zorg worden geleverd'; 

-  'het bestaan van een duidelijk uitgewerkt zorgarrangement voor elke cliënt: wat bied 
je aan, hoe bied je het aan (zorgplan) en hoe meet je de in het zorgplan gestelde 
doelen (doelrealisatie)'; 

-  'de manier waarop wordt omgegaan met cliëntgerichte zorg en de mate waarin het 
zorgplan wordt waargemaakt'; 

-  'de bejegening van de cliënt, maar deze is waarschijnlijk moeilijk te meten. Het gaat 
om het gevoel dat men krijgt als men een instelling binnenloopt'. 

De citaten wijzen erop dat ook niet meetbare zaken van belang zijn om de kwaliteit van 
een collega instelling te kunnen beoordelen, zoals de visie van de instelling, en cliënt-
gerichtheid, medezeggenschap, en bejegening, maar ook doelrealisatie. In zijn algemeen-
heid verwijzen de geïnterviewden naar de cultuur en de sfeer in de instelling.  
Dat men dit van groot belang vindt blijkt ook uit de kanttekeningen die men maakt ten 
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aanzien van de waarde van indicatoren. 'Men hecht zeer aan goede kwaliteit maar is van 
mening dat kwaliteit niet altijd om te zetten is in zinvolle en meetbare indicatoren: wie 
bepaalt namelijk wat goede kwaliteit is?' aldus een van de geïnterviewden.  
 
In hoeverre in de toekomst (nieuwe) indicatoren ontwikkeld zullen gaan worden in de 
gehandicaptenzorg is uit het huidige onderzoek niet af te leiden. Twee geïnterviewden 
melden dat dit geen prioriteit heeft en dat er andere manieren zijn om de kwaliteit van 
zorg inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld via alle activiteiten die er op het gebied van 
kwaliteit worden ondernomen. De anderen hebben zich niet over de toekomstige 
ontwikkelingen op het gebied van indicatoren uitgesproken of merken op dat eerst goed 
moet worden nagegaan wat de huidige indicatoren die men meet nu precies betekenen. 
Uit de interviews is wel op te maken dat nagenoeg alle instellingen bezig zijn met de 
(verdere) ontwikkeling van een kwaliteitssysteem en/of met het maken van een omslag 
naar vraaggestuurde zorg.  
 
 

 6.3 Samenvatting en beschouwing 
 
Deze laatste paragraaf geeft een korte samenvatting van de bevindingen in de 
gehandicaptenzorg. Voor een algemene beschouwing over het gebruik van indicatoren 
over alle zorgsectoren verwijzen we naar de samenvatting en beschouwing die vooraan in 
dit rapport is opgenomen. 
  
De interviews die gehouden zijn met vertegenwoordigers van negen instellingen en 
organisaties op het gebied van de gehandicaptenzorg hadden tot doel te onderzoeken 
welke indicatoren in de instellingen worden gebruikt om de kwaliteit van zorg inzichtelijk 
te maken. In grote lijnen stonden daarbij drie vragen centraal: 
 
  1 'Wat verstaat u onder goede kwaliteit van zorg?' 
  2 'Hoe weet u dat goede kwaliteit wordt geleverd?' 
  3 'Waaraan meet u de kwaliteit van zorg af, en meer specifiek, welke cijfers 

of kengetallen worden daarbij als indicator gebruikt?' 
 
Het interview was toegespitst op outcome indicatoren, dat wil zeggen indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg en begeleiding die de cliënt ontvangt. 
 
Allereerst wordt opgemerkt dat alle geïnterviewden kwaliteit van zorg breed definiëren. 
Zij zijn van mening dat de kwaliteit van zorg niet alleen kan worden afgemeten aan de 
uitkomsten van de zorg op cliëntniveau. Alle geïnterviewden beschouwen ook kenmerken 
van de (organisatie)structuur en de zorgprocessen62 zelf als indicatoren voor de kwaliteit 
van zorg, dit ondanks het feit dat in het interviewprotocol het accent was gelegd op 
uitkomst indicatoren op het niveau van de cliënt. Een aantal keren is expliciet opgemerkt 
dat de resultaten van de zorg moeilijk te meten zijn omdat veel cliënten weinig 

                                                           
62  De beschrijving van structuur- en procesindicatoren mag niet als uitputtend worden beschouwd. In de 

interviews is namelijk niet gevraagd een overzicht van structuur- en procesindicatoren te geven. 
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perspectief hebben op verbetering. De conclusie is dat in de praktijk de kwaliteit van zorg 
en begeleiding op dit moment voornamelijk wordt afgemeten aan de mate waarin aan 
kwaliteit wordt gewerkt (via verbeterprojecten, kwaliteitsinstrumenten of 
kwaliteitssystemen) en daarnaast aan specifieke gegevens over de uitkomsten van de zorg 
met het accent op de tevredenheid van cliënten en ouders of vertegenwoordigers.  
 
De relatie tussen de visie en missie van de instelling en de indicatoren die zijn genoemd 
zijn doorgaans nog niet geëxpliciteerd. Een belangrijke eis die (theoretisch) aan een 
goede indicator wordt gesteld is dat er een relatie bestaat tussen de indicator en datgene 
wat men onder de kwaliteit van zorg verstaat (Colsen en Casparie, 1995). In het ideale 
geval zou de instelling dan ook via indicatoren kunnen nagaan in welke mate de visie 
wordt waargemaakt en de doelstellingen van de instelling worden gerealiseerd. Alle 
instellingen hebben wel in een visie vastgelegd wat zij verstaan onder goede kwaliteit van 
zorg, maar de relatie tussen deze visie en de indicatoren die worden gemeten, of de 
indicatiegebieden die worden genoemd, is zelden geëxpliciteerd. Deze relatie is op een 
aantal gebieden (impliciet) wel duidelijk aanwezig. In de visie van alle instellingen is 
bijvoorbeeld opgenomen dat cliëntgerichtheid centraal staat en in zeven van de negen 
instellingen wordt ook de tevredenheid van cliënten, en/of van ouders of 
vertegenwoordigers gemeten, zodat deze tevredenheid als een indicator voor 
cliëntgerichtheid kan worden beschouwd. Incidenteel is deze relatie wel gelegd, 
bijvoorbeeld in een instelling die ziekteverzuim beschouwt als een indicator voor de 
continuïteit van zorg. Op enkele uitzonderingen na is door de geïnterviewden niet 
geëxpliciteerd waar de indicator precies voor staat, bijvoorbeeld voor de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering, voor de kwaliteit van de medewerkers of voor de kwaliteit van zorg aan 
de cliënt. De geïnterviewden spreken in algemene termen over indicatoren of 
indicatiegebieden voor de kwaliteit van zorg. 
 
Het begrip indicator wordt nu nog niet op een eenduidige manier geïnterpreteerd; de 
geïnterviewden verwijzen daarbij zowel naar kengetallen maar vaker naar indicatie-
gebieden. Een aantal van de genoemde indicatoren is inderdaad in cijfers (kengetallen of 
percentages) uitgedrukt, zoals ziekteverzuim, of klachten en meldingen et cetera. Maar 
men spreekt ook van indicatoren die niet in maat en getal zijn uitgedrukt, bijvoorbeeld het 
zorgaanbod of de evaluaties van zorgplannen. In feite gaat het in deze gevallen om 
indicatiegebieden, die niet in indicatoren (kengetallen) zijn geoperationaliseerd. Ook de 
veel genoemde indicator 'tevredenheid' is in feite een indicatiegebied, dat daarentegen 
doorgaans wel in een aantal indicatoren is geoperationaliseerd. Tevredenheidsmetingen 
genereren cijfers op een aantal gebieden, zoals tevredenheid over woonsituatie, dagbeste-
ding, voeding, verzorging et cetera. In feite kan men de gegevens als even zovele indica-
toren beschouwen.  
 
In een aantal gevallen zal het niet mogelijk zijn indicatiegebieden in indicatoren te opera-
tionaliseren. Voor veel geïnterviewden lijkt dat ook niet nodig te zijn om een aantal 
redenen. Men blijkt ook veelvuldig kwalitatieve gegevens te gebruiken om intern verbete-
ringen te realiseren. En veel geïnterviewden zijn van mening dat de kwaliteit van zorg 
niet in cijfers of getallen is uit te drukken. Daarom zullen ook altijd kwalitatieve gegevens 
nodig zijn om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te kunnen maken, zo wordt verondersteld. 
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Op een beperkt aantal gebieden is er relatief veel overeenstemming over welke gegevens 
als indicatie voor de kwaliteit van zorg worden beschouwd, namelijk als het gaat om 
cliënten- en/of bewonersraden, de (evaluaties van) zorg- of begeleidingsplannen, 
tevredenheid van cliënten of ouders, tevredenheid van de medewerkers, ziekteverzuim en 
meldingen van incidenten. Over overige gegevens bestaat minder of geen 
overeenstemming dat deze kunnen dienen als indicator voor de kwaliteit van zorg. Dat 
blijkt ten eerste uit het feit dat de geïnterviewden verschillen in datgene wat zij een 
indicator noemen. Bijvoorbeeld alle instellingen registreren klachten, maar vijf 
geïnterviewden achten dit geen indicator voor de kwaliteit van zorg en vier wel. Ten 
tweede verschilt men op sommige gebieden van mening over de waarde van de gegevens 
als indicator voor de kwaliteit van zorg. Men is bijvoorbeeld wel unaniem van mening dat 
meldingen van incidenten intern van belang zijn om te signaleren op welke gebieden 
verbeteringen nodig zijn, maar over de waarde van deze gegevens als indicator voor de 
kwaliteit van zorg zijn de meningen verdeeld. Men wijst er bijvoorbeeld op dat het aantal 
meldingen ook afhankelijk is van de bereidheid tot melden. Enkele geïnterviewden 
beraden zich dan ook over de waarde van sommige gegevens als indicator voor de 
kwaliteit van zorg. 
  
Uit de interviews blijkt dat de geïnterviewden indicatoren eerst en vooral zien vanuit de 
gegevens die men intern nodig heeft voor het beheersen of verbeteren van de kwaliteit. 
De mate waarin indicatoren kunnen worden gebruikt om het kwaliteitsniveau aan externe 
partijen zichtbaar te maken is in de interviews niet of nauwelijks aan de orde gekomen. 
Enerzijds is dat verklaarbaar vanuit de opvatting van veel geïnterviewden dat datgene wat 
men belangrijk acht, moeilijk meetbaar is te maken, denk aan communicatie, bejegening, 
cultuur en sfeer. Anderzijds merkt een aantal geïnterviewden op dat de kwaliteit zichtbaar 
kan worden gemaakt via alles wat men doet op het gebied van kwaliteit en de verbeterin-
gen die op basis daarvan worden aangebracht. Sommige geïnterviewden zijn dan ook van 
mening dat de kwaliteit van de instelling vooral kan worden afgemeten aan de verbeterin-
gen die in de instelling worden gerealiseerd. Wat betreft de toekomstige ontwikkelingen 
lijkt er dan ook geen prioriteit gegeven te worden aan het ontwikkelen van nieuwe of 
betere indicatoren.  
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7 GGZ-instellingen 
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 7 Geestelijke Gezondheidszorg 
 

 
 
 
 
 
 7.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk staat de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
centraal. Beschreven wordt welke indicatoren op dit moment 
in de geestelijke gezondheidszorg worden gebruikt om de 
kwaliteit van zorg zichtbaar te maken. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in deze inleiding beschreven wat 
inmiddels bekend is over het gebruik van indicatoren in de GGZ ontleend aan het 
landelijke onderzoek naar kwaliteitssystemen dat in 2000 is gehouden (Sluijs en Wagner, 
2000). Daarna wordt een korte typering gegeven van de vertegenwoordigers van de 
geestelijke gezondheidszorg die geïnterviewd zijn ten behoeve van het huidige 
onderzoek. De centrale vraag in de interviews was: 
 

'Welke cijfers of kengetallen worden in de 
Geestelijke Gezondheidszorg gebruikt als een 
indicator van de kwaliteit van zorg die de cliënt 
ontvangt?' 

 
In paragraaf 7.2 volgen de resultaten van de interviews. Beschreven wordt welke indica-
toren in de GGZ worden gemeten en hoe bruikbaar de geïnterviewden deze indicatoren 
vinden om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken. Het hoofdstuk besluit met een 
samenvatting en beschouwing.  
 

 
7.1.1 Indicatoren in het Leidschendamonderzoek in 2000 

 
In het Leidschendamonderzoek in 2000 hebben 144 GGZ-instellingen geparticipeerd. 
Van hen is een ingevulde vragenlijst ontvangen over de kwaliteitssystemen en de indica-
toren die in de GGZ-instelling werden gehanteerd. In de vragenlijst was gevraagd welke 
indicatoren werden gebruikt voor het monitoren van de kwaliteit. Tabel 7.1 laat zien welk 
soort indicatoren in 2000 werden genoemd.63 
 
In de vragenlijst was onderscheid gemaakt tussen indicatoren ten aanzien van structuur, 
proces en uitkomst. Een indicator met betrekking tot structuur is het aanbod van cliënten 

                                                           
1 De vraag naar indicatoren was als gesloten vraag gesteld. De 17- in de tabel beschreven indicatoren – 

waren in de vragenlijst opgenomen. Men kon aankruisen welke indicatoren men gebruikte. Daarnaast 
konden andere indicatoren worden ingevuld in de categorie; andere indicatoren, namelijk (Sluijs en 
Wagner, 2000). 
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of doelgroepen, gemeld door 50% van de GGZ-instellingen, gevolgd door de zorgzwaarte 
van de cliënten (42%). Als indicatoren ten aanzien van processen gebruikte 55% de 
wachttijden voor de hulpverlening en, minder vaak, de frequentie en duur van de 
hulpverlening per cliënt (38%). Het minst vaak werd het aantal wisselingen van 
hoofdbehandelaar als indicator gebruikt (4%). Van mogelijke uitkomst indicatoren 
werden de klachten van cliënten het meest frequent genoemd, namelijk door 47% van de 
instellingen. Daarnaast werd ook de tevredenheid van cliënten over de hulpverlening door 
39% van de instellingen als indicator voor de kwaliteit gebruikt. Minder frequent werd 
het resultaat van de behandeling als indicator voor de kwaliteit gebruikt, zoals de mate 
van doelrealisatie bij afsluiting van de behandeling (25%) en/of de vermindering van de 
stoornissen (24%) of het herstel van het sociaal functioneren van de cliënt (15%). 
Incidenteel (door 5% van de instellingen) werden nog andere indicatoren gemeld, die 
divers van karakter waren. Voorbeelden zijn: incidenten, vermindering van overlast of het 
Kwaliteit Informatie Systeem.  
Veel van de hier genoemde indicatoren zijn nader toegelicht in de interviews die ten 
behoeve van het huidige onderzoek zijn gehouden. 
 
 
Tabel 7.1  Percentage GGZ-instellingen dat in 2000 de volgende indicatoren meldde 

voor het monitoren van de kwaliteit (N=144) 
 
Gebruikte indicatoren 
 
Indicatoren ten aanzien van structuur 
- het aanbod van cliënten/doelgroepen       
 50% 
- de zorgzwaarte van de cliënten/doelgroepen      
 42% 
- de toegeleiding, indicatie(stelling) van cliënten      
 39% 
 

Indicatoren ten aanzien van proces 

- wachttijden voor hulpverlening of onderdelen daar van     
 55% 
- frequentie en duur van de hulpverlening per cliënt      
 38% 
- percentage cliëntgebonden tijd van hulpverleners      
 31% 
- aantal en aard van dwangmiddelen en maatregelen      
 19% 
- aantal onvrijwillige opnames en dwangbehandelingen     
 16% 
- wisselingen van hoofdbehandelaar        
 4% 
 

Indicatoren ten aanzien van uitkomst 
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- aantal klachten van cliënten        
 47% 
- tevredenheid van de cliënt over de hulpverlening      
 39% 
- aantal en ontslagen cliënten naar diagnose en behandelduur    
 33% 
- aanwezige en ontslagen cliënten naar type hulpverlening of zorgprogramma  
 29% 
- aantal uitvallers of eenzijdige verbreking van de behandeling    
 26% 
- mate van doelrealisatie bij afsluiting van de behandeling     
 25% 
- vermindering van stoornissen of klachten       
 24% 
- mate van herstel in sociaal functioneren       
 15% 
- andere indicatoren          
   5% 
 
Bron: Sluijs en Wagner, 2000 (Leidschendamonderzoek) 

 

7.1.2 Typering van de respondenten 
 
In totaal zijn interviews afgenomen bij vertegenwoordigers van tien GGZ-instellingen.64 
De door de instellingen geleverde zorg omvat psychosociale en/of psychiatrische 
hulpverlening in diverse vormen (waaronder beschermd en begeleid wonen) aan 
verschillende (specifieke) doelgroepen. Twee instellingen zijn daarnaast ook expliciet 
gericht op kennisoverdracht (opleiding, onderzoek, ontwikkeling).  
Ter bescherming van de anonimiteit worden geen nadere bijzonderheden vermeld.  
 
 
Schema 7.1 Typering van de respondenten 
 
  functie van de geïnterviewden 
   1 beleidsmedewerker Zorgbeleid 
    lid Raad van Bestuur, portefeuille Behandelzaken 
 
   2 kwaliteitsfunctionaris/beleidsmedewerker 
 
   3 directeur 
    hoofd Begeleid Zelfstandig Wonen 
    kwaliteitsfunctionaris 
 
   4 hoofd afdeling Onderzoek en Kwaliteitszorg 

                                                           
64  Een van de instellingen nam geen deel aan het Leidschendamonderzoek van 2000. 
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   5 staffunctionaris Kwaliteit & Innovatie 
    senior arts  
 
   6 coördinator 
    functionaris beleidsontwikkeling en –ondersteuning 
 
   7 directeur 
    algemeen beleidsmedewerker 
 
   8 vestigingsdirecteur/kwaliteitsmanager 
 
   9 bestuurssecretaris 
    beleidsmedewerker kwaliteit 
 
   10 voorzitter Raad van Bestuur 
    lid Raad van Bestuur 
    lid Raad van Bestuur 
 
 
 
De geïnterviewden zijn divers wat betreft de functies die zij in de instelling vervullen. 
Zowel directies en personen die deel uitmaken van de Raad van Bestuur als beleids- en 
staffunctionarissen, afdelingshoofden en een arts hebben aan de interviews deelgenomen. 
Bij zes van de tien interviews hadden de geïnterviewde functionarissen kwaliteit in hun 
portefeuille. 
 
 

 7.2 Het gebruik van indicatoren in de GGZ 
 

7.2.1 Visie op kwaliteit van zorg 
 
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de GGZ-instellingen invulling trachten te 
geven aan het begrip verantwoorde zorg. In het ideale geval zou er een logische relatie 
bestaan tussen de visie van de instelling op verantwoorde zorg en de indicatoren die 
worden gemeten om na te gaan of de visie wordt waargemaakt. In de kwaliteitswet is het 
begrip verantwoorde zorg gedefinieerd als zorg van goed niveau met de volgende drie 
kenmerken (Kwaliteitswet Zorginstellingen, 1996). Het is zorg die doelmatig, doeltref-
fend en cliëntgericht wordt verleend. De zorg moet daarbij tegemoet komen aan de reële 
behoefte van de cliënt. 
 
In de visie van de tien GGZ-instellingen staat cliëntgerichtheid centraal. Het accent ligt 
hierbij op afstemming op de vraag, de behoefte en/of de tevredenheid van de cliënt. 
Bijvoorbeeld: 
- 'Het ondersteunen van mensen met chronische psychiatrische problematiek door het 

scheppen van mogelijkheden, het bieden van handvatten, kennis, inzicht en het leren 
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van vaardigheiden opdat zij hun eigen levensdoelen vanuit eigen kracht, 
zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid kunnen realiseren.' 

- 'De belangrijkste doelstelling van de stichting is het vraaggericht bieden van hulp. Om 
dit doel te bereiken biedt en ontwikkelt de organisatie verschillende vormen van hulp. 
Welke vormen worden ontwikkeld is afhankelijk van maatschappelijke, relationele en 
individuele ontwikkelingen en hulpvragen van cliënten.' 

- 'De organisatie richt zich op voorkomen, behandelen of draaglijk maken van 
psychische problematiek of psychiatrische stoornissen. In de visie van de organisatie 
is het zorgaanbod cliëntgericht, toegankelijk, naadloos op elkaar aansluitend, 
multidisciplinair en multimethodisch van aard.'  

Vier instellingen richten zich in de zorgverlening expliciet op rehabilitatie en/of integratie 
in de maatschappij. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de soms relatief kwetsbare 
cliënt wordt specifieke hulpverlening en/of begeleiding en/of (woon)voorzieningen 
geboden.  
Naast cliëntgerichtheid worden tevens de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de 
zorg en de rol van de medewerkers in enkele visies op expliciete wijze verwoord:  
- 'Kwalitatief goede zorg is cliëntgericht, vergroot de emancipatie en autonomie van de 

cliënt en wordt doeltreffend en doelmatig aangeboden.' 
- 'Het persoonlijk element van de persoonlijk-professionele relatie houdt in dat de 

begeleider van zijn/haar kant als individu in de relatie investeert; de professionele 
kant van de relatie vraagt om deskundigheid, afstand en ervaring' . 

Verder wordt in de visie van een tweetal instellingen kennisoverdracht aan diverse 
doelgroepen genoemd als uitgangspunt voor de kwaliteit van zorg. In twee andere 
instellingen wordt het contact met samenwerkingspartners genoemd in de visie.  
 
Relateren wij de visies van deze GGZ-instellingen aan de vier elementen in het begrip 
verantwoorde zorg, zoals vastgelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen dan blijkt dat 
cliëntgerichtheid en de aansluiting op de reële behoeften van de cliënt in alle visies 
worden verwoord. Doelmatigheid en doeltreffendheid (c.q. effectiviteit) worden 
incidenteel door de geïnterviewden genoemd. 
In antwoord op de vraag wat de geïnterviewden zelf verstaan onder goede kwaliteit van 
zorg, werd effectiviteit van de zorgverlening wel expliciet door de helft van de 
geïnterviewden genoemd: 
- 'Kwaliteit bestaat in de eerste plaats uit het behalen van de gestelde doelen en de 

tevredenheid van de cliënt. Protocollering speelt hierbij een belangrijke rol. De hulp 
aan de cliënt moet van goed niveau zijn. Dit wil zeggen dat hulp doeltreffend, deskun-
dig, zorgvuldig en veilig moet zijn. Kwaliteit heeft daarnaast ook te maken met de 
kosten en baten van de behandeling: de doelmatigheid.' 

- 'Goede kwaliteit is cliëntgericht, doeltreffend en doelmatig.' 
-  'Graadmeter voor een goede kwaliteit is dat cliënten blijven totdat de behandeling is 

afgelopen.' 
 
De wijze waarop GGZ-instellingen invulling trachten te geven aan kwaliteit blijkt ook uit 
de kwaliteitssystemen die zij hanteren. Binnen de instellingen wordt voornamelijk uitge-
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gaan van twee kwaliteitssystemen, namelijk het HKZ-65 en het INK-model66. 
Geïnterviewden van vijf instellingen geven aan bij hun kwaliteitssysteem uit te gaan van 
het HKZ-model, al dan niet in combinatie met het INK-model. Een van de instellingen 
hanteert naast het HKZ- en het INK- model ook elementen uit het Model Intern Kwali-
teitssysteem Verpleeghuizen. Het INK-model wordt door drie instellingen genoemd als 
kwaliteitssysteem dat nu of in de nabije toekomst zal worden gehanteerd. Bij de twee 
andere instellingen volgt men bij één instelling het ISO- kwaliteitssysteem terwijl door de 
vertegenwoordiger van de andere instelling aangegeven wordt dat er nog geen sprake is 
van een geïntegreerd kwaliteitssysteem. 
Voor nadere details over de kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitssystemen die in GGZ-
instellingen worden gehanteerd verwijzen we naar het eerder genoemde Leidschendam-
onderzoek (Sluijs en Wagner, 2000).  
 
Het huidige onderzoek was toegespitst op de vraag: waaraan meet u de kwaliteit van zorg 
af? Daarbij gaat het in feite om de vraag hoe de GGZ-instelling weet dat de visie en 
doelstellingen worden waargemaakt en dat de kwaliteitssystemen inderdaad de beoogde 
effecten hebben. Dit zou in theorie kunnen blijken uit de indicatoren die in de instelling 
worden gemeten. In alle GGZ-instellingen is cliëntgerichtheid het streven en in alle 
instellingen wordt via meningspeilingen onder cliënten gemeten in hoeverre cliënten 
tevreden zijn over de geboden zorg. In alle GGZ-intellingen worden ook kengetallen als 
ziekteverzuim en incidenten geregistreerd. 
 
 

  7.2.2  Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
 
Aan de geïnterviewden is op een open wijze gevraagd welke indicatoren zij meten om de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt inzichtelijk te maken. Voordat de indicatoren 
afzonderlijk worden beschreven en toegelicht geeft tabel 7.2 eerst een indruk van het 
aantal indicatoren dat de tien GGZ-instellingen rapporteren. De indicatoren zijn (door de 
onderzoekers) ingedeeld in drie aandachtsgebieden, namelijk structuur, proces en 
outcome c.q. resultaten. Conform de huidige kwaliteitsmodellen is het aandachtsgebied 
'resultaten' breed gedefinieerd en omvat niet dit alleen outcome voor de cliënt maar ook 
resultaten op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van de medewerkers. 
 
 
Tabel 7.2  Genoemde indicatoren voor de kwaliteit van zorg per GGZ-instelling (N=10) 
 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10 
 
Indicatoren m.b.t. structuur 
- algemeen   1 - 1 - 1 - 1 - 1

                                                           
65  Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
 

4  Instituut Nederlandse Kwaliteit 
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 2 
- aanbod producten/ 
 diensten   1 - 1 - - 2 - - 1
 2 
- doelpopulatie  2 3 - 3 - 1 1 1 -
 - 
- medewerkers  2 - 1 4 1 1 2 - 1
 4 
 
Indicatoren m.b.t. processen 
- zorgprocessen  3 6 3 3 3 2 4 1 3
 2 
- veiligheid/hygiëne  - - - - - 3 - -
 - - 
 
Indicatoren m.b.t. resultaten 
- cliënten   4 2 4 4 4 1 2 1 2
 3 
- medewerkers  2 - 2 1 - - 3 3 1
 2 
- 'adverse events'  3 1 2 1 2 2 2 3 1
 3 
- overig     2 - 1 1 - - 1 - 1
 2 
 
Totaal     20 12 15 17 11 12 16 9
 11 20 

 
 
 
De tabel moet als volgt worden gelezen. Door instelling één en tien worden 20 indica-
toren genoemd, terwijl bij instelling acht 9 indicatoren te onderscheiden zijn. Bij de 
overige instellingen ligt het aantal indicatoren tussen de 11 en 17. Het meest frequent 
worden indicatoren met betrekking tot de resultaatgebieden genoemd. Bijvoorbeeld de 
tevredenheid van cliënten wordt door alle geïnterviewden als een indicator voor de 
kwaliteit van zorg beschouwd.  
De geïnterviewden noemen in de meeste gevallen ook een of meerdere structuur- en 
procesindicatoren, ondanks het feit dat expliciet was gevraagd naar indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt (c.q. uitkomsten voor de cliënt). Dat illustreert - 
zoals eerder is opgemerkt - dat de geïnterviewden kwaliteit breder definiëren dan alleen 
outcome. Wij komen daarop terug. 
 

N.B. Interpretatie van de gegevens 
Wat betreft een interpretatie van de gegevens en van de verschillen tussen de instellingen 
zijn - ook in het vervolg van dit rapport - een aantal zaken van belang. 
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Ten eerste, als de geïnterviewden van een instelling weinig 
indicatoren noemen, betekent dat niet dat zij minder 
gegevens registreren. Het betekent alleen dat zij slechts 
een beperkt aantal van de geregistreerde gegevens beschouwen 
als een indicator voor de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld, 
alle GGZ-instellingen registreren gegevens met betrekking 
tot de productie, maar slechts vijf geïnterviewden vinden 
dit een indicator voor de kwaliteit van zorg. 
 
Ten tweede, alle geïnterviewden blijken het begrip indicator ruimer op te vatten dan 
alleen als kengetal of percentage. De geïnterviewden noemen ook activiteiten, 
bijvoorbeeld het gebruik van protocollen als indicator voor de kwaliteit van zorg. 
In feite gaat het hier om indicatiegebieden die (nog) niet in indicatoren (kengetallen) zijn 
geoperationaliseerd. In dergelijke gevallen zal de term 'indicatie' worden gebruikt en de 
term 'indicator' voor kengetallen (cijfers, percentages). 
  
Tot slot, de onderzoekers hebben geen selectie in de door de geïnterviewden genoemde 
indicatoren of indicaties aangebracht. Het doel is te laten zien wat instellingen zelf 
beschouwen als indicatoren voor de kwaliteit van zorg en dus wat er in het veld leeft. 
 
 

7.2.3 Indicatoren ten aanzien van structuur 
 
Tabel 7.3 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de structuur van de organisatie. De gegevens zijn per GGZ-instelling 
weergegeven. 
 
Uit de tabel wordt duidelijk dat de geïnterviewden met name indicatoren noemen met 
betrekking tot de deskundigheid en bezetting van het personeel. Vijf geïnterviewden van 
GGZ-instellingen noemen demografische kenmerken van de cliënten als indicator. In de 
vijf overige instellingen is dit niet aan de orde gekomen. Wat betreft de andere indica-
toren bestaat er meer verscheidenheid tussen de GGZ-instellingen. Hierna volgt een 
toelichting op de indicatoren en wordt beschreven -voor zover bekend - hoe deze worden 
gemeten. 
 
 
 
Tabel 7.3  Structuur: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 

indicator voor de kwaliteit van zorg (N=10) 
 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n  
 
Algemeen 
- cliënten-/familieraad X - X - X - X - X X 6 
- relatie met OR - - - - - - - - - X 1 
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Aanbod producten/diensten 
- huisvesting  X - X - - - - - X - 3 
- productaanbod - - - - - X - - - X 2 
- informatievoorziening - - - - - X - - - X 2 
 
Doelpopulatie 
- kenmerken populatie X X - X - X - X - -  5 
- kenmerken inhoudelijk X X - X - - - - - - 3 
- zorgzwaarte - - - - - - X - - - 1 
- aanmeldingen - - - X - - - - - - 1 
- afwijzingen/afmeldingen - X - - - - - - - -  1 
 
Medewerkers 
- bezetting/formatie X - X X - - X - - X 5 
- samenstelling personeel - - - X - - - - - - 1 
- deskundigheid 
 *professionaliteit X - - - - - - - - - 1 
 *scholing/intervisie - - - X X X X - X X  6  
 *multidisciplinaire aanpak - - - - - - - - - X  1 
 *functioneringsgesprekken - - - - - - - - - X  1 
- kennisoverdracht - - - X - - - - - -  1 
 
Totaal    6 3 3 7 2 4 4 1 3 8 
 
 
 
Indicatoren algemeen 
De aanwezigheid van een cliënten-, bewoners- of familieraad wordt niet als indicator 
beschouwd in de zin van een cijfer of kengetal, maar (de betrokkenheid van deze raden) 
wordt wel binnen zes GGZ-instellingen als indicatie voor de kwaliteit van zorg 
beschouwd. 
- 'Elke eenheid van de stichting heeft een eigen cliëntenraad. Aan het overleg met de 

cliëntenraden wordt veel aandacht besteed. De ervaring is dat adviezen van deze 
raden duidelijk invloed hebben op de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van 
cliënten.' 

- 'Binnen de instelling zijn een cliëntenraad en een familieraad actief. De familieraad 
behartigt de belangen van de familie, omdat binnen de instelling principieel veel 
belang wordt gehecht aan de stem van de familie.' 

- 'Binnen de instelling is een actief functionerende bewonersraad in werking. De 
bewonersraad geeft onder andere adviezen in het kader van kwaliteitsinstrumenten, 
bijvoorbeeld het draaiboek interne visitaties, evaluatie van het begeleidingsplan.' 

De geïnterviewden van één GGZ-instelling beschouwen, naast de actieve participatie van 
de cliëntenraad, de relatie met de Ondernemingsraad als indicatie voor de kwaliteit van 
zorg. In dit kader wordt het volgende opgemerkt: 
- 'De relatie met de OR is naar mening van de geïnterviewden een indicatie voor de 

kwaliteit van het sociaal beleid en daarmee samenhangend een indicatie voor de 
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kwaliteit van zorg.' 
Uit bovenstaande citaten blijkt dat de geïnterviewden van deze instellingen veel belang 
hechten aan de aanwezigheid van een raad die de belangen van de cliënten, familie en de 
medewerkers behartigen. Alhoewel ook bij andere instellingen de aanwezigheid vaneen 
cliëntenraad aan de orde is gekomen, werd de cliëntenraad door deze geïnterviewden niet 
expliciet als indicatie voor de kwaliteit van zorg genoemd. 
 
Aanbod producten en diensten  
Geïnterviewden van drie GGZ-instellingen noemen de aangeboden huisvesting als 
indicator voor de kwaliteit van zorg. Hierbij gaat het zowel om de differentiatie in het 
aanbod als om de kwaliteit van het aanbod van de huisvesting, (af)gemeten in het aantal 
vierkante meters, het aantal (verschillende) voorzieningen dat geboden wordt en de 
kostprijs die hiervoor wordt berekend. In één instelling wordt opgemerkt: 
- 'Cliënten zijn het afgelopen jaar bevraagd over de wensen ten aanzien van 

huisvesting, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen individuele en groepsruimte. 
De traditie binnen deze vorm van zorg was dat privé ruimte (van bewoners) 
ondergeschikt werd gemaakt aan groepsruimte. Uit het onderzoek kwam onder meer 
naar voren dat deze traditie momenteel wat achterhaald blijkt te zijn. De 
individualisering van de zorg leidt - zo is de conclusie - tot andere eisen en wensen 
dan voorheen.' 

Dit citaat laat duidelijk zien hoe de waardering van een onderwerp in de loop der tijd kan 
veranderen en vervolgens ook de visie van de instelling kan veranderen.  
Het productenaanbod van de instelling wordt door twee instellingen als een indicatie voor 
de kwaliteit van zorg aangemerkt, bijvoorbeeld door het bieden van keuzemogelijkheden 
in het behandelplan. De geïnterviewden van een andere instelling merken in dit kader op 
dat de bepaling van het aanbod moeilijker is geworden, sinds de indicatie voor plaatsing 
door een andere instelling wordt verzorgd. 
Informatievoorziening wordt door de geïnterviewden van dezelfde GGZ-instellingen 
beschouwd als indicatorvoor de kwaliteit van zorg. Een van de instellingen heeft in het 
kader hiervan onder andere een eigen website gerealiseerd waarop het hele 
productenaanbod wordt weergegeven. In de andere GGZ-instelling is het plan opgevat 
om te meten in hoeverre cliënten de informatie binnen de gestelde tijdsnormen 
ontvangen. 
 
Doelpopulatie 
Geïnterviewden van vijf GGZ-instellingen noemen kenmerken van cliënten als indicator 
voor de kwaliteit van zorg. Dit betreft zowel demografische kenmerken zoals geslacht, 
culturele achtergrond en leeftijd (vijf maal), als kenmerken met betrekking tot de 
diagnose of indicatiestelling (drie maal).  
Hoewel meer instellingen demografische gegevens registreren en meten zijn de meningen 
verdeeld over het verband tussen deze gegevens en de kwaliteit van zorg. Drie instel-
lingen gebruiken deze gegevens wel (bijvoorbeeld in de jaarrapportages) maar benoemen 
deze niet expliciet als indicatoren voor de kwaliteit van zorg. In een andere instelling 
wordt aangegeven: 'registratie is belangrijk, maar je moet er wel iets mee doen, je moet je 
bevindingen wel steeds terugkoppelen.' 
Geïnterviewden van één instelling merken in dit kader op dat gegevens van de cliënten 
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worden verbonden met (trend)indexcijfers met betrekking tot de problematiek, bekend-
heid van de cliënt bij de instelling, leeftijd, geslacht en afkomst/herkomst worden 
gemeten. Zo wordt bijvoorbeeld het percentage allochtonen in het aanbod vergeleken met 
het percentage allochtonen in de provincie. Ook de geïnterviewden van een andere 
instelling leggen een verband tussen inhoudelijke gegevens en cliëntgerichtheid. Men ziet 
in deze instelling de mate van afstemming tussen vraag en aanbod als een indicatie voor 
de kwaliteit van zorg.In dit kader is het belangrijk zicht te hebben op de vraag van de 
cliënt en de mogelijke veranderingen in de soorten problematiek. 
De zorgzwaarte, gemeten via Behandel Module scores, wordt binnen één GGZ-instelling 
expliciet genoemd als indicator voor de kwaliteit van zorg. Deze indicator richt zich, 
volgens de geïnterviewden met name op de doelmatigheid van de zorg.  
Het aantal aanmeldingen enafzeggingen/afmeldingen worden door geïnterviewden van 
telkens één GGZ-instelling als indicator voor de kwaliteit van zorg genoemd. 
- 'De geïnterviewde zou graag zichtbaar willen maken hoe het aantal aanmeldingen 

zich verhoudt ten opzichte van aanmeldingen bij andere GGZ instellingen in 
vergelijkbare tijdsperioden en de manier waarop de cliënten bij de instelling terecht 
komen.' 

- 'Het aantal keren dat een cliënt van behandeling af ziet en het aantal keren dat een 
cliënt, na verwijzing wordt afgewezen na het intakegesprek. Het aantal aftwijzigingen 
is een moeilijk te interpreteren maat. Afwijzingen kunnen zowel negatief - instelling is 
niet breed genoeg georiënteerd, verwijzers zijn slecht op de hoogte van 
indicatiegebied - als positief - slechts mensen waarvoor deze zorgvorm doelmatig is 
worden toegelaten - worden geïnterpreteerd. Deze indicator wordt beschreven als het 
percentage van alle aanmeldingen en de resultaten worden vergeleken over de jaren 
heen. Voor de interpretatie van gegevens wordt uitgegaan van een intern opgestelde 
norm, namelijk dat 15% van alle aanmeldingen tot afwijzing mag leiden.'  

Uit de hierboven beschreven citaten komt naar voren dat door één instelling vergelijking 
met andere GGZ-instellingen wordt nagestreefd, terwijl de andere instelling de resultaten 
toetst aan een intern opgestelde norm. 
 
Bezetting en samenstelling van het personeel 
Door geïnterviewden van vijf van de tien GGZ-instellingen worden de bezettingsover-
zichten als indicator genoemd in het kader van de verhouding tussen personeel en 
cliënten. Geïnterviewden van één instelling merken hierbij dat vanuit de visie van deze 
instelling met name wordt geïnvesteerd in de zorg aan cliënten. Dit resulteert in het feit 
dat deze instelling - vergeleken met landelijke normen - weinig overheadkosten heeft. 
In een andere instelling wordt over het formatieplaatsenplan het volgende opgemerkt: 
'De verhouding tussen personeel en het aantal cliënten behoort één op drie te zijn. 
Registratie vindt continu plaats, de rapportage geschiedt per kwartaal naar de 
leidinggevenden toe. Deze indicator is gericht op de doeltreffendheid van de zorg en zegt 
daarnaast iets over de cliëntgerichtheid van de zorg.'  
De geïnterviewde van één instelling noemt, wat betreft de samenstelling van het 
personeel, het percentage medewerkers dat behoort tot de doelgroep van de Wet Samen 
c.q. het aantal allochtone medewerkers.  
 
Deskundigheid van de medewerkers 
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Gesteld kan worden dat in zeven GGZ-instellingen - meer of minder expliciet - de 
deskundigheid van medewerkers gezien wordt als indicatie voor de kwaliteit van zorg. In 
het kader van deskundigheidsbevordering worden ondermeer de volgende activiteiten 
genoemd, zoals scholing, functioneringsgesprekken en een multidisciplinaire aanpak. 
Enkele voorbeelden:  
- 'Deskundigheidsbevordering was een van de speerpunten van het personeelsbeleid. 

Het aantal medewerkers dat gebruik heeft gemaakt van de opleidingsmogelijkheden en 
de gevolgde opleiding wordt geregistreerd. Het percentage dat besteed wordt aan 
deskundigheidsbevordering dient minimaal 2% van het totale budget te zijn.'  

- 'De deskundigheid wordt naast opleiding, scholing, intervisie en supervisie ook 
bevorderd door het aannamebeleid. Bij het aannamebeleid van het personeel speelt 
men in op de in de instelling gewenste multidisciplinaire en multimethodische aanpak. 
Men verkrijgt een beeld van de deskundigheid van het personeel onder andere door 
het houden van functioneringsgesprekken.'  

Kennisoverdracht wordt in twee instellingen genoemd als uitgangspunt in de visie. Een 
instelling noemt het aantal medewerkers dat wordt opgeleid als eventuele indicator voor 
deze kennisoverdracht. 
 
Samenvatting 
De hierboven genoemde indicatoren zijn divers van karakter. De meeste overeenstem-
ming bestaat over de aanwezigheid van een cliëntenraad en de deskundigheid van het 
personeel als indicaties voor de kwaliteit van zorg. Ook demografische kenmerken van de 
doelpopulatie en de bezetting van het personeel worden relatief vaak genoemd als 
indicatoren van de kwaliteit van zorg. In vijf instellingen werden beide indicatoren 
genoemd. In de vijf overige instellingen zijn deze indicatoren niet aan de orde gekomen.  
Voor de interpretatie van indicatoren worden - in een aantal gevallen - normeringen 
gebruikt. Deze normeringen kunnen zowel intern, als extern zijn opgesteld. 
De relatie tussen indicatoren en de visie van de GGZ-instelling is bij een aantal indica-
toren geëxpliciteerd. Zo worden indicatoren met betrekking tot de huisvesting en 
kenmerken van de doelgroep genoemd in het kader van de cliëntgerichtheid van 
instellingen. Zorgzwaarte van de cliënten wordt genoemd in verband met de 
doelmatigheid van de zorg. 
 
 
 
 
 

7.2.4 Indicatoren ten aanzien van processen 
 
Tabel 7.4 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren en 
indicaties ten aanzien van zorg- of dienstverleningsprocessen. De gegevens zijn per GGZ-
instelling weergegeven. 
 
 
Tabel 7.4  Processen: aantal GGZ-instellingen dat de hierna volgende onderwerpen 

noemt als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=10) 
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 
 
Zorgprocessen 
- bezettingsgraad X X X - - - X - X X  6 
- verblijfsduur - X - - - - - - - -  1 
- wachttijden/wachtlijsten X X X X X - X X - - 7 
- begeleidingplan67 - - X X X X X - X X 7 
- naleving van protocollen - X - X X - - - X - 4 
 
Programma 
- deelname  - X - - - - - - - -  1 
- beoordeling  - X - - - X - - - - 2 
- open communicatie - - - - - - X - - - 1 
- nakomen van afspraken X - - - - - - - - - 1 
 
Veiligheid/hygiëne 
- legionellabeheersing - - - - - X - - - - 1 
- HACCP68  - - - - - X - - - - 1 
- ontruimingsplan - - - - - X - - - - 1 
 
Totaal    3 6 3 3 3 5 4 1 3 2 
 
 
De meerderheid van de geïnterviewden noemen de bezettinggraad en de wachttijden/ 
wachtlijsten als indicatoren voor de kwaliteit van zorg. De geïnterviewden van zeven 
instellingen noemen indicatoren met betrekking tot het begeleidingsplan. De overige 
onderwerpen worden minder vaak door de geïnterviewden genoemd. Indicatoren met 
betrekking tot veiligheid en hygiëne worden bijvoorbeeld door de geïnterviewden van één 
instelling genoemd. Bij de hierna volgende toelichting op indicatoren wordt - voor zover 
bekend - ook ingegaan op de wijze waarop de indicatoren worden gemeten en voor 
bijsturing worden gebruikt. 

Bezettinggraad en verblijfsduur 
In zes GGZ-instellingen wordt de bezettingsgraad expliciet genoemd als indicator voor de 
kwaliteit van zorg. De bezettingsgraad geeft, volgens de geïnterviewden, met name 
informatie over de doelmatigheid van de zorg en bezettingsoverzichten worden vermeld 
in het jaarverslag.  
Een geïnterviewde noemt de verblijfsduur van de cliënten als indicator voor de kwaliteit 
van zorg: 
'De behandelduur is het aantal weken dat een cliënt in behandeling is geweest gemeten 
naar de problematiek van de cliënt. De behandeling loopt tussen zes en twaalf weken. Het 

                                                           
5 Er worden verschillende namen aangegeven zoals begeleidingsplan, behandelplan en 

cliëntenvolgsysteem. Voor de overzichtelijkheid gebruiken wij één term – begeleidingsplan. 
 
6  HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points 
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is de bedoeling dat de behandeling zo kort mogelijk is. Echter, een behandeling van 
minder dan drie weken wordt beschouwd als een mislukte opname. Deze indicator wordt 
binnen de instelling gebruikt om te kijken of de behandelduur van de cliënten zo effectief 
mogelijk is en geeft inzicht in de doelmatigheid van de zorg.' 
 

Wachttijden/wachtlijsten 
Geïnterviewden van zeven GGZ-instellingen noemen wachttijden en/of wachtlijsten als 
indicator voor de kwaliteit van zorg. De genoemde indicatoren met betrekking tot de 
wachttijden en wachtlijsten zijn divers. Het gaat bijvoorbeeld om de wachttijd tot het 
eerste contact, tussen intake (indicatiestelling) en daadwerkelijke opname of start van de 
behandeling. De gegevens met betrekking tot de wachttijden worden eventueel gebruikt 
om de wachttijden/wachtlijsten te beperken. Zo meldt één instelling dat door het instellen 
van een wachtlijstbegeleider de wachtlijst aanzienlijk is terug gebracht. In het kader van 
de normering van de wachttijden worden de landelijk Treeknormen genoemd. Deze norm 
ten aanzien van de wachttijd moet in 2003 worden behaald. Een aantal instellingen heeft 
ook een interne norm opgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld binnen één instelling: 'een 
wachttijd van drie of vier weken wenselijk geacht om logistieke redenen (bedden bezet 
houden) en inhoudelijke overwegingen (snelle opnames lijken vaker te mislukken)'. 
Over het belang van wachttijden/wachtlijsten als indicator wordt het volgende opgemerkt: 
- 'Men vindt het belangrijk om de gemiddelde wachttijd goed in beeld te houden. De 

ervaring is dat normering van de gemiddelde behandeltijd bijdraagt aan het oplossen 
van wachttijden.' 

- 'Volgens de geïnterviewden zeggen absolute getallen met betrekking tot de wachttijden 
niet zoveel. Er staan mensen op die momenteel niet opgenomen willen worden, maar 
misschien nog van mening veranderen. Daarnaast staan er personen op de wachtlijst 
die alvast zijn aangemeld door de verwijzer, in verband met de lange wachttijd, maar 
die nog niet aan opname toe zijn. In principe is er op dit moment geen sprake meer 
van een lange wachtlijst voor mensen die echt geplaatst kunnen worden, maar dit 
wordt niet duidelijk uit de gehanteerde wachtlijst.' 

- 'Het aantal wachtenden op de wachtlijst wordt geregistreerd en vermeld in het 
jaarverslag. Het aantal wachtenden op de wachtlijst is geen indicatie voor de kwaliteit 
van zorg; een groot aantal wachtenden zegt hoogstens dat er veel behoefte is aan een 
voorziening zoals de onze.' 

Uit bovenstaande citaten wordt duidelijk dat de mening over wachttijden en wachtlijsten 
verdeeld is. Een aantal geïnterviewden geeft aan dat de gegevens, zonder aanvullende 
informatie, moeilijk te interpreteren zijn. Andere geïnterviewden benadrukken het belang 
van registratie voor interne bijsturing. 

Begeleidingsplan  
De aanwezigheid en toetsing van begeleidingsplannen is in zeven GGZ-instellingen aan 
de orde gekomen. De plannen dienen om zicht te houden op de begeleiding van de cliënt 
en worden op verschillende manieren geëvalueerd. Enkele voorbeelden: 
- 'Het percentage effectief ingevulde behandelplannen is weergegeven in een 

rapportage van een interne audit per organisatiedeel. In de toekomst zal ook het 
individueel behandelplan en de behandelplanbespreking verder uitgewerkt worden. 
Het is de bedoeling de behandelplannen en besprekingen te stroomlijnen, waarbij ook 
de rol van de cliënt wordt geformaliseerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
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een formulier waarop de cliënt zelf de voortgang kan aangeven en/of als cliënt bij de 
behandelplanbespreking aanwezig te zijn.' 

- 'De instelling werkt met een individueel begeleidingsplan. Hierin staan afspraken 
tussen begeleiding en cliënt over aspecten van begeleiding en een aantal 
doelstellingen. Dit begeleidingsplan dient tevens als instrument om de geleverde zorg 
te toetsen. Het begeleidingsplan wordt door middel van een schema minimaal twee 
keer per jaar systematisch doorgesproken met de cliënt' .  

- 'Elke cliënt heeft een behandelplan resulterend in een behandelovereenkomst. 
Uitgangspunt is dat de cliënt een goed beeld heeft van de behandelmogelijkheden en 
het te volgen traject. Het behandelplan is zo veel mogelijk afgestemd op de individuele 
behoeften, wensen en levensovertuiging van de cliënt.' 

Uit bovengenoemde voorbeelden wordt duidelijk dat de cliënt een belangrijke plaats 
inneemt bij de evaluatie van de begeleidingsplannen. De laatste geïnterviewden 
benadrukken daarbij ook expliciet de aansluiting bij de behoeften en wensen van de 
cliënt. 
 

Protocollen 
Geïnterviewden van vier GGZ-instellingen rapporteren de aanwezigheid en het naleven 
van protocollen als indicatie voor de kwaliteit van de zorg. 
'Kwaliteit van zorg is moeilijk te meten en bestaat in de eerst plaats uit het behalen van 
de gestelde doelen en de tevredenheid van de cliënt. Protocollering speelt hierbij een 
belangrijke rol' en 'Protocollering is belangrijk om te weten wat er moet gebeuren.' 
Geïnterviewden van deze laatste instelling geven ook aan dat het belangrijk is de 
protocollen te schonen, hoewel dat veel tijd kost: 'Door het bijwerken van protocollen 
ontwikkel je een cirkel van bijstellen, evalueren en meten in een samenhangend 
kwaliteitssysteem'.  
De protocollen, zo wordt in een andere instelling aangegeven, worden (meer inhoudelijk 
en niet getalsmatig) geëvalueerd. De evaluaties hebben in de betreffende instelling geleid 
tot verbetertrajecten en acties. In de toekomst zou men graag getalsmatige indicatoren 
vaststellen en in gebruik nemen. Zo bestaat er binnen de instelling een protocol gedwon-
gen ontslag. Een indicator zou bijvoorbeeld in dit kader het aantal gedwongen ontslagen 
kunnen zijn. Een andere geïnterviewde rapporteert dat het in de toekomst in de bedoeling 
ligt een getalsmatige indicator vast te stellen in het kader van de naleving van de 
protocollen in het kader van het primaire proces. Zo bestaat er een protocol ten aanzien 
van terugrapportage naar de oorspronkelijke verwijzer. Een indicator zou in dit geval het 
aantal keren dat dit daadwerkelijk gebeurt kunnen zijn. 
 

Deelname aan het programma en beoordeling van het 
programma 

Geïnterviewden van twee instellingen noemen indicatoren met betrekking tot programma-
onderdelen in het kader van de kwaliteit van zorg. In één instelling is men van plan om in 
de toekomst de beoordeling van therapieonderdelen te meten. In de andere instelling 
gebeurt dit reeds. In deze instelling wordt zowel de deelname aan (niet verplichte pro-
grammaonderdelen) als de beoordeling van het programma gemeten bij ontslag uit de 
instelling. Deze informatie wordt gebruikt om het verloop van een programmaonderdeel 
over de jaren heen te bekijken. De resultaten van de beoordeling worden getoetst aan een 
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intern ontwikkelde norm. Alle niet verplichte programmaonderdelen moeten minimaal 
een vier scoren op een schaal van één tot vijf en de scores mogen niet meer dan twee- tot 
drietienden onder de jaren daarvoor liggen.  
 

Communicatiestructuur en het nakomen van afspraken 
Een open communicatiestructuur, c.q. het betrekken van cliënten bij het beleid, en het 
nakomen van afspraken worden door geïnterviewden van telkens één instelling genoemd 
als indicatoren voor de kwaliteit van zorg.Het betrekken van de cliënten bij het beleid 
gebeurt in de instelling structureel via de cliëntenraad, maar daarnaast worden onder 
andere panelinterviews en huisvergaderingen gehouden. De cliënten worden bijvoorbeeld 
betrokken bij de sollicitatieprocedure van nieuwe medewerkers.  
Het nakomen van afspraken is in een andere instelling genoemd als indicator voor de 
kwaliteit van zorg. Het betreft afspraken over wachttijden, informatieverstrekking, 
resultaten en intake van cliënten.  
 

Veiligheid/hygiëne 
Door één instelling wordt, in verband met de kwaliteit, een aantal aspecten in het kader 
van veiligheid en hygiëne genoemd. De binnen de instelling gebruikte kwaliteitsaspecten 
worden door de instelling niet zo zeer beschouwd als indicatoren in de zin van een cijfer 
of kengetal maar meer als standaard voor de kwaliteit van zorg. Genoemd worden: het 
HACCP kwaliteitssysteem in verband met de hygiënenormen ten aanzien van de 
bereiding van voeding, een legionella beheersplan en een ontruimingsplan in verband met 
de veiligheid.  
 

Samenvatting 
Wachttijden/wachtlijsten worden, samen met de bezettingsgraad en begeleidingsplannen, 
het meest genoemd als indicatoren voor de kwaliteit van zorg. Slechts één instelling 
noemt indicatoren met betrekking tot de veiligheid en hygiëne. Over wachttijden als 
indicator voor de kwaliteit van zorg zijn de meningen verdeeld. Een aantal geïnterview-
den vindt de registratie, zonder aanvullende informatie weinig zeggen over de reële 
wachttijd. Anderen benadrukken juist de mogelijkheden tot interne bijsturing. 
Bij de evaluatie van het begeleidingsplan wordt sterk de nadruk gelegd op de rol van de 
cliënt. De bezettingsgraad geeft volgens de geïnterviewden met name informatie over de 
doelmatigheid van de zorg. Aspecten van de Kwaliteitswet worden op deze manier, zoals 
ook het geval was bij structuurindicatoren, direct gekoppeld aan resultaten.  
Opvallend is dat er, naast meetbare zaken als wachttijd en bezettingsgraad, ook een aantal 
indicatoren worden genoemd die moeilijker meetbaar zijn, zoals een open communicatie 
naar de cliënt.  

7.2.5 Indicatoren ten aanzien van resultaten 
 
Tabel 7.5 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de resultaten of uitkomsten van de zorg. De gegevens zijn per GGZ-instelling 
weergegeven. 
 
 
Tabel 7.5  Resultaten: aantal GGZ-instellingen dat de hierna volgende onderwerpen 
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noemt als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=10) 
 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 
 
Cliënten 
- tevredenheid X X X X X X X X X X  10 
- GGZ-thermometer X - X X X - X - X X  7 
- afgeronde behandeling X - - X - - - - - X  3 
- effecten van behandeling  X X - X X - - - - - 4 
- effecten daklozenopvang - - X - - - - - - - 1 
- effecten ouderenzorg - - X - - - - - - - 1 
- cliëntzelfbeoordeling - - - - X - - - - - 1 
 
Medewerkers 
- ziekteverzuim X - X X - - X X X X 7 
- tevredenheid X - - - - - X X - - 3 
- verloop   - - X - - - - X - - 2 
- werkdruk  - - - - - - X - - - 1 
- vertrouwen in organisatie - - - - - - - - - X 1 
 
Adverse events 
- MIB/MIC/CIB/FONA X - X - X X X X X X  8 
- klachten  X - X - X X X X - X  7 
- klachten medewerkers - - - - - - - X - X   2 
- uitvallers  X X - X - - - - - -  3 
 
Overig 
- productie  X - X X - - - - X X  5 
- kosten   X - - - - - X - - X  3 
 
Totaal    11 3 9 7 6 3 8 7 5 10 
 
 
 
De indicatoren zijn in vier resultaatgebieden ingedeeld, namelijk ten aanzien van cliënten, 
medewerkers, 'adverse events' c.q. ongewenste uitkomsten en overige indicatoren. 
Wat betreft cliënten, wordt tevredenheid van cliënten door alle geïnterviewden als indi-
cator voor de kwaliteit van zorg genoemd. Geïnterviewden van zeven GGZ-instellingen 
noemen in dit kader ook de GGZ-thermometer. 
Ten aanzien van de medewerkers wordt ziekteverzuim het meest frequent genoemd als 
indicator voor de kwaliteit van zorg. Bij ongewenste uitkomsten worden met name 
incidenten en klachten als indicatoren genoemd. De overige indicatoren hebben betrek-
king op de productie en kosten. In de hierna volgende toelichting op de indicatoren wordt 
beschreven - voor zover bekend - hoe deze indicatoren worden gemeten en voor bijstu-
ring worden gebruikt. 
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Tevredenheid van cliënten 
In alle GGZ-instellingen wordt de tevredenheid van cliënten als indicator voor de 
kwaliteit van zorg genoemd.  
Tevredenheid wordt meestal op een aantal deelaspecten gemeten, zoals bejegening, 
kennis en deskundigheid van de medewerkers, emancipatie van bewoners en budgetten 
voor bewonersgroepen.De tevredenheid van cliënten wordt onder andere gemeten via 
vragenlijsten, bijvoorbeeld bij ontslag en interne, of externe visitaties. In een aantal 
metingen zijn regionale of landelijke belangenverenigingen van cliënten69 betrokken. In 
één instelling wordt ook de bijdrage van familie bij tevredenheidsmetingen genoemd. 
Geïnterviewden van twee andere instellingen geven aan dat verwijzers ook beschouwd 
worden als klanten.  
Over het algemeen wordt de mate van tevredenheid van cliënten als een belangrijke 
indicator voor de kwaliteit van zorg beschouwd. Aan de hand van de resultaten worden 
verbeteracties ondernomen, aldus de geïnterviewden. Wel worden nu en dan relativerende 
opmerkingen gemaakt ten aanzien van de impact van deze indicator. Zo wordt door de 
geïnterviewden van een instelling opgemerkt dat binnen de betreffende instelling de 
resultaten van het tevredenheidsonderzoek een geflatteerd positief beeld laten zien. Men 
zou in de desbetreffende instelling graag zien dat cliënten kritischer zouden zijn. Bij een 
andere instelling is men van mening dat tevredenheidsonderzoeken wel enig inzicht 
geven in de behoeften en noden van cliënten in een bepaalde periode. Echter, het 
percentage tevreden cliënten op zich vindt men geen adequate indicator van de kwaliteit 
van zorg. Het gaat, volgens de geïnterviewden van deze instelling, meer om de 
interpretatie van de gegevens. In de instelling worden cliënten bij het interpreteren van de 
resultaten betrokken. 
 
GGZ-thermometer 
De GGZ-thermometer is door de geïnterviewden van zeven instellingen genoemd als 
(toekomstige) indicator voor de kwaliteit van zorg. De GGZ-thermometer is een 
gevalideerde vragenlijst van GGZ-Nederland om de waardering van cliënten over de 
geboden zorg te meten en bestaat uit 19 vragen. De GGZ-thermometer vraagt naar de 
waardering van de cliënt op vier onderwerpen: informatie, inspraak, behandelaar en het 
effect van zorg. 
Over het gebruik van de thermometer zijn de verwachtingen hooggespannen. Een 
geïnterviewde verwoordt dit als volgt: 
 
- 'Wellicht kan het instrument bijdragen tot het meer transparant maken van de 

kwaliteit van leven. Vooral ook omdat het een gevalideerd instrument betreft en als 
nulmeting kan dienen voor vervolgmetingen die elke twee jaar zullen plaatsvinden en 
vanwege het feit dat op deze manier instellingen met elkaar vergeleken kunnen 
worden.' 

Een aantal andere geïnterviewden noemt als belangrijk voordeel de mogelijkheid om 
extra vragen aan de thermometer toe te voegen. Een voorbeeld: 
- 'De vragenlijst zal worden aangevuld met zes vragen: vier vragen uit het management 

                                                           
7 In dit kader zijn onder meer het Regionaal Patiënten Platform en de Stichting Landelijke Patiënten- en 

Bewonersraden genoemd. 
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en twee vragen vanuit de cliëntenraden. Deze vragen worden momenteel ontwikkeld 
en zullen bijvoorbeeld ingaan op het effect van de specifieke identiteit van de 
instelling op de behandeling. De cliëntenraden zullen hun onderzoek vanuit 
cliëntenperspectief gaan inzetten om de uitkomsten van de thermometer diepgravender 
te onderzoeken.' 

Er worden ook drie kanttekeningen bij het gebruik van de GGZ-thermometer geplaatst. In 
één instelling wordt aangegeven dat men bedenkingen heeft bij de moeilijkheidsgraad van 
de vragen, een andere instelling geeft aan dat de reeds gehanteerde methode om de 
waardering van cliënten te meten binnen de instelling meer specifieke informatie oplevert 
om problemen aan te pakken. 
Enkele geïnterviewden geven aan dat instellingen niet zonder meer met elkaar te 
vergelijken zijn, 'achter dezelfde cijfers gaan meestal verschillende werelden schuil, die 
moeilijk met elkaar te vergelijken zijn'. 
 
Effecten van zorg- of dienstverlening 
Zes instellingen hanteren, naast tevredenheid nog één of meerdere indicatoren met 
betrekking tot de effectiviteit van de zorg- of dienstverlening. 
Geïnterviewden van drie instellingen beschouwen het aantal afgeronde behandelingen als 
indicator voor de kwaliteit van zorg. Vier instellingen noemen effecten van de behande-
ling als indicator. Het effect van de behandeling wordt in een aantal instellingen vastge-
steld door het meten van de klachten bij aanvang en bij beëindiging van de behandeling. 
Hiervoor worden onder andere meetinstrumenten gebruikt, zoals de Symptoms Check 
List (SCL). Een andere instelling stelt het effect van de behandeling vast middels een 
aantal activiteiten, zoals intercollegiale intervisie, een evaluatiegesprek tussen behande-
laar en cliënt en het opnieuw afnemen van de meetinstrumenten die ook bij de indicatie 
werden afgenomen. Volgens de geïnterviewde van deze instelling is het belangrijk dat het 
effect van de behandeling met meerdere methoden en vanuit verschillende invalshoeken 
wordt vastgesteld.  
De geïnterviewden van één instelling noemen de effecten van de daklozen- en de oude-
renzorg als indicator voor de kwaliteit van zorg. Het effect van de behandeling van de 
eerste groep is te merken aan verminderde overlast op straat. Het effect van hulp aan 
ouderen wordt duidelijk uit de periodieke meting van de ADL en HDL70 score. In een 
andere instelling maakt men gebruik van een cliëntzelfbeoordeling. Hierover wordt het 
volgende opgemerkt: 
 
'In de ambulante hulpverlening wordt gebruik gemaakt van een zelfbeoordelinglijst voor 
cliënten. Deze vragenlijst wordt aan het begin en tussentijds in de behandeling 
afgenomen. De lijst is door de instelling opgesteld en wordt gebruikt als richtlijn. De 
resultaten geven informatie op individueel en groepsniveau en worden vermeld in het 
kwaliteitsjaarverslag.'  
Uit het laatste citaat wordt duidelijk dat de gegevens met betrekking tot het effect van de 
behandeling in een aantal gevallen voor derden inzichtelijk zijn.  
Een geïnterviewde van een instelling geeft aan dat deze instelling graag gegevens zou 
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willen hebben over de cliënten na ontslag. Dit zou een goede maat zijn voor de geleverde 
zorg op lange termijn. Een pilotstudy onder cliënten van deze instelling is recent 
uitgevoerd door een universiteit.  
 
Ziekteverzuim en verloop van medewerkers 
In de GGZ-instellingen is het ziekteverzuim (zeven maal) en verloop (twee maal) van 
medewerkers genoemd als indicator voor de kwaliteit van zorg. Een instelling vermeldt 
in het kader van de verzuimgegevens dat iedere paar jaar een risico inventarisatie 
wordt gehouden aan de hand waarvan verbeterpunten worden geformuleerd. In een 
andere instelling zijn in samenspraak met de ARBO-commissie een aantal 
aanbevelingen opgesteld en uitgevoerd. Over de gegevens en het gebruik ervan wordt 
het volgende opgemerkt: 
- 'Maandelijks wordt het ziekteverzuim geregistreerd en gemeten. Verder is er 

maandelijks een bijeenkomst waarin men de verzuimcijfers evalueert, 
interpreteert en zo nodig acties onderneemt. De cijfers worden binnen de 
instelling gebruikt als interne indicatoren voor de kwaliteit van zorg.' 

-  'Het ziekteverzuim wordt jaarlijks vergeleken met voorgaande jaren. De daling 
van het ziekteverzuimpercentage is een in gebruik zijnde indicator.Deze indicator 
zegt iets over de kwaliteit van arbeid en staat direct in relatie met de kwaliteit 
van zorg: tevreden medewerkers betekent ook tevreden cliënten. Het verhaal 
achter de cijfers dient achterhaald te worden om de achterliggende oorzaken op 
het spoor te komen opdat verbeteracties en trajecten in gang kunnen worden 
gezet.'  

Het belang van de ziekteverzuimgegevens zo blijkt ook uit dit laatste citaat, wordt 
doorgaans onderkend, echter er wordt nu en dan een kanttekening gemaakt ten aanzien 
van de interpretatie van de verzuimcijfers. Zo wordt opgemerkt dat het ziekteverzuim 
slechts een indirect verband heeft met de kwaliteit van zorg. 'Net zoals ook het vertrek 
van medewerkers kan ook een hoog ziekteverzuim discontinuïteit van zorg veroorzaken.'  
Het verloop van het personeel wordt in twee instellingen expliciet genoemd als indicator 
voor de kwaliteit van zorg. Een instelling geeft aan dat iedere vertrekkende medewerker 
een vragenlijst invult. Dit geeft een beeld van de redenen waarom medewerkers weg gaan 
en waar ze eventueel gaan werken, aldus de geïnterviewden. 
Verzuim en verloopcijfers worden meestal over reeksen van jaren geregistreerd en in de 
jaarverslagen vermeld.  
 
Tevredenheid van medewerkers 
Drie instellingen geven aan de tevredenheid van de medewerkers op een aantal aspecten 
te meten. De tevredenheid van medewerkers wordt doorgaans gemeten via vragenlijsten. 
Een instelling gaat in de toekomst het aantal contractbeëindigingen als indicator voor de 
tevredenheid van het personeel gebruiken. Via vragenlijsten worden de medewerkers over 
verschillende onderwerpen bevraagd. Zo wordt het personeel over een aantal afgeronde 
items bevraagd, zoals werkdruk, kinderopvang, aanpak van het ziekteverzuim en interne 
en externe communicatie. 
Over de relatie tussen de tevredenheid van cliënten en tevredenheid van medewerkers 
wordt door een van de geïnterviewden het volgende opgemerkt:  
- 'Waarschijnlijk bestaat er wel een relatie tussen tevredenheid en inzet en 
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betrokkenheid, hetgeen de bejegening ten goede kan komen. Echter, als je een 
professional bent, doe je je werk waarschijnlijk ook goed als je niet tevreden bent.' 

De tevredenheid van medewerkers is volgens deze geïnterviewde geen directe indicatie 
voor de kwaliteit van zorg. Een andere instelling geeft aan dat de tevredenheid van 
medewerkers altijd in goede verhouding dient te staan met de tevredenheid van cliënten:  
-  'De norm is hier de balans tussen tevredenheid van de medewerkers en de tevreden-

heid van de zorgvragers. Lastig is dat die niet altijd precies in meetkundige termen is 
weer te geven, maar uiteindelijk zijn wij hier voor de cliënten. Als de tevredenheid van 
medewerkers de ontevredenheid van cliënten zou betekenen is de grens bereikt.' 

 
Werkdruk en vertrouwen in de organisatie  
Werkdruk en vertrouwen in de organisatie worden telkens door de geïnterviewden van 
één instelling genoemd als indicatoren voor de kwaliteit van zorg. 
In het kader van de werkdruk neemt één instelling deel aan de werkdrukmonitor. Dit 
betreft een pilotstudy van een instrument waarmee de werkdruk gemeten kan worden. De 
instelling wil na de experimentele fase dit instrument binnen de eigen organisatie gaan 
gebruiken. 
In de andere instelling wordt aangegeven dat het vertrouwen van de medewerkers in de 
organisatie een goede indicatie is voor de kwaliteit van zorg. Dit vertrouwen is met name 
naar voren gekomen in het recente fusieproces, aldus de geïnterviewden. 
 
Incidenten 
Meldingen van incidenten71 worden, wat betreft ongewenste uitkomsten, door de 
geïnterviewden het meest genoemd (acht maal) als indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Het aantal incidenten wordt voornamelijk gebruikt voor het opzetten van verbeteracties. 
Ook worden de incidenten vermeld in het jaarverslag en inzichtelijk gemaakt aan de 
inspectie. Over het belang van incidenten als indicator voor de kwaliteit van zorg 
verschillen de geïnterviewden van mening. Volgens een van de geïnterviewden zegt het 
aantal en het soort meldingen met name iets over de zorgzwaarte van de cliënt. In een 
andere instelling wordt aangegeven dat, 'het aantal meldingen een goede indicator is om 
zicht te krijgen op risicovolle gebeurtenissen'.  
 
Klachten 
Het aantal klachten en de afhandeling van deze klachten wordt door geïnterviewden van 
zeven GGZ-instellingen genoemd als indicator voor de kwaliteit van zorg. Klachten 
worden op verschillende manieren geregistreerd. Geïnterviewden van één instelling 
noemen in dit kader het gebruik van formulieren waarop klachten, afwijkingen en 
suggesties kunnen worden doorgegeven aan de organisatie. Deze formulieren worden 
zowel door cliënten als medewerkers ingevuld. 
In vrijwel alle instellingen worden aan de hand van de gemelde klachten verbeteringen 
aangebracht. Alle geïnterviewden onderschrijven het belang van klachten als indicator 
voor de kwaliteit van zorg. In een instelling wordt hierover het volgende opgemerkt: 
- 'Klachten kun je het beste opvatten als een gratis advies en zijn daarom erg 
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belangrijk. Veel klachten worden niet gemeld en dit is een gemiste kans. De instelling 
probeert dit te ondervangen door meer meetinstrumenten te ontwikkelen. Zo is er een 
klachtenregeling voor medewerkers in de maak.' 

De afhandeling van klachten van medewerkers wordt ook door een andere instelling als 
indicator genoemd. 
 
Uitvallers 
In drie instellingen wordt het aantal mensen dat voor het beëindigen van de behandeling 
de instelling verlaat (uitvallers) genoemd als indicator voor de kwaliteit van zorg. Bij één 
van de instellingen wordt het percentage uitvallers op het totaal aantal cliënten vergeleken 
met voorgaande jaren. Bij de desbetreffende instelling heeft men bovendien intern een 
norm afgesproken: 'Reguliere opnames van minder dan drie weken worden als mislukt 
beschouwd en dit aantal mag niet boven de 7,5% liggen'. Bij een andere instelling waar 
uitvallers worden geregistreerd zou men in dit verband graag zichtbaar willen maken hoe 
het aantal afgebroken behandelingen zich verhoudt tot het aantal afgeronde behande-
lingen. 
 
Productie 
Productiecijfers worden door geïnterviewden van vijf van de tien instellingen beschouwd 
als indicator voor de kwaliteit van zorg. Genoemd wordt eenheden zoals de geprodu-
ceerde capaciteit per jaar, aantallen verpleeg- en verzorgingsdagen en zorgminuten per 
cliënt in directe en indirecte tijd.  
Door de geïnterviewden van een instelling wordt opgemerkt dat de productie afhankelijk 
is van een aantal factoren, die niet altijd te beïnvloeden zijn, bijvoorbeeld een langdurige 
ziekenhuisopname of brandstichting waardoor intern verhuizen noodzakelijk is. De 
medewerkers krijgen bij deze instelling om de 4-5 weken een overzicht van de door hen 
gewerkte tijd. Deze lijsten worden intern gebruikt om problemen met medewerkers te 
ondervangen. De reden hiervoor is dat 'in de ambulante hulpverlening medewerkers veel 
vrijheid hebben in het plannen van hun uren. Het is daarbij van belang om in de gaten te 
houden dat mensen zich niet over de kop werken'. Een andere geïnterviewde merkt op dat 
'in verband met de doelmatigheid en de tevredenheid van medewerkers belangrijk is om 
streefgetallen te gaan bepalen voor de verhouding tussen behandel uren,tijd die besteed 
wordt aan administratieve zaken en deskundigheidsbevordering'. 
Productiecijfers hebben voornamelijk te maken met de begroting en worden onder andere 
inzichtelijk gemaakt aan het Zorgkantoor en GGZ Nederland en vermeld in de 
jaarverslagen. 
 
 
 
Kosten 
Drie instellingen noemen expliciet de financiën als indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Zo wordt aangegeven dat de gemaakte kosten ten opzichte van het beschikbare budget 
binnen de instelling worden ingezet als indicator: 'Een goed voorbeeld is de afweging of 
het gebruik van ruimte in een gebouw in verhouding staat tot de gemaakte kosten'. De 
geïnterviewden van de twee andere instellingen noemen exploitatiegegevens die gebruikt 
worden als stuurinformatie door het management. Door de vertegenwoordigers van een 
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van de instellingen wordt aangegeven: 'Elke leidinggevende krijgt per kwartaal een 
financieel overzicht van zijn/haar uitgaven. Afwijking van de opgestelde begroting is 
aanleiding voor een gesprek hierover'. 
 
Samenvatting 
Met betrekking tot de resultaten wordt een groot aantal indicatoren door de geïnterview-
den genoemd. De tevredenheid van cliënten wordt door alle instellingen genoemd als 
indicator voor de kwaliteit van zorg. Tevredenheid wordt gemeten op een aantal aspecten, 
zoals bejegening van de cliënten door de medewerkers. In het kader van waardering door 
cliënten wordt ook de GGZ-thermometer door zeven instellingen genoemd. Met name de 
mogelijkheid om zich te vergelijken met andere instellingen en de mogelijkheid om zelf 
vragen toe te voegen worden als positief ervaren. Ook ziekteverzuim, meldingen van 
incidenten en klachten worden door de meerderheid van de geïnterviewden genoemd als 
indicatoren voor de kwaliteit van zorg. 
De effectiviteit van de behandeling wordt op verschillende manieren gemeten. Zo wordt 
onder andere het aantal afgeronde behandelingen beschouwd als indicator. Bij het meten 
van de effectiviteit van de behandeling wordt gebruik gemaakt van intervisie, gesprekken, 
vragenlijsten en meetinstrumenten. 
Over de waarde van de beschreven indicatoren voor de kwaliteit van zorg verschillen de 
geïnterviewden van mening. Zo wordt opgemerkt dat meldingen van incidenten met name 
inzicht geven in de zorgzwaarte van de cliënten en dat enkel het percentage tevreden 
cliënten weinig zegt over een instelling. 
 
 

7.2.6 Het belang van indicatoren 
 
De laatste paragraaf gaat in op de mening van de geïnterviewden over de belangrijkste 
indicatoren en toekomstige ontwikkelingen. 
 
Aan de geïnterviewden is gevraagd welke indicatoren zij belangrijk vinden om de kwali-
teit van een collega GGZ-instelling te beoordelen. Voor een deel noemen de geïnterview-
den daarbij dezelfde indicatoren die men binnen de eigen instelling hanteert en die 
hiervoor reeds zijn besproken. Zo wordt de tevredenheid van cliënten, het effect van de 
zorg of interventie, mate van tevredenheid en de deskundigheid van het personeel 
alsmede cijfers in verband met de verhouding tussen personeel en cliënten genoemd. 
Voor een ander deel zal men bij een collega-instelling ook afgaan op aspecten die veel 
minder makkelijk in getalsmatige indicatoren zijn uit te drukken maar wel van belang 
worden geacht om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Ter illustratie een aantal citaten: 
 
-  'De mate waarin de omgeving bij de hulpverlening betrokken wordt, ethische 

normen met betrekking tot de omgang met cliënten, de manier waarop met 
medewerkers wordt omgegaan, de 'sfeer', de manier waarop medewerkers bij het 
kwaliteitsbeleid worden betrokken en de manier waarop kwaliteit zichtbaar 
wordt gemaakt.'  

-  'De uitstraling van cliënten binnen de klinische setting alsmede de uitstraling van 
de gebouwen binnen de klinische setting en de uitstraling van de medewerkers. 
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Verder de kwaliteit van het sociaal beleid.' 
-  'De mate waarin de zorgvisie geconcretiseerd en zichtbaar is in de dagelijkse 

activiteiten en omgang.' 
-  'De behoefte bestaat aan een meer procesmatige evaluatie, waaruit naar voren komt 

of wettelijke voorschriften worden gevolgd, dossiers goed in orde en leesbaar zijn en 
of de instelling goed bereikbaar is.' 

Uit de citaten blijkt dat ook minder meetbare aspecten van belang zijn om de kwaliteit 
van een collega-instelling te kunnen beoordelen. Van belang is een open sfeer binnen een 
instelling. Dit kan zowel tot uiting komen in de omgang met cliënten, als in de manier 
waarop medewerkers worden aangesproken en betrokken zijn in het kader van de zorg. 
Daarnaast lijkt ook de mate waarin de organisatie transparant is, zowel met betrekking tot 
de zorg als op het administratieve vlak, een aspect waarop collega-instellingen worden 
beoordeeld. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Uit de hierboven genoemde onderwerpen komt duidelijk naar voren dat de geïnter-
viewden niet alleen indicatoren, maar vooral ook indicatiegebieden noemen als 
graadmeter voor de kwaliteit van zorg. Deze nadruk op indicaties wordt door een aantal 
geïnterviewden als volgt verwoord: 
- 'Zelf legt men in de organisatie meer de nadruk op de inhoudelijke kant van de 

kwaliteit van zorg en minder op cijfers en getallen.' 
-  'De instelling kent een aantal getalsmatige indicatoren en daarnaast een groot aantal 

kwaliteitsactiviteiten, die men - hoewel niet in cijfers te meten - wel als harde 
indicaties voor de kwaliteit van zorg ziet.'  

 
De vergelijking tussen de GGZ-instellingen zal, mede door de ontwikkeling van de GGZ-
thermometer verder gestalte krijgen. Volgens de geïnterviewden van een aantal 
instellingen is het echter belangrijk om te benadrukken dat iedere regio zijn eigen 
problematiek heeft en dat instellingen niet zonder meer met elkaar te vergelijken zijn. 
Wat betreft het inzichtelijk maken aan derden wordt door de geïnterviewden van één 
instelling het volgende opgemerkt:  
-  'Het risico van het extern inzichtelijk maken van indicatoren is dat je afgerekend kunt 

worden op metingen. Het mag niet voorkomen dat je cliënten niet meer opneemt 
omdat de kans op een succesvolle behandeling klein is. Het cijfer alleen zegt niets als 
er geen kader omheen geplaatst kan worden. Cijfers mogen zich niet tegen je keren. 
Er moet daarom zorgvuldig met de gegevens worden omgegaan.' 

 
Door het merendeel van de instellingen wordt aangegeven dat men werkt aan een 
geïntegreerd – cyclisch - kwaliteitssysteem waarbinnen de indicatoren meer samenhang 
krijgen. In dit kader worden ook indicatoren en (interne) normen verder ontwikkeld. 
Echter, een systeem brengt ook het risico van bureaucratisering met zich mee: 'Er wordt 
veel geëist met betrekking tot registratie en verslaggeving' en 'het is belangrijk een 
evenwicht te vinden in voorschriften (die altijd weerstand oproepen) en de daadwerke-
lijke hulpverlening' en het is van belang steeds kritisch te blijven kijken naar het 
kwaliteitssysteem 'het moet een middel zijn en geen doel'. 
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7.3 Samenvatting en beschouwing 

 
Deze laatste paragraaf geeft een korte samenvatting van de bevindingen bij de GGZ-
instellingen. Voor een beschouwing over het gebruik van indicatoren over alle zorgsec-
toren verwijzen we naar de algemene samenvatting en beschouwing aan het begin van dit 
rapport. 
 
De interviews die gehouden zijn met vertegenwoordigers van tien GGZ-instellingen 
hadden tot doel te onderzoeken welke indicatoren in GGZ-instellingen worden gebruikt 
om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. In grote lijnen stonden daarbij drie vragen 
centraal: 
 
  1 'Wat verstaat u onder goede kwaliteit van zorg?' 
  2 'Hoe weet u dat goede kwaliteit wordt geleverd?' 

    3 'Waaraan meet u de kwaliteit van zorg af, en meer specifiek, welke cijfers 
of kengetallen worden daarbij als indicator gebruikt?' 

 
Het interview was toegespitst op outcome indicatoren, dat wil zeggen indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. 

 
Alle geïnterviewden hanteren een brede definitie van kwaliteit van zorg. Kwaliteit van 
zorg wordt niet alleen afgemeten aan de uitkomsten van de zorg op cliëntniveau. Alle 
geïnterviewden beschouwen ook kenmerken van de organisatiestructuur en de beheersing 
van zorgprocessen als indicatoren voor de kwaliteit van zorg, dit ondanks het feit dat in 
het interviewprotocol het accent was gelegd op uitkomstindicatoren op het niveau van de 
cliënt.72 Een groot aantal indicatoren die door de GGZ-instellingen in het Leidschendam-
onderzoek werden gerapporteerd, zijn ook in dit onderzoek aan de orde gekomen. De 
conclusie is dat in de praktijk de kwaliteit van zorg op dit moment zowel wordt afgeme-
ten aan de kwaliteitssystemen en de kwaliteitsinstrumenten die de instelling hanteert, 
zoals begeleidingsplannen, deskundigheidsbevordering of protocollering, als aan speci-
fieke gegevens over de uitkomsten van de zorg op cliëntniveau, waarbij het accent ligt op 
de tevredenheid van de cliënten. 
 
Een belangrijke eis die (theoretisch) aan een goede indicator wordt gesteld is dat er een 
relatie bestaat tussen de indicator en datgene wat men onder de kwaliteit van zorg verstaat 
(Colsen en Casparie, 1995). In het ideale geval zou de instelling dan ook via indicatoren 
kunnen nagaan in welke mate de visie wordt waargemaakt of de doelstellingen worden 
gerealiseerd. 
De relatie tussen de visie en missie van de GGZ-instelling en de indicatoren die worden 
gemeten is bij een aantal indicatoren geëxpliciteerd, met name wat betreft de cliëntge-
richtheid en doelmatigheid van de zorg. Zo worden bijvoorbeeld indicatoren met 
betrekking tot het aanbod van diensten en de evaluatie van het begeleidingsplan genoemd 

                                                           
10  De beschrijving van de structuur- en procesindicatoren mag niet als uitputtend worden beschouwd. In 

de interviews is namelijk niet gevraagd een overzicht van structuur- en procesindicatoren te geven. 
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in het kader van cliëntgerichtheid. Zorgzwaarte van cliënten wordt genoemd in het kader 
van de doelmatigheid van de zorg. In andere gevallen is doorgaans geen expliciete relatie 
gelegd tussen de indicatoren en de visie of missie van de instelling.  
 
Opvallend is de overeenstemming tussen de geïnterviewden over een aantal indicatoren, 
ondanks de verschillen in doelgroepen en dienstverlening van de GGZ-instellingen. Er 
zijn een aantal indicatoren die in vrijwel alle GGZ-instellingen aan de orde zijn gekomen, 
namelijk tevredenheid van de cliënten, de GGZ-thermometer, deskundigheid van het 
personeel, wachttijden, ziekteverzuim en klachten.  
Deze indicatoren vindt men nagenoeg unaniem van belang om intern verbeteringen aan te 
kunnen brengen.  
Met betrekking tot de andere indicatoren is er minder overeenstemming tussen de 
geïnterviewden. Indicatoren met betrekking tot het verloop van medewerkers en de 
hygiëne worden wel door iedere GGZ-instelling geregistreerd, maar slechts enkele 
geïnterviewden noemen deze onderwerpen als indicator voor de kwaliteit van zorg.  
Over de waarde van gegevens bijvoorbeeld over wachttijden/wachtlijsten en ziekte-
verzuim, zijn de meningen verdeeld. Zo wijst men, met betrekking tot de wachtlijsten, op 
het feit dat cliënten vaak uit voorzorg op de wachtlijst worden geplaatst. 
Binnen de instellingen worden verschillende activiteiten ondernomen om de kwaliteit van 
zorg te toetsen. Zo wordt het effect van de behandeling onder andere vastgesteld door 
intervisie, vragenlijsten, gesprekken met cliënten en verschillende meetinstrumenten. 
Het gaat daarbij zowel om kwalitatieve als om kwantitatieve gegevens. 
 
De geïnterviewden noemen naast indicatoren ook indicatiegebieden die (nog) niet in 
kengetallen uit te drukken zijn. Voorbeelden van deze indicatiegebieden zijn de 
aanwezigheid van een cliëntenraad en de communicatie naar de cliënt. Ook de door alle 
geïnterviewden genoemde indicator 'tevredenheid' is in feite een indicatiegebied, dat 
daarentegen doorgaans wel in een aantal indicatoren is geoperationaliseerd. 
Tevredenheidsmetingen generen cijfers op een aantal gebieden, zoals bejegening, 
emancipatie van de cliënt en deskundigheid van de medewerkers. Deze gegevens moeten 
vervolgens geïnterpreteerd worden om tot verbeteringen te kunnen leiden, aldus de 
geïnterviewden. Het zijn geen directe maten voor de kwaliteit van zorg. 
 
Binnen de GGZ-instellingen is er veel aandacht voor de ontwikkeling van indicatoren 
voor de kwaliteit van zorg. Een goed voorbeeld van een recent ontwikkelde indicator is 
de GGZ-thermometer van GGZ Nederland. Geïnterviewden van zeven instellingen 
overwegen om de thermometer te gaan gebruiken. Met name de mogelijkheid tot onder-
linge vergelijking en het toevoegen van, specifiek voor de instelling relevante, vragen 
wordt als een pluspunt beschouwd. Ook intern worden indicatoren ontwikkeld, 
bijvoorbeeld met betrekking tot een klachtenregistratie voor medewerkers. 
De meeste indicatoren worden inzichtelijk gemaakt aan derden via jaarverslagen. 
Aangegeven wordt dat externe partijen zorgvuldig met deze cijfers dienen om te gaan. 
GGZ-instellingen zijn niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Cijfers zeggen weinig 
als er geen kader omheen geplaatst wordt. 
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 8 Algemeen Maatschappelijk Werk  
 
 
 
 
 
 

 8.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staan Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) instellingen centraal. 
Beschreven wordt welke indicatoren op dit moment in AMW-instellingen worden 
gebruikt om de kwaliteit zichtbaar te maken. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in deze inleiding beschreven wat 
inmiddels bekend is over het gebruik van indicatoren in het AMW, ontleend aan het 
landelijke onderzoek naar kwaliteitssystemen dat in 2000 is gehouden (Sluijs en Wagner, 
2000). Daarna wordt een korte typering gegeven van de vertegenwoordigers van de 
AMW-instellingen die geïnterviewd zijn ten behoeve van het huidige onderzoek. De 
centrale vraag in de interviews was:  
 

'Welke cijfers of kengetallen worden in AMW-instellingen gebruikt als een 
indicator van de kwaliteit van hulp- of dienstverlening die de cliënt 
ontvangt?' 

 
In paragraaf 8.2 volgen de resultaten van de interviews. Beschreven wordt welke 
indicatoren in AMW-instellingen worden gemeten en hoe bruikbaar de geïnterviewden 
deze indicatoren vinden om de kwaliteit van de hulpverlening zichtbaar te maken. Het 
hoofdstuk besluit met een samenvatting en beschouwing. 
 
 

 8.1.1 Indicatoren in het Leidschendamonderzoek in 2000 
 
In het Leidschendamonderzoek in 2000 hebben destijds 85 AMW-instellingen gepartici-
peerd en een vragenlijst ingevuld over de kwaliteitssystemen die zij hanteerden en de 
indicatoren die voor monitoring werden gebruikt. Tabel 8.1 laat zien welk soort gegevens 
AMW-instellingen in 2000 zeiden te gebruiken voor het monitoren van de kwaliteit.73 
 
Het meest genoemd werden de productiecijfers als indicator om de kwaliteit te monitoren 
(85% van de 85 instellingen). Daarnaast meldden ook veel instellingen (64%) dat 
toegangstijden of wachtlijsten als indicator werden gebruikt. 

                                                           
73 De vraag naar indicatoren was als gesloten vraag gesteld. De vijf - in de tabel beschreven indicatoren 

- waren in de vragenlijst opgenomen. Men kon aankruisen welke indicatoren men gebruikte. 
Daarnaast konden andere indicatoren worden ingevuld in de categorie: andere indicatoren, namelijk 
(Sluijs en Wagner, 2000) 
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Ten aanzien van de medewerkers gebruikte 75% van de instellingen gegevens over ziekte 
en verloop van het personeel als een indicator voor het functioneren van de instelling. 
Ruim de helft van de instellingen gebruikte de klachten van cliënten als een indicator 
voor kwaliteit. Minder frequent meldden de instellingen dat gegevens over de uitkomsten 
van de hulpverlening voor monitoring werden gebruikt (45%). Incidenteel (door 9% van 
de instellingen) werden nog andere indicatoren gemeld, die divers van karakter waren. 
Voorbeelden zijn: ‘functioneringsgesprekken, werkbesprekingen of case-load 
besprekingen, et cetera. 
Veel van de hier genoemde indicatoren zijn nader toegelicht in de interviews die ten 
behoeve van het huidige onderzoek zijn gehouden. 
 
 
Tabel 8.1  Percentage AMW-instellingen dat in 2000 de volgende indicatoren meldde 

voor het monitoren van de kwaliteit (N=85) 
 
Gebruikte indicatoren 
 
- de productiecijfers        85% 
- toegangstijden of wachtlijsten       64% 
- ziekte en verloop van medewerkers       59% 
- klachten          
 55% 
- gegevens over uitkomsten van de hulpverlening     45% 
- andere indicatoren          9% 
 
Bron: Sluijs en Wagner, 2000 (Leidschendamonderzoek) 
 
 

 8.1.2 Typering van de respondenten 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden via interviews met vertegenwoordigers van vier 
AMW-instellingen. Schema 8.1 geeft een typering van de geïnterviewden wat betreft hun 
functie binnen de instelling. Ter bescherming van anonimiteit worden geen nadere 
bijzonderheden vermeld. 
 
Bij drie instellingen vervulden de geïnterviewden leidinggevende of coördinerende 
functies (directeur, productgroepmanager, coördinator, teamleider). Bij een instelling 
waren twee kwaliteitsmedewerkers bij het interview aanwezig. De instellingen leveren 
diverse vormen van hulp - en dienstverlening aan verschillende doelgroepen, zoals 
ouderen, jongeren en nieuwkomers.  
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Schema 8.1 Typering van de respondenten    
 
  functie van de geïnterviewden 
   1 directeur 
 
   2 coördinator 
 
   3 kwaliteitsmedewerker 
    kwaliteitsmedewerker 
 
   4 teamleider algemeen maatschappelijk werk 
    productgroepmanager hulpverlening en ouderenwerk 
 

  
 8.2 Het gebruik van indicatoren in het AMW 

 
 8.2.1 Visie op kwaliteit van zorg 

 
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de instellingen invulling trachten te geven aan 
het begrip verantwoorde zorg. In het ideale geval zou er een logische relatie bestaan 
tussen de visie van de instelling op verantwoorde zorg en de indicatoren die worden 
gemeten om na te gaan of de visie wordt waargemaakt. In de Kwaliteitswet is het begrip 
verantwoorde zorg gedefinieerd als zorg van goed niveau, met tenminste de volgende drie 
kenmerken (Kwaliteitswet Zorginstellingen, 1996). Het is zorg die: 
- doelmatig, 
- doeltreffend, en  
- cliëntgericht wordt verleend. 
De zorg moet ook tegemoet komen aan de reële behoefte van de cliënt. 
 
Deze kenmerken komen ook terug in de visies van veel instellingen, waarin is geformu-
leerd wat men onder goede kwaliteit van zorg verstaat.  
In de visie van alle vier instellingen staat klantgerichtheid of cliëntgerichtheid centraal, 
waarbij men tevens de nadruk legt op de reële behoeften van de cliënt. Deze behoefte kan 
ingegeven zijn door de aard van de doelgroep van de instelling bijvoorbeeld ouderen, 
jongeren of personen met psychosociale problematiek. De hulpbehoeften blijken in de 
loop der tijd te veranderen, zo wordt toegelicht, bijvoorbeeld door veranderingen in de 
(multiculturele) samenstelling van de bevolking. Het hulpaanbod dient overeenkomstig te 
worden aangepast, zo wordt vanuit een multiculturele AMW-instelling gemeld:  
'De psychosociale problematiek wordt meer dan voorheen geflankeerd door materiële 
problematiek, waarbij er behoefte is aan meer praktische hulp; er wordt daarbij vaker 
gekozen voor kortdurende hulp.' 
 
Tevens wordt in de visies van de vier instellingen naar doeltreffendheid verwezen, 
verwoord als de doelen of resultaten die men met de hulpverlening wil bereiken. De 
hulpverlening is gericht op het oplossen of voorkómen van specifieke problematiek, of op 
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het zelfstandig of klachtenvrij kunnen functioneren van de doelgroep. Een aantal 
voorbeelden:  
- 'Het steunen van individuele ouderen en groepen ouderen met als oogmerk het 

bevorderen van individuele zelfsturing.' 
-  'De cliënt krijgt de ‘tools' aangereikt om na hulpverlening weer zelfstandig en 

bevredigend te functioneren. Er heeft een accentverschuiving plaatsgevonden. De 
cliënt heeft een specifieke klacht met een haalbaar doel.' 

-  'Het bestrijden van ongewenste maatschappelijke ongelijkheid door maatschappelijke 
problematiek op te sporen, signalen te geven aan de politiek en andere verantwoor-
delijke instanties en door diensten en producten aan te bieden die deze problematiek 
helpen oplossen of - indien mogelijk - voorkomen.' 

 
In één instelling komt het begrip doelmatigheid expliciet in de visie tot uiting, omdat men 
'het doel op een efficiënte manier wil bereiken'. In twee andere instellingen wordt daar 
zijdelings naar verwezen en wil men zich meer gaan richten op samenwerking en 
integraal werken. 
Tenslotte wordt eenmaal een expliciete uitspraak gedaan ten aanzien van de kenmerken 
van de medewerkers, namelijk dat de teams een 'multiculturele samenstelling' dienen te 
hebben. 
 
Wanneer de visies van de instellingen worden gerelateerd aan de vier elementen in het 
begrip verantwoorde zorg, zoals vastgelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen dan 
blijkt dat drie elementen bij alle vier instellingen worden verwoord, namelijk 
cliëntgerichtheid, afstemming op de reële behoeften van de cliënt en doeltreffendheid. 
Doelmatigheid wordt eenmaal expliciet genoemd.  
 
Op een open wijze is aan de geïnterviewden gevraagd op welke wijze de instelling de 
kwaliteit zichtbaar kan maken, en dan met name via indicatoren die worden gemeten. 
Hoewel de geïnterviewden op zoek zijn naar manieren om de kwaliteit transparant te 
maken, blijkt dat niet eenvoudig te zijn, zo blijkt uit de antwoorden:  
- 'Het is moeilijk zichtbaar te maken of de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. De 

meeste aspecten die belangrijk zijn in verband met kwaliteit van zorg zijn moeilijk in 
getallen uit te drukken.' 

- 'Binnen de instelling wordt niet echt gemeten. Wel wordt een aantal gegevens 
geregistreerd en vermeld in het jaarverslag en wordt er gekeken of er verschuivingen 
plaatsvinden, bijvoorbeeld in de aard van de problematiek. Sinds de invoering van een 
specifiek model worden afspraken meer vastgelegd en teruggerapporteerd.' 

- 'Binnen de instelling worden de primaire processen beschreven en wordt een aantal 
aspecten geregistreerd. De omschrijving van primaire processen garandeert echter 
nog geen kwaliteit van zorg en ook met de geregistreerde gegevens wordt beleidsmatig 
niet veel gedaan. Aan het eind van de behandeling vindt een afsluiting/evaluatie-
gesprek plaats, hetgeen ‘subjectieve' gegevens oplevert.' 

- 'Binnen de instelling is een discussie gaande ten aanzien van de kwaliteit van zorg. De 
meer multiculturele samenstelling van de cliëntgroep impliceert een multiculturele 
definitie van kwaliteit en daaraan gekoppelde kwaliteitscriteria. Een aantal aspecten 
wordt geregistreerd en vermeld in het jaarverslag, waarbij gekeken wordt of er 
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verschuivingen plaatsvinden, bijvoorbeeld in de aard van de problematiek en het 
aantal cliënten.' 

Hoewel de instellingen in de visie/missie over het algemeen wel aangeven waar verant-
woorde zorg, hulp – of dienstverlening volgens hen aan behoort te voldoen (cliëntgericht, 
doelmatig en doeltreffend), lijkt het voor de instellingen moeilijk de kwaliteit concreet en 
vervolgens transparant te maken. In één instelling denkt men wel te weten wanneer er in 
de praktijk sprake is van goede kwaliteit namelijk 'als de klacht verdwenen is', echter het 
zichtbaar maken daarvan gebeurt nog niet. Bij een andere instelling is men van mening 
dat multiculturele kwaliteitscriteria noodzakelijk zijn om de kwaliteit van zorg te 
omschrijven en zichtbaar te maken, echter dat wordt door de geïnterviewden van deze 
instelling gezien als een langdurig proces. 
 
De mate waarin kwaliteit wordt geleverd kan enerzijds blijken uit de kwaliteitssystemen 
die de instelling hanteert en anderzijds uit de resultaten van indicatoren die worden 
gemeten. Informatie over de kwaliteitssystemen die AMW-instellingen hanteren is 
uitgebreid beschreven in het Leidschendamonderzoek (Sluijs en Wagner, 2000) en in een 
daarna gehouden vervolgmeting in het AMW (Sluijs en Wagner, 2001). In het huidige 
onderzoek wordt daar niet verder op ingegaan. Het onderzoek is toegespitst op de vraag: 
waaraan meet u de kwaliteit van zorg af? Daarbij gaat het in feite om de vraag hoe de 
instelling weet dat de visie en doelstellingen worden waargemaakt. Dit zou in theorie 
kunnen blijken uit de indicatoren die in de instelling worden gemeten. In alle instellingen 
staat bijvoorbeeld cliëntgerichtheid centraal en via tevredenheidsmetingen zou kunnen 
worden nagegaan of cliëntgerichtheid inderdaad wordt gerealiseerd. Vooruitlopend op de 
resultaten wordt opgemerkt dat drie van de vier geïnterviewden meldden dat nog geen 
indicatoren worden gebruikt om de kwaliteit aan externe partijen zichtbaar te maken en 
dat weinig gegevens worden gebruikt als indicator voor de kwaliteit van de hulpverlening 
die de cliënt ontvangt. In de interviews is daarom met name ingegaan op de vraag welke 
van de bestaande gegevens of eventueel nieuwe gegevens als indicator voor de kwaliteit 
in het AMW zouden kunnen dienen. 
 
 

 8.2.2 Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
 
Aan de geïnterviewden is op een open wijze gevraagd wat zij adequate indicatoren vinden 
om de kwaliteit die de cliënt ontvangt inzichtelijk te maken. Voordat de indicatoren 
afzonderlijk worden beschreven en toegelicht, geeft tabel 8.2 eerst een indruk van het 
aantal indicatoren dat de vier instellingen noemen. De indicatoren zijn (door de onder-
zoekers) ingedeeld in drie aandachtsgebieden, namelijk structuur, proces en outcome c.q. 
resultaten. Conform de huidige kwaliteitsmodellen is het aandachtsgebied 'resultaten' 
breed gedefinieerd en omvat niet alleen de outcome voor de patiënt maar omvat ook 
resultaten op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van de medewerkers.  
 
De tabel moet als volgt worden gelezen. Instellingen nummer 4 noemt 11 indicatoren. De 
overige drie instellingen noemen respectievelijk 10, 9 en 6 indicatoren. Wat betreft alge-
mene indicatoren wordt bijvoorbeeld verwezen naar het gebruik van een gedragscode of 
de aanwezigheid van een cliëntenraad. Ten aanzien van de processen is de toegankelijk-
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heid het meest frequent genoemd. En ten aanzien van de resultaten worden de klachten 
drie maal als indicator genoemd. De geïnterviewden merken op dat meer gegevens over 
productie worden gerapporteerd in de jaarverslagen, maar dat dat nog niet betekent dat 
het adequate indicatoren zijn om de kwaliteit van de hulpverlening aan externen zichtbaar 
te maken.  
 
 
Tabel 8.2  Genoemde indicatoren voor de kwaliteit van hulpverlening per instelling  
    (N= 4)      
 
  1 2 3 4 
 
Indicatoren m.b.t. structuur 
- algemeen 1 2 2 1 
- doelpopulatie 2 - - 1 
- kenmerken medewerkers 2 1 1 2 
- informatievoorziening - - - 1 
 
Indicatoren m.b.t. de processen 
- productomschrijvingen 1 - - - 
- aansluiting vraag en aanbod 1 - - - 
- protocollen primaire hulpverleningsprocessen - - 1 - 
- toegankelijkheid 1 1 1 1 
- wachttijden - 1 - 1 
 
Indicatoren m.b.t. resultaten 
- cliënten 1 3 1 1 
- adverse events 1 1 - 3 
 
Totaal 10 9 6 11 
 
 
 
N.B. Interpretatie van de gegevens 
Wat betreft een interpretatie van de gegevens en van de verschillen tussen de AMW-
instellingen zijn – ook in het vervolg van dit rapport – een aantal zaken van belang. 
 
Ten eerste, als de geïnterviewden van een AMW-instelling weinig indicatoren noemen, 
betekent dat niet dat zij minder gegevens registreren. Het betekent alleen dat zij slechts 
een beperkt aantal van de geregistreerde gegevens beschouwen als een indicator voor de 
kwaliteit van zorg. 
 
Ten tweede, alle geïnterviewden blijken het begrip indicator ruimer op te vatten dan 
alleen als kengetal of percentage. De geïnterviewden noemen ook activiteiten, 
bijvoorbeeld het gebruik van protocollen als indicator voor de kwaliteit van zorg. In feite 
gaat het hier om indicatiegebieden die (nog) niet in indicatoren (kengetallen) zijn 
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geoperationaliseerd. In dergelijke gevallen zal de term ‘indicatie' worden gebruikt, en de 
term ‘indicator' voor kengetallen (cijfers, percentages).  
 
Tot slot, de onderzoekers hebben geen selectie in de door de geïnterviewden genoemde 
indicatoren (of indicaties) aangebracht. Het doel is te laten zien wat instellingen zelf 
beschouwen als indicatie voor de kwaliteit van zorg en dus wat er in het veld leeft. 
 
 

 8.2.3  Indicatoren ten aanzien van structuur 
 
Tabel 8.3 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van structuur en organisatie. De gegevens zijn per instelling weergegeven. 
 
 
Tabel 8.3  Structuur: aantal instellingen dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 

indicator voor de kwaliteit van zorg (N=4) 
 

 1 2 3 4 (n)

Indicatoren algemeen 
- gedragscode/privacy/attitude 

 
X 

 
- 

 
X 

 
- 2

- cliëntenraad - - - X 1

- medezeggenschapsraad - X - - 1

- stabiele organisatie - - X - 1

- samenwerking - X - - 1

 
Aanbod producten/diensten 
- informatievoorziening 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
X 1

 
Doelpopulatie 

    

- inhoudelijke aspecten X - - - 1

- demografische aspecten X - - X 2

 
Medewerkers 

    

- deskundigheidsbevordering X X X X 4

- functieomschrijving X - - - 1

- samenstelling personeel - - - X 1

     

Totaal 5 3 3 5 

 
 
 
Indicatoren algemeen 
De aspecten die ten aanzien van de organisatie in het algemeen worden genoemd zijn 
divers van karakter. De genoemde onderwerpen worden niet zozeer als indicator 
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beschouwd in de zin van een cijfer of kengetal, maar worden wel als een indicatie van de 
kwaliteit gezien. 
De aanwezigheid van een privacyreglement en de naleving van een gedragscode zijn twee 
maal als een indicatie voor de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening genoemd. De 
geïnterviewden vermoeden dat door het gebruik van dit soort kwaliteitsinstrumenten de 
kwaliteit van de dienstverlening verbetert en dat het bijdraagt aan de klantgerichtheid van 
de dienstverlening.Wel merken zij op dat die bijdrage moeilijk zichtbaar is te maken. 
Gesteld wordt dat de attitude of houding van medewerkers ten opzichte van cliënten een 
indicatie is voor kwaliteit, want 'als je geen liefde voor je klant hebt, geen empathische 
houding, dan bereik je nooit wat. Een empathische houding is echter moeilijk te meten.' 
Twee geïnterviewden vinden de cliëntenraad en de medezeggenschapsraad een indicatie 
voor kwaliteit omdat de inbreng van de cliënt een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
kwaliteit van de geboden hulpverlening. De cliëntenraad (in oprichting) kan 'een rol gaan 
spelen bij het bepalen van een multiculturele definitie van de kwaliteit', aldus een geïnter-
viewde. En volgens een ander zou zo'n raad de cliëntvriendelijkheid van de instelling 
verhogen, omdat men dan feedback krijgt over datgene wat de instelling aanbiedt. Ook de 
aanwezigheid van informatie waarin cliënten geïnformeerd worden over de organisatie en 
over bijvoorbeeld wachtlijsten, kan als indicatie voor de kwaliteit worden beschouwd.  
 
Op organisatieniveau wordt verder verwezen naar de mate van samenwerking, zowel 
binnen het team als met derden zoals huisartsen en eerstelijnspsychologen. Ook de 
stabiliteit van de organisatie kan als indicatie voor de kwaliteit worden beschouwd. 
Bedoeld wordt een organisatie waar uitgangspunten, processen en verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn en sprake is van een cyclisch kwaliteitsproces en kwaliteitssysteem.  
 
Doelpopulatie 
Een van de geïnterviewden beargumenteert waarom kenmerken van cliënten als indicatie 
voor de kwaliteit worden beschouwd. Zowel inhoudelijke aspecten als demografische 
kenmerken worden geregistreerd. Met inhoudelijke aspecten wordt de aard van de proble-
matiek of het soort hulpvragen bedoeld. De geïnterviewde is van mening dat dergelijke 
registraties inzicht geven in de doelgroep en eventuele subgroepen die gebruik maken van 
de dienstverlening van de instelling, zodat het hulpaanbod daarop kan worden afgestemd. 
Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat allochtonen weinig gebruik maakten van de aange-
boden activiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat men zich nu meer gaat richten op de vraag 
hoe men deze groep kan bereiken voor activiteiten die door de organisatie worden aange-
boden. Ook kan men demografische gegevens van de gemeente of het CBS gebruiken om 
het bestaan van problemen cijfermatig te onderbouwen. In de andere drie instellingen 
worden ook kenmerken van cliënten geregistreerd, maar zijn deze gegevens niet als indi-
catie van de kwaliteit genoemd. 

 
 
 

Medewerkers 
De deskundigheid van het personeel (bevoegd en bekwaam) wordt door alle vier instel-
lingen van groot belang geacht als indicatie van de kwaliteit. Een geïnterviewde licht dat 
concreet toe door te stellen dat: 'de deskundigheid belangrijk is in de zin dat de behande-
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laar in staat moet zijn om binnen een paar gesprekken dat punt te bereiken waar 
behandelaar en cliënt naar toe willen'. Bij deskundigheid, zo wordt aangegeven, gaat het 
om 'aspecten als de opleiding, scholing, naleven van reglementen en de bejegening van 
klanten'. In dit kader stelt een instelling als eis dat de medewerkers werken conform de 
voorwaarden van het beroepsprofiel van het algemeen maatschappelijk werk. Een andere 
instelling eist dat de medewerker ingeschreven is in het beroepsregister van het maat-
schappelijk werk. Verder draagt, binnen een instelling, het bestaan van functieomschrij-
vingen voor medewerkers (mede) bij tot de verbetering van kwaliteit van de geboden 
hulpverlening, aldus een geïnterviewde.  
Eén geïnterviewde vindt een indicatie van de kwaliteit van de hulpverlening de mate 
waarin het personeelsbestand een afspiegeling is van de bevolking in de regio waar de 
instelling werkzaam is. De gegevens hieromtrent worden in het kader van de Wet Samen 
geregistreerd. Deze variabele zou volgens de instelling relatief makkelijk meetbaar 
gemaakt kunnen worden door de registratiegegevens van de instelling te vergelijken met 
de bevolkingsstatistieken van de gemeente. De intentie van deze instelling is het vormen 
van 'multicultureel samengestelde teams'. 
  
Samenvatting 
Samenvattend kan worden gesteld dat er overeenstemming bestaat over de deskundigheid 
van de medewerkers als een indicatie voor de kwaliteit. Het gaat hier - evenals bij de 
andere onderwerpen die zijn genoemd - niet om indicatoren in de vorm van cijfers of 
kengetallen, maar om indicatiegebieden die (nog) niet in meetbare grootheden zijn 
uitgedrukt. Soms wordt wel verwezen naar meetbare zaken, zoals gevolgde bijscholing of 
het aantal medewerkers dat staat ingeschreven in het beroepsregister. De geïnterviewden 
betwijfelen of belangrijke kenmerken zaken zoals de attitude van de medewerkers of de 
bejegening van cliënten meetbaar gemaakt kunnen worden. 
De overige indicatoren die zijn genoemd zijn divers van karakter (cliëntenraad, 
samenwerking, stabiliteit, kenmerken van cliënten) en zijn telkens door één 
geïnterviewde genoemd.  
 
 

 8.2.4 Indicatoren ten aanzien van processen 
 
Tabel 8.4 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de hulpverleningprocessen. De gegevens zijn per instelling weergegeven. 

  
 
 
 
 
 
    

Tabel 8.4  Processen: aantal AMW-instellingen dat de hierna volgende onderwerpen 
noemt als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=4) 

 
 

1 2 3 4 (n) 
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- toegankelijkheid    X X X X 4 
- wachtlijsten      - X - X 2 

- productomschrijvingen    X - - - 1 
- aansluiting vraag en aanbod   X - - - 1 
- protocollen primaire hulpverleningsprocessen  - - X - 1 
 
Totaal      3 2 2 2 
 
 
 
Kenmerken van de hulpverleningprocessen 
Alle vier instellingen noemen de mate waarin de instelling toegankelijk is als een indi-
catiegebied voor de kwaliteit van de hulpverlening. Ten aanzien van toegankelijkheid 
wordt een aantal aspecten genoemd. 
Twee geïnterviewden zouden graag inzichtelijk willen maken in welke mate de verschil-
lende subdoelgroepen bereikt worden. Wanneer blijkt dat een doelgroep niet bereikt 
wordt kan men bekijken op welke manier dat verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door 
meer 'outreachend' te gaan werken.  
Eveneens twee geïnterviewden zien de laagdrempeligheid van de instelling als een moge-
lijke indicatie voor de kwaliteit van de hulpverlening. Er wordt gedacht aan aspecten 
zoals de toegankelijkheid van het gebouw, de telefonische bereikbaarheid, de 
aanwezigheid van een receptie en een 24-uur bereikbaarheidsdienst. Door de 
geïnterviewden wordt opgemerkt dat de instelling op dit gebied al een aantal 
kwaliteitsactiviteiten heeft uitgevoerd, namelijk het bieden van één loket voor bewoners 
in de buurt en het feit dat mensen telefonisch een afspraak kunnen maken. Hierbij wordt 
de kanttekening gemaakt dat 'het bereiken van de instelling daardoor makkelijker is 
geworden, maar het bereiken van de professionals moeilijker'. 
Twee instellingen noemen de al dan niet aanwezigheid van wachtlijsten een indicatie van 
de kwaliteit van de hulpverlening. In één instelling wordt in dit kader ook een 'niet al te 
volle wachtkamer' gezien als een indicatie voor de kwaliteit van de hulpverlening.  
In het verlengde van toegankelijkheid tenslotte, wordt ook als indicatie genoemd de mate 
waarin vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.  
 
Tweemaal worden productomschrijvingen en protocollen als indicaties voor de kwaliteit 
genoemd, waarbij de volgende toelichting wordt gegeven. In een instelling zijn product-
omschrijvingen ontwikkeld waarbij ook wordt aangegeven welke aspecten van het 
product gemeten kunnen worden. Door middel van - onder andere - de productomschrij-
vingen wordt 'zichtbaar gemaakt waar de instelling voor staat' en 'wordt de klant 
duidelijk gemaakt wat de instelling te bieden heeft, waardoor de klant gerichter kan 
kiezen en zich serieus genomen voelt'.  
Ook een ander beaamt dat omschrijving van de primaire processen (waar men mee bezig 
is) zichtbaar maakt hoe een instelling werkt, met de kanttekening dat 'een omschrijving 
van het primaire proces nog geen kwaliteit van zorg garandeert'.  
 
Samenvatting 
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Samenvattend bestaat er tussen de instellingen de meeste overeenstemming ten aanzien 
van toegankelijkheid in brede zin als indicatie voor de kwaliteit. Het gaat daarbij ook om 
aspecten als wachtlijsten, het bereik van de doelgroepen en afstemming van het aanbod 
op de hulpvragen. Over de mate waarin en de wijze waarop deze aspecten meetbaar 
gemaakt zouden kunnen worden bestaan nog geen uitgesproken opvattingen. De 
aanwezigheid van productomschrijvingen of protocollen wordt tweemaal als een indicatie 
van de kwaliteit beschouwd. 

 
 
 8.2.5 Indicatoren ten aanzien van resultaten 

 
Tabel 8.5 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de resultaten. De gegevens zijn per instelling weergegeven. 
 
 
Tabel 8.5  Resultaten: aantal AMW-instellingen dat de hierna volgende onderwerpen 

noemt als indicator voor de kwaliteit van zorg (N=4) 
 
 
      1 2 3 4 (n) 
 

Cliënten 
- cliënttevredenheid    X X X - 3 
- effect van de dienstverlening   - X - X 2 
- behalen streefcijfers    - X - - 1 

 
Adverse events 

- klachten       X X - X 3 
- uitval na aanmelding    - - - X 1 
- recidive       - - - X 1 
 
Totaal      2 4 1 4 
 
 
Cliënten 
De mate van cliënttevredenheid wordt door drie instellingen genoemd als indicator voor 
de kwaliteit van zorg, maar daar worden ook kantekeningen bij gemaakt. In een instelling 
onderzoekt men de klanttevredenheid en worden de uitkomsten hiervan periodiek 
vergeleken. Toch vindt men dat deze indicator momenteel 'niet zoveel zegt over de 
inhoudelijke kwaliteit'. Volgens de geïnterviewde heeft dit te maken met de (huidige) 
doelgroep van deze instelling, namelijk ouderen: 'de huidige ouderen zeggen weinig, zij 
vinden alles goed'. De verwachting is wel dat tevredenheid in de toekomst een 
belangrijkere indicator voor kwaliteit zal worden, omdat er 'een andere - mondigere - 
generatie ouderen aan komt'.  
Een ander zou met cliënttevredenheidsonderzoek meer zicht willen krijgen op de 
bejegening van de hulpverlener naar de cliënt toe, de inrichting van het gebouw en het op 
tijd beginnen van gesprekken. Als nadeel wordt wel genoemd dat dit subjectieve 
gegevens zou opleveren. In een derde instelling is een klein aantal cliënten bevraagd om 
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te zien wat belangrijke aspecten zouden zijn in een tevredenheidsonderzoek. Daaruit (en 
uit ander onderzoek) kwam naar voren dat cliënten vooral waarde hechten aan empathie 
(de bejegening van de hulpverlener) en verder aan toegankelijkheid en beschikbaarheid 
van de hulp. De instelling zelf daarentegen hecht met name waarde aan een oordeel ten 
aanzien van de kwaliteit van de methodieken.  
 
Twee instellingen zouden graag ook het effect van de dienstverlening willen kunnen 
nagaan, als indicatie van de kwaliteit. Opgemerkt wordt dat dit moeilijk te meten zal zijn 
en dat handreikingen vanuit de brancheorganisatie zinvol zouden zijn. De geïnterviewde 
licht toe dat de behandelingen op dit moment worden afgesloten met een terugblik van de 
behandelaar en de cliënt. In de terugblik komen onder andere aspecten als veranderingen, 
leermomenten en de toekomst aan de orde. Als mogelijke indicator wordt bij deze 
instelling ook het behalen van streefcijfers ten aanzien van de afgesloten dossiers, korte 
contacten en groepswerk genoemd.  
 
Tenslotte – terzijde – nog het volgende: Alle vier instellingen registreren en rapporteren 
productiecijfers (aantallen deelnemers, aantallen tot stand gekomen contacten/ trajecten 
en/of de typering van de tot stand gekomen hulpverlening) in hun jaarverslagen. De 
vertegenwoordigers van de instellingen geven echter aan deze cijfers niet zo zeer als een 
indicator voor de kwaliteit van de hulp - of dienstverlening te beschouwen.  

 
Adverse events 
Drie instellingen noemen de aanwezigheid van klachten als indicatie van de kwaliteit van 
zorg. Een geïnterviewde licht toe dat binnen de instelling een klachtencommissie is 
geïnstalleerd, maar dat het aantal formeel ingediende klachten niet wordt gezien als een 
heel belangrijke indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening. Wel vindt men de 
wijze waarop met informele klachten wordt omgegaan een goede indicatie voor de 
kwaliteit van zorg, Twee anderen betwijfelen of de afwezigheid van klachten een 
indicator is voor de kwaliteit van zorg, omdat cliënten er mogelijk moeite mee hebben om 
een klacht in te dienen. Wel wordt gesteld dat 'het belangrijk is dat je cliënten laat weten 
dat er een klachtenprocedure bestaat'. In een instelling is het aantal informele klachten de 
laatste tijd toegenomen: dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat cliënten beter 
geïnformeerd worden: 'dat werkt drempelverlagend'.  
Tenslotte zouden nog twee andere indicatoren kunnen worden gebruikt, namelijk de 
uitval van cliënten na de aanmelding en het aantal recidiverende cliënten. Wat betreft 
uitval na aanmelding vermoedt men dat er een relatie bestaat tussen de duur van de 
periode tussen de aanmelding en de eerste afspraak en de verschijningskans van de cliënt. 
De gegevens omtrent recidive worden geregistreerd. Bij de schuldhulpverlening van de 
bestreffende instelling recidiveert ongeveer een derde van de cliënten. Dit is door de jaren 
heen een vrij constant gegeven. 
Samenvattend bestaat er relatieve overeenstemming ten aanzien van indicatoren met 
betrekking tot de resultaten over de mate van cliënttevredenheid en de aanwezigheid van 
klachten. Beide aspecten worden door de vertegenwoordigers van drie instellingen 
genoemd als indicaties voor de hulpverlening. Wel worden enkele kanttekeningen 
gemaakt ten aanzien van de betrouwbaarheid van de uitkomsten van tevredenheidsonder-
zoeken. Ook ten aanzien van het aantal klachten als indicator worden kanttekeningen 
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geplaatst, met name in verband met de interpretatie. Naast tevredenheid en klachten 
wordt door twee instellingen aangeven dat men ook het effect van de dienstverlening als 
indicator zou willen inzetten. De precieze invulling daarvan heeft men nog niet voor ogen 
en handreikingen zouden welkom zijn. 
 
 

 8.2.6  Het belang van indicatoren  
 
Deze laatste paragraaf gaat in zijn algemeenheid in op de mening van de geïnterviewden 
over de belangrijkste indicatoren en toekomstige ontwikkelingen. 
 
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat zij de belangrijkste indicatoren vinden om de 
kwaliteit van een collega instelling te beoordelen. Voor een groot deel noemen de 
geïnterviewden daarbij dezelfde indicatoren die men voor de eigen instelling van belang 
acht en die hiervoor reeds zijn besproken. Het gaat daarbij om zaken als de deskundigheid 
van medewerkers, de toegankelijkheid van de instelling, de tevredenheid van cliënten, et 
cetera. Daarnaast zou ook specifiek worden gelet op een goede bedrijfsvoering, zoals de 
volgende twee opmerkingen illustreren: 
-  'De organisatie van de instelling; de manier waarop deze wordt aangestuurd en de 

wijze waarop verantwoordelijkheden verdeeld zijn en het enthousiasme en de 
bereidwilligheid van medewerkers.' 

- 'De aanwezigheid van interne afsprakensystemen onder andere om de kwaliteit te 
bewaken, om werk van elkaar over te nemen en om elkaars werk te toetsen.' 

 
Wat betreft de toekomstige ontwikkeling van indicatoren wordt in zijn algemeenheid 
opgemerkt dat het moeilijk is om kwaliteit in cijfers uit te drukken, maar dat het wel 
belangrijk is om continu aan kwaliteit te blijven werken. Men merkt op dat er onbewust 
veel wordt gedaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar daar zou meer bewust 
vorm aan gegeven kunnen worden. Hoewel het wel zinvol kan zijn om aspecten meetbaar 
te maken wordt er gewaarschuwd voor een overdaad aan regels en papierwerk: 'door de 
hele discussie over de kwaliteit komt de nadruk te veel op de organisatie te liggen en te 
weinig op de uitvoering'. 
 
In drie van de vier instellingen wordt aangegeven dat men het van belang acht dat de 
kwaliteit steeds in beweging blijft:  
 
- 'Het is belangrijk je steeds af te vragen of het nog actueel is, steeds in beweging te 

blijven en te blijven discussiëren en niet tevreden te zijn.' 
- 'Onze instelling is een open, redelijk vernieuwende organisatie die extern gericht is en 

waar veel ter discussie staat.' 
- 'Het is belangrijk dat instellingen elkaar scherp houden en elkaar ondersteuning 

bieden.' 
 
Uit het bovenstaande komt naar voren dat men in het kader van de kwaliteit van de 
hulpverlening waarde hecht aan een kritische en open houding ten aanzien van de 
kwaliteit. Daarbij is er naast het vastleggen en transparant maken ook aandacht voor de  
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- steeds veranderende - praktische uitvoering van de hulpverlening. In twee instellingen 
benadrukt men daarbij het cyclische kwaliteitsproces.  
 
 

 8.3  Samenvatting en beschouwing  
 
Deze laatste paragraaf geeft een korte samenvatting van de bevindingen bij de AMW-
instellingen. Voor een beschouwing over het gebruik van indicatoren over alle zorgsec-
toren verwijzen we naar de algemene samenvatting en beschouwing aan het begin van dit 
rapport. 
 
De interviews die gehouden zijn met vertegenwoordigers van vier AMW-instellingen 
hadden tot doel te onderzoeken welke indicatoren in AMW-instellingen worden gebruikt 
om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. In grote lijnen stonden daarbij drie vragen 
centraal: 
 

 1 'Wat verstaat u onder goede kwaliteit van zorg?' 
  2 'Hoe weet u dat goede kwaliteit wordt geleverd?' 

 3 'Waaraan meet u de kwaliteit van zorg af, en meer specifiek, welke cijfers 
of kengetallen worden daarbij als indicator gebruikt?' 

 
Het interview was toegespitst op outcome indicatoren, dat wil zeggen indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. 
 
Aan de ene kant komt uit de interviews naar voren dat er bij de bevraagde instellingen 
weinig sprake is van het gebruik van indicatoren. Aan de andere kant lijkt men op zoek te 
zijn naar manieren om de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening zichtbaar te kunnen 
maken.  
Met betrekking tot de door de geïnterviewden genoemde - gewenste - indicatoren en 
indicatiegebieden bestaat er overeenstemming over indicatoren ten aanzien van de 
deskundigheid van medewerkers en de toegankelijkheid van de instelling. Alle vier 
instellingen noemen deze aspecten als indicatie voor de kwaliteit van de hulpverlening74. 
Relatieve overeenstemming is er wat betreft het belang van cliënttevredenheid en het 
aantal klachten. Bij deze twee aspecten worden relativerende opmerkingen gemaakt ten 
aanzien van respectievelijk de betekenis van de indicator in het kader van de kwaliteit van 
de hulpverlening en de interpretatie van de indicator. Minder overeenstemming is er over 
andere indicatiegebieden, zoals een gedragscode, wachttijden, productomschrijvingen of 
protocollen, of andere incidenteel genoemde onderwerpen. Uit de interviews ontstaat de 
indruk dat binnen het AMW nog niet veel discussies over bruikbare indicatoren zijn 
gevoerd. 
 
In het Leidschendamonderzoek (Sluijs en Wagner, 2000) kwam naar voren dat AMW-
instellingen met name productiecijfers, toegangstijden of wachtlijsten, ziekte en verloop 

                                                           
2 De beschrijving van de structuur- en procesindicatoren mag niet als uitputtend worden beschouwd. In 

de interviews is niet gevraagd een overzicht van structuur- en procesindicatoren te geven. 
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van medewerkers, klachten en gegevens over uitkomsten van de hulpverlening gebruiken 
om de kwaliteit te monitoren. Opvallend is dat vergeleken met het Leidschendamrapport 
de vertegenwoordigers van de instellingen in het onderhavige onderzoek wel aangeven 
dat zaken als productiecijfers en de registratiegegevens worden verzameld en 
gerapporteerd, maar dat deze gegevens niet worden beschouwd als goede indicatoren 
voor de kwaliteit van zorg die de cliënt ontvangt. De gegevens worden op 
instellingsniveau wel gebruikt voor monitoring van het instellingsbeleid en de 
bedrijfsvoering, maar blijkbaar zijn andere indicatoren nodig om de geleverde kwaliteit 
op cliëntniveau aan externen zichtbaar te maken. 
 
De ontwikkeling van indicatoren wordt door de geïnterviewden in zijn algemeenheid in 
het bredere perspectief geplaatst van de continue aandacht voor kwaliteit en kwaliteits-
verbetering. Men hecht veel waarde aan een kritische en open houding ten aanzien van de 
kwaliteit en men vindt het belangrijk dat er - naast het transparant maken van de kwaliteit 
- ook aandacht is voor de - steeds veranderende - praktische uitvoering van 
kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. In dit verband wordt het ‘cyclische 
kwaliteitsproces' genoemd.  
Hoewel de instellingen over het algemeen in de visie/missie aangeven waar verantwoorde 
zorg-, hulp- of dienstverlening volgens hen aan behoort te voldoen (cliëntgericht, doel-
matig en doeltreffend), lijkt het voor de instellingen op dit moment moeilijk de kwaliteit 
door middel van het gebruik van indicatoren transparant te maken. Alle vier instellingen 
geven wel een aantal indicatiegebieden aan die mogelijk in indicatoren kunnen worden 
geoperationaliseerd. Bij een aantal indicatoren worden echter ook twijfels of kantteke-
ningen geplaatst ten aanzien van de bruikbaarheid en de interpretatie. Er is behoefte aan 
handreikingen vanuit de brancheorganisatie om de kwaliteit van de hulpverlening zicht-
baar te kunnen maken. Alle vier de bevraagde AMW-instellingen zijn bezig met het vorm 
geven aan een kwaliteitssysteem. Het lijkt er op dat daar de aandacht vooral op is gericht. 
In een volgende fase kan dan op zoek worden gegaan naar adequate manieren om de 
kwaliteit van de aan de cliënt geboden zorg transparant te maken. 
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 9 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten 
 
 
 
 
 
 

 9.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staan GGD 'en centraal. Beschreven wordt welke indicatoren op dit 
moment in de GGD worden gebruikt om de kwaliteit van zorg en dienstverlening zicht-
baar te maken. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in deze inleiding beschreven wat 
inmiddels bekend is over het gebruik van indicatoren in GGD'en, ontleend aan het lande-
lijke onderzoek naar kwaliteitssystemen dat in 2000 is gehouden (Sluijs en Wagner, 
2000). Daarna wordt een korte typering gegeven van de vertegenwoordigers van de GGD 
'en die geïnterviewd zijn ten behoeve van het huidige onderzoek. De centrale vraag in de 
interviews was:  
 

'Welke cijfers of kengetallen worden in de GGD gebruikt als een indicator 
van de kwaliteit van zorg en dienstverlening die de cliënt ontvangt?' 

 
In paragraaf 9.2 volgen de resultaten van de interviews. Beschreven wordt welke 
indicatoren in in de GGD worden gemeten en hoe bruikbaar de geïnterviewden deze 
indicatoren vinden om de kwaliteit van zorg en dienstverlening zichtbaar te maken. Het 
hoofdstuk besluit met een samenvatting en beschouwing. 
 
 

9.1.1 Indicatoren in het Leidschendamonderzoek in 2000 
 
In het Leidschendamonderzoek in 2000 hebben destijds 46 GGD'en geparticipeerd. Zij 
hebben een vragenlijst ingevuld over de kwaliteitssystemen en de indicatoren die zij 
hanteerden. Tabel 9.1 laat zien welk soort indicatoren GGD'en in 2000 zeiden te 
gebruiken voor het monitoren van de kwaliteit.75 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9.1  Percentage GGD'en dat in 2000 de volgende indicatoren voor monitoring 
                                                           
75 De vraag naar indicatoren was als gesloten vraag gesteld. De zes in de tabel beschreven indicatoren 

waren in de vragenlijst opgenomen. Men kon aankruisen welke indicatoren men gebruikte. Daarnaast 
konden andere indicatoren worden ingevuld in de categorie: andere indicatoren. (Sluijs en Wagner, 
2000) 
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gebruikte (N=46) 
 

Gebruikte indicatoren         
  % 

- de productiecijfers         
  72% 
- klachten van patiënten of klanten(groepen)       
 65% 
- ziekte en verloop van medewerkers        
 52% 
- gegevens over uitkomsten van de dienstverlening      
 30% 
- toegangstijden of wachtlijsten        
 26% 
- gegevens over het bereik/participatie van doelgroepen     
 17% 
- andere indicatoren          
     2% 

Bron: Sluijs en Wagner, 2000 (Leidschendamonderzoek) 
 
 
Als meest genoemde indicator werden de productiecijfers genoemd (72% van de 46 
GGD'en). Daarnaast meldden ook veel GGD'en (65%) dat klachten van patiënten of van 
klantengroepen als indicator werden gebruikt. 
Ten aanzien van de medewerkers gebruikte 52% van de GGD'en gegevens over ziekte en 
verloop van het personeel als een indicator voor het functioneren van de instelling. 
Minder dan eenderde van de GGD'en (30%) meldde dat gegevens over uitkomsten van de 
dienstverlening voor monitoring werden gebruikt. Daarnaast werden toegangstijden of 
wachtlijsten als indicator gebruikt (26%) en/of gegevens over het bereik van de 
doelgroepen (17%). Door één GGD werden nog andere indicatoren gemeld, zoals de 
tevredenheid van medewerkers, het relatiebeheer met de gemeente, het gebruik van het 
INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) et cetera. Veel van de genoemde indicatoren 
zijn nader toegelicht in de interviews die ten behoeve van het huidige onderzoek zijn 
gehouden. 
 
 

 9.1.2 Typering van de respondenten 
 
In het huidige onderzoek zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van 5 
GGD'en. De vijf GGD'en vervullen een groot aantal functies in het kader van het bewa-
ken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in de regio waar zij werkzaam 
zijn. In alle gevallen zijn de functies Algemene Gezondheidszorg en Jeugdgezondheids-
zorg vertegenwoordigd. Naast deze functies worden in de meeste gevallen ook andere 
diensten aangeboden, waaronder Sociaal Medische Advisering, (Regionale) Indicatie 
Organen, Medische Opvang Asielzoekers en Ambulancehulpverlening. 
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Schema 9.1 geeft een typering van de geïnterviewden wat betreft hun functie binnen de 
GGD. Ter bescherming van anonimiteit worden geen nadere bijzonderheden vermeld. 
 
Het schema toont dat de geïnterviewden divers zijn wat betreft de functies die zij in de 
GGD vervullen. Zowel directies als beleids- en stafmedewerkers en een unithoofd hebben 
aan de interviews deelgenomen. Vijf van de beleids- en stafmedewerkers hebben (mede) 
kwaliteit in hun portefeuille.  
Schema 9.1 Typering van de respondenten 
 

functie van de geïnterviewden     
1 directeur 

staffunctionaris kwaliteit  
 
2 stafmedewerker beleid en kwaliteit   
 
3 secretaris Indicatie Orgaan, tevens beleidsmedewerker Volksgezondheid 
  unithoofd Sociaal Medische Advisering 
 
4  adjunctdirecteur 
  twee beleidsmedewerkers (met kwaliteit in portefeuille) 
 
5  directeur 

beleidsmedewerker (met onder andere kwaliteitszorg als aandachtsgebied)  
  
 

 9.2 Het gebruik van indicatoren in GGD'en 
 

 9.2.1 Visie op kwaliteit van zorg 
 
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de GGD'en invulling trachten te geven aan het 
begrip verantwoorde zorg. In het ideale geval zou er een logische relatie bestaan tussen de 
visie van een instelling op verantwoorde zorg en de indicatoren die worden gemeten om 
na te gaan of de visie wordt waargemaakt. Verantwoorde zorg is in de kwaliteitswet 
gedefinieerd als zorg van goed niveau, met tenminste de volgende kenmerken 
(Kwaliteitswet Zorginstellingen, 1996). Het is zorg die doelmatig, doeltreffend, en 
patiëntgericht wordt verleend en tegemoet komt aan de reële behoefte van de patiënt. 

 
Deze kenmerken komen voor een deel terug in de visies van de GGD'en, waarin is gefor-
muleerd wat men onder goede kwaliteit van zorg en dienstverlening verstaat. 
In de visie/missie van alle vijf GGD'en staat vermeld dat het de taak van de GGD is om 
de volksgezondheid in de regio te bewaken, te beschermen en te bevorderen, waarbij in 
twee gevallen wordt aangegeven dat tevens sprake is van een 'vangnetfunctie'.76 In één 

                                                           
76 Het bieden van een vangnet voor groepen en individuen die niet of onvoldoende bereikt worden door 

de reguliere en dienstverlenende instellingen.  
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visie wordt vermeld dat de bevordering van de gezondheid van de bevolking deels door 
eigen uitvoering deels door samenwerking met derden gebeurt.  
In alle visies staat de cliëntgerichtheid centraal, terwijl in drie gevallen tevens de nadruk 
wordt gelegd op vraaggericht werken. In het kader van vraaggericht werken noemt één 
GGD als voorbeeld dat gemeenten betrokken worden bij de gewenste 
productenpakketten. 
Doelmatigheid komt in twee visies expliciet naar voren, in een GGD verwoord als 
'doelmatig en doelgericht' en in een andere GGD als 'verantwoord gebruik van middelen 
en tijd.' 
In drie visies is de professionaliteit van de medewerkers - op meer of minder expliciete 
wijze - verwoord. Bijvoorbeeld door te stellen dat de medewerkers dienen te werken 
'vanuit een professionele en pro-active werkhouding', door aan te geven dat 'medewerkers 
hun taken op een nuchtere, betrokken en professionele wijze dienen te verrichten' of door 
'belang te hechten aan professionele eisen, normeringen en standaarden.' 
 
Relateren we de visies van deze GGD'en aan de vier elementen in het begrip 
verantwoorde zorg uit de Kwaliteitswet, dan blijkt dat met name het element 
cliëntgerichtheid expliciet in de visies terugkomt (en in iets mindere mate de afstemming 
van de dienstverlening op de behoefte van de cliënt). De twee andere elementen - 
doelmatigheid en de doeltreffendheid (c.q. effectiviteit) van de zorg - worden minder 
vaak expliciet in de visies verwoord. 
 
Naast de formele visie op kwaliteit is aan de geïnterviewden gevraagd wat zij zelf 
verstaan onder goede kwaliteit. Deze vraag levert uiteenlopende antwoorden op. Enkele 
voorbeelden: 
-  'Doen wat we zeggen; en zeggen wat we doen!' 
-  'Kwaliteit van zorg heeft te maken met de mate waarin de dienstverlening voldoet aan 

de verwachtingen.'  
-  'Kwaliteit is het constant streven naar verbetering van diensten door medewerkers van 

de GGD, waarbij de vraag en beleving van de cliënt centraal staan, met verantwoord 
gebruik van middelen en tijd.' 

De conclusie is dat de geïnterviewden verschillende accenten leggen in hun omschrijving 
van kwaliteit, namelijk respectievelijk op afspraken nakomen, op voldoen aan verwach-
tingen en op continue verbetering. Volgens één van de geïnterviewden is 'kwaliteit van 
zorg een moeilijk te omschrijven begrip.' 
 
De mate waarin kwaliteit wordt geleverd kan enerzijds blijken uit de kwaliteitssystemen 
die de GGD hanteert en anderzijds uit de resultaten van de indicatoren die worden 
gemeten. Informatie over de kwaliteitssystemen in GGD'en is uitgebreid beschreven in 
het Leidschendamonderzoek (Sluijs en Wagner, 2000). We volstaan hier met een korte 
verwijzing naar de kwaliteitssystemen die door de geïnterviewden zijn genoemd. In drie 
van de vijf GGD'en worden meerdere kwaliteitssystemen genoemd. In één geval gaat het 
om het HKZ-model (HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en het 
ISO-model (ISO = International Standards of Organization), in de twee andere gevallen 
wordt ook nog het INK-model (INK = Instituut Nederlandse Kwaliteit) genoemd. Deze 
laatste twee GGD'en benadrukken het integrale karakter van het kwaliteitssysteem. Bij 
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één GGD betekent dit dat ook de ARBO-zorg en Milieuzorg in het kwaliteitssysteem zijn 
opgenomen. De twee resterende GGD'en hanteren respectievelijk het INK- en het HKZ–
model. Gegevens over de kwaliteitssystemen worden doorgaans uitgebreid in de 
jaarverslagen van de GGD gepubliceerd.  
 
Het huidige onderzoek is toegespitst op de vraag: waaraan meet u de kwaliteit van zorg 
af? Daarbij gaat het in feite om de vraag hoe de GGD weet dat de visie en doelstellingen 
worden waargemaakt en dat de kwaliteitssystemen inderdaad de beoogde effecten 
hebben. In theorie zou dat kunnen blijken uit de indicatoren die in de GGD worden 
gemeten. Cliëntgerichtheid zou bijvoorbeeld via meningspeilingen onder cliënten 
gemeten kunnen worden. Vooruitlopend op de resultaten blijkt dat er in zijn 
algemeenheid nog weinig directe relaties zijn tussen de visie of de doelstellingen van de 
GGD en de indicatoren die worden gemeten, althans die relaties zijn op enkele 
uitzonderingen na niet geëxpliciteerd. 
 
 

 9.2.2 Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
 
Aan de geïnterviewden is op een open wijze gevraagd welke aspecten zij zien als 
indicator voor de kwaliteit van zorg en welke indicatoren zij gebruiken om de kwaliteit 
van zorg te meten of inzichtelijk te maken. Voordat de indicatoren afzonderlijk worden 
beschreven en toegelicht, geeft tabel 9.2 eerst een indruk van het aantal indicatoren dat de 
vijf GGD'en rapporteren. De indicatoren zijn (door de onderzoekers) ingedeeld in drie 
aandachtsgebieden, namelijk structuur, proces en outcome c.q. resultaten. Conform de 
huidige kwaliteitsmodellen is het aandachtsgebied 'resultaten' breed gedefinieerd en 
omvat niet alleen de outcome voor de patiënt maar omvat ook resultaten op andere 
gebieden, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van de medewerkers.  
 
 
Tabel 9.2  Aantal genoemde indicatoren voor de kwaliteit van zorg per GGD (N=5) 
 
            1 2 3
 4 5 

Indicatoren m.b.t. structuur 
-  aanbod producten/diensten      - 1 -
 1 1 
-  medewerkers        - - 2
 3 1 
 
Indicatoren m.b.t. processen 
-  zorgprocessen        3 - 6
 4 5  
-  veiligheid/hygiëne        - - -
 1 - 
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Indicatoren m.b.t. resultaten 
-  cliënten         6 3 1
 2 2  
-  medewerkers        1 - 1
 3 1 
-  adverse events        1 1 2
 1 1  
-  overige          1 2 1
 3 2 
 
Totaal           12 7
 13 18 13 

 
 
De tabel moet als volgt worden gelezen. Door GGD nummer vier worden 18 indicatoren 
genoemd, terwijl bij GGD nummer twee 7 indicatoren te onderscheiden zijn. Bij de 
overige drie GGD'en is het aantal genoemde indicatoren 12 of 13. Het meest frequent 
worden indicatoren met betrekking tot resultaten genoemd (variërend van 5 tot 9 per 
GGD), gevolgd door indicatoren met betrekking tot processen (variërend van 0 tot 6 per 
GGD) en indicatoren met betrekking tot de structuur (variërend van 0 tot 4 per GGD).  
N.B. Interpretatie van de gegevens 
Wat betreft een interpretatie van de gegevens en van de verschillen tussen de GGD'en is - 
ook in het vervolg van dit rapport - een aantal zaken van belang. 
 
Ten eerste, als in een GGD weinig indicatoren worden genoemd, betekent dat niet dat zij 
minder gegevens registreren. Het betekent alleen dat zij slechts een beperkt aantal van de 
geregistreerde gegevens beschouwen als een indicator voor de kwaliteit van zorg. 
Bijvoorbeeld, in alle GGD'en worden protocollen gehanteerd, maar niet iedereen vindt dit 
een indicator voor de kwaliteit van zorg. Bovendien benadrukte een van de 
geïnterviewden dat de genoemde indicatoren 'willekeurig zijn, ter illustratie en niet 
uitputtend'.  
 
Ten tweede, alle geïnterviewden blijken het begrip indicator ruimer op te vatten dan 
alleen als kengetal of percentage. De geïnterviewden noemen ook activiteiten, 
bijvoorbeeld casuïstiekbesprekingen een indicator voor de kwaliteit van zorg. In feite gaat 
het hier om indicatiegebieden die (nog) niet in indicatoren (kengetallen) zijn 
geoperationaliseerd. In dergelijke gevallen zal de term 'indicatie(gebied)' worden 
gebruikt, en de term indicator voor kengetallen (cijfers, percentages). 
 
Tot slot, de onderzoekers hebben geen selectie in de door de geïnterviewden genoemde 
indicatoren (of indicatiegebieden) aangebracht. Het doel is te laten zien wat de geïnter-
viewden zelf beschouwen als indicatie voor de kwaliteit van zorg en dus wat er in het 
veld leeft. 
 
 

9.2.3 Indicatoren ten aanzien van structuur 
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Tabel 9.3 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de structuur van de organisatie. De gegevens zijn per GGD weergegeven. 
 
 
Tabel 9.3  Structuur: aantal GGD'en dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 

indicator voor de kwaliteit van zorg (N=5)  
 

           1 2 3 4
 5 (n) 

Aanbod producten/diensten 
-  bepaling aanbod      - X - X
 - 2 
-  informatievoorziening     - - - - X
 1 
 
Medewerkers 
-  deskundigheid       - - X X
 X 3 
-  inzetbaarheid deskundig personeel    - - - X -
 1 
-  casuïstiekbesprekingen     - - X X -
 2 
 
Totaal          0 1 2 4
 2  

Uit de tabel komt naar voren dat de genoemde indicatoren met name betrekking hebben 
op de (deskundigheid van de) medewerkers en in mindere mate op het aanbod van 
producten en diensten.  
 
Aanbod producten/diensten 
In twee GGD'en worden gegevens over zorgbehoeften genoemd als een indicatie voor de 
kwaliteit, omdat die gegevens nodig zijn om het aanbod te kunnen afstemmen op de 
behoeften die er in de regio bestaan.  
Zo bepaalt één GGD de inhoud van cursussen mede aan de hand van onderzoeken 
(leerlingengezondheidsprofiel en gezondheidspeiling) en literatuur. Op grond van de 
determinanten van gezondheid die uit de onderzoeken en literatuur naar voren kwamen, 
heeft deze GGD in haar preventieve activiteiten gekozen voor BRAVO-onderwerpen: 
bewegen, roken, alcohol, voeding, veiligheid en ontspanning. Een andere GGD doet 
onderzoek om leemtes in de zorg (Infectieziektebestrijding) en behoeften aan activiteiten 
(Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding) op het spoor te komen.  
 
De mate van informatievoorziening wordt in één GGD als een indicatie voor de kwaliteit 
gezien. In dit kader wordt de website van de GGD onder de aandacht gebracht. 
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Geregistreerd wordt het aantal hits per week, als indicator voor de mate waarin de 
informatie wordt bekeken. 
 
Medewerkers 
De deskundigheid van de medewerkers wordt in drie GGD'en genoemd als een indicatie 
voor de kwaliteit. Twee maal wordt in dit verband een omschrijving gegeven van wat 
men in de betreffende GGD onder deskundig personeel verstaat: 
-  'HBO SMA adviseurs dienen in staat te zijn te adviseren op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg.' 
-  'Bevoegd en bekwaam conform de wet BIG; kritisch en zelfreflecterend.' 
 
De derde GGD besteedt binnen het personeelsbeleid momenteel aandacht aan 
persoonlijke opleidingsplannen. Men verwacht dat dit beleid vruchten zal afwerpen op de 
motivatie van de medewerkers en daarmee ook op het ziekteverzuimcijfer. 
In één GGD wordt de inzetbaarheid van deskundig personeel genoemd als een indicator 
met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening. Bij de ambulancedienst van deze 
GGD wordt gewerkt met een inzetbaarheidsmatrix. Per medewerker wordt jaarlijks de 
inzetbaarheid gemeten. Bij afwijkingen ten opzichte van het totale gemiddelde worden 
passende maatregelen genomen, bijvoorbeeld extra scholing om de inzetbaarheid te 
vergroten.  
In verband met casuïstiekbesprekingen wordt opgemerkt dat het hierbij 'niet gaat om een 
harde indicator voor de kwaliteit van zorg'. Deze besprekingen worden in een GGD 
gebruikt om te bekijken of werkinstructies bijstelling behoeven en of er interne nascho-
lingen georganiseerd dienen te worden. Het aantal nascholingen naar aanleiding van de 
casuïstiekbesprekingen wordt geregistreerd. Bij de andere GGD zijn de geïnterviewden 
van mening dat de overzichten van de besprekingen inzicht geven in het aantal 
overleggen dat daadwerkelijk plaatsvindt en in de presentiegraad van de medewerkers.  
Samenvatting 
Samenvattend blijken ten aanzien van de structuur van de organisatie met name twee 
soorten indicaties en indicatoren te worden genoemd. Ten eerste de kwaliteit (deskundig-
heid) van het personeel en ten tweede gegevens over zorgbehoeften en aspecten van het 
aanbod. Het gaat in deze gevallen overwegend om indicatiegebieden en niet zozeer om 
cijfers of kengetallen. In de interviews is wel toegelicht waarom de genoemde indicatoren 
van belang zijn voor de kwaliteit van de GGD, maar is niet nader geëxpliciteerd waar de 
indicator precies voor staat.  
 
 

 9.2.4 Indicatoren ten aanzien van processen 
 
Tabel 9.4 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren en 
indicatiegebieden en ten aanzien van de (zorg)processen. De gegevens zijn per GGD 
weergegeven. 
 
 
Tabel 9.4  Processen: aantal GGD'en dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 

indicator voor de kwaliteit van zorg (N=5)  
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           1 2 3 4
 5 (n) 

Zorg- en dienstverleningsprocessen 
-  responstijden        X  -  - X
 X 3 
-  doorlooptijden/afhandelingtermijn    X - X X - 
 3 
-  wachttijden        - - - -
 X 1 
 
-  bereikbaarheid        X - X -
 X 3 
-  toegankelijkheid      - - - -
 X 1 
 
-  toetsen/gebruik van protocollen/werkinstructies  - - X X X
 3 
-  voorbehouden handelingen     - - X -
 - 1 
 
-  kwaliteit adviezen      - - X X
 - 2 
-  afstemming zorgvraag - zorgaanbod   - - X - -
 1 
 
Veiligheid/hygiëne 
-  veiligheid medewerkers     - - - X -
 1 
 
Totaal           3 0 6 5
 5  

 
 
Uit de tabel komt naar voren dat de genoemde indicatoren vooral betrekking hebben op 
tijden (responstijden, doorlooptijden en wachttijden) en de bereikbaarheid. Daarnaast 
worden relatief vaak indicatoren genoemd die verwijzen naar het kwaliteitssysteem, zoals 
(in de tabel genoemde) protocollen en werkinstructies. Hierna wordt beschreven welke 
toelichting de geïnterviewden bij de indicatoren hebben gegeven, en voorzover bekend, 
waarvoor de gegevens worden gebruikt.  
 
Responstijden, doorlooptijden en wachttijden 
Aspecten met betrekking tot 'tijd' (responstijden, doorlooptijden, wachttijden) zijn het 
meest frequent (door vier GGD'en) genoemd als indicatie voor de kwaliteit. 
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Bij responstijden (snelheid van reageren) gaat het bijvoorbeeld om de snelheid van 
reageren door de ambulancezorg/-dienst, de snelheid van reageren bij het uitbreken van 
epidemieën en (milieu)rampen en de snelheid van handelen bij forensische geneeskunde. 
De indicator bestaat uit de responstijden die worden geregistreerd.  
Met betrekking tot de responstijden blijken twee soorten normen te worden gehanteerd: 
1 Een norm waarbij wordt aangegeven wat de responstijd maximaal mag zijn, 

bijvoorbeeld 'aanwezig zijn binnen een half uur'. 
2 Een norm waarbij wordt aangegeven hoeveel procent van de betreffende dienst de 

gestelde normtijd dient te behalen, bijvoorbeeld '95% van de ambulances dient bij 
spoedeisende hulp binnen 15 minuten ter plaatse te zijn'. 

 
De geïnterviewden van de GGD'en die responstijden hanteren voor de ambulancezorg/-
dienst, geven aan dat bij sterke afwijkingen van de norm actie wordt ondernomen, 'om 
toch verantwoorde zorg te kunnen bieden'. Zo startte één van deze GGD'en overleg met 
gemeenten, provincies en het ministerie toen bleek dat de ambulancevoorziening in 
enkele gemeenten ontoereikend was om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Een andere 
GGD heeft afspraken gemaakt met de gemeente met betrekking tot snelheid van reageren 
bij het uitbreken van epidemieën en (milieu)rampen. Een van de geïnterviewden merkt op 
dat de gemeten responstijden met betrekking tot forensische geneeskunde met name voor 
intern gebruik dienen. 
 
Bij de doorlooptijd (afhandelingtermijn) gaat het om de tijd tussen de aanvraag van een 
dienst en het moment dat de dienst is afgehandeld. Bij twee van de drie GGD'en die deze 
indicator noemen, wordt deze gebruikt bij de unit Sociaal Medische Advisering/Sociaal 
Medische Zorg. Een voorbeeld: 
-  'Ieder kwartaal wordt een overzicht met de gemiddelde doorlooptijd per adviescate-

gorie gerapporteerd aan het sectorhoofd gezondheid en het indicatieorgaan. De 
vastgestelde norm is dat 100% van de cliënten binnen de vastgestelde tijd moet zijn 
ingepland. Afwijkingen voorzover zij te wijten zijn aan de GGD en niet aan derden 
kunnen aanleiding geven tot verbeteracties.' 

 
Bij de derde GGD worden doorlooptijden geregistreerd ten aanzien van bijvoorbeeld 
aanvragen van cliënten in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten, aanvragen 
bij het Regionale Indicatie Orgaan of aanvragen voor een gereserveerde Invalide 
Parkeerplaats.  
Tenslotte wordt de afwezigheid van wachttijden in de wachtkamer genoemd als een indi-
catie voor klantgericht werken. Binnen de betreffende GGD wordt met een afsprakensys-
teem gewerkt, hetgeen betekent dat er niet of nauwelijks meer sprake is van wachttijden.  
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Bereikbaarheid en/of toegankelijkheid wordt in drie GGD'en genoemd als een indicatie 
voor de kwaliteit. 
Met betrekking tot het ontwikkelen van een indicator voor 'bereikbaarheid' verkeren deze 
GGD'en in verschillende fasen. In één GGD zijn normen opgesteld ten aanzien van de 
bereikbaarheid voor klanten. Deze normen worden niet alleen intern binnen de GGD 
gebruikt, maar zijn ook aan de klanten zelf kenbaar gemaakt. De GGD heeft handvesten 
voor klanten gemaakt, waarin exact staat wat klanten van de GGD mogen verwachten. 
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Het gaat dus niet alleen om een gemiddeld percentage voor de gehele GGD maar ook om 
(een belofte) aan elke individuele klant. Klanten kunnen de GGD aanspreken als deze 
belofte niet wordt nagekomen, c.q. als de norm niet wordt gehaald. Het is de bedoeling 
om - naast de normen - ook consequenties en acties te specificeren indien de normen niet 
worden gehaald. De geïnterviewden van de twee andere GGD'en noemen telefonische 
bereikbaarheid als indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening. Een van deze 
GGD'en is momenteel bezig met een startmeting naar de telefonische bereikbaarheid, op 
grond waarvan normen opgesteld zullen worden. Binnen de andere GGD bestaat de wens 
om een indicator ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid te ontwikkelen. 
Met betrekking tot de variabele 'toegankelijkheid' wordt opgemerkt dat men de toeganke-
lijkheid probeert te vergroten door gebruik te maken van verschillende locaties, 'we gaan 
als het ware naar de mensen toe'. Een meting van hoeveel mensen uit welk gebied een 
bepaalde locatie bezoeken, vindt (nog) niet plaats. 
 
Protocollen en werkinstructies 
Het gebruik en/of de toetsing van protocollen en werkinstructies wordt in drie GGD'en 
genoemd als een indicatie voor de kwaliteit. In één GGD wordt de naleving van protocol-
len en werkinstructies getoetst door middel van interne audits. Bij een andere GGD 
worden afwijkingen van een protocol besproken met de betreffende medewerker. Het 
toetsen van de mate waarin protocollen worden toegepast en normen worden behaald, wil 
men nog nader formaliseren. Het gebruik van protocollen en werkinstructies wordt 
genoemd als belangrijk in het kader van consistentie en/of kwaliteit, zoals blijkt uit de 
volgende toelichtingen: 
-  'We handelen conform uniforme werkinstructies of protocollen om een zo eenduidig en 

consistent mogelijk product te kunnen leveren.' 
-  'Het feit dat alle voorbehouden handelingen - tezamen met kwaliteitscriteria - zijn 

omschreven in het productenboek kan worden gezien als een indicatie voor de 
kwaliteit van zorg.' 

 
Kwaliteit van de adviezen 
Tot slot wordt de kwaliteit van de gegeven adviezen door GGD-medewerkers als 
indicatie voor kwaliteit genoemd.  
In één GGD wordt de kwaliteit van adviezen getoetst aan collega's (medische milieukun-
digen) en getoetst via de vergelijking met de landelijke aanpak en de landelijke 
richtlijnen. Bij een andere GGD worden gegeven adviezen - in het kader van Sociaal 
Medische Advisering - beoordeeld door een collega. Geregistreerd worden het aantal 
adviezen, het soort adviezen en de reden waarom een advies wordt teruggegeven. Na elk 
teruggegeven advies vindt terugkoppeling plaats. Ook vindt bij elk klantcontact een korte 
terugkoppeling plaats gericht op afstemming van zorgvraag en zorgaanbod.  
 
Veiligheid en hygiëne 
In één GGD worden gegevens over arbeidsomstandigheden gezien als een indicatie voor 
kwaliteit. De betreffende gegevens kunnen aanleiding geven tot verbeteracties en 
verbetertrajecten. Twee andere GGD'en noemen veiligheid niet expliciet als indicator 
(niet in de tabel), maar vermelden wel dat zij in het kader van de veiligheid activiteiten 
hebben ondernomen. Zo verwijst een geïnterviewde naar een cursus 'omgaan met 
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agressie' voor de medewerkers en naar de bij de receptie geïnstalleerde veiligheidsbel. 
Een andere geïnterviewde verwijst naar een werkgroep nazorg die is opgezet voor 
medewerkers die te maken hebben gehad of te maken kunnen krijgen met agressieve 
personen.  
 
Samenvatting 
Samenvattend blijkt er relatief overeenstemming te bestaan over de volgende vier indica-
toren: responstijden, doorlooptijden, bereikbaarheid en de toetsing van protocollen en 
werkinstructies. De meeste van deze indicatoren zijn in meetbare grootheden uitgedrukt. 
In enkele gevallen zijn normen opgesteld waaraan de gegevens worden getoetst. Over de 
andere indicatoren bestaat minder overeenstemming, zoals blijkt uit het feit dat bijvoor-
beeld wachttijden of toegankelijkheid steeds in één van de GGD'en zijn genoemd.  
  
 

 9.2.5 Indicatoren ten aanzien van resultaten 
 
Tabel 9.5 geeft een overzicht van de door de geïnterviewden genoemde indicatoren ten 
aanzien van de resultaten of uitkomsten van de zorg- en dienstverlening. De gegevens 
zijn per GGD weergegeven. 
 
Ten aanzien van de cliënten wordt tevredenheid het meest frequent als indicator genoemd 
(alle GGD'en). Net zoals bij de cliënten wordt ook bij de medewerkers tevredenheid het 
meest frequent als indicator genoemd. Alle GGD'en beschouwen klachten als een 
indicatie voor de kwaliteit. Daarnaast worden ook effecten van cursussen en GVO-
activiteiten alsmede uitkomsten van evaluaties/onderzoek relatief vaak genoemd.  
 



 

 
 
212 Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, NIVEL 2002 

Tabel 9.5  Resultaten: aantal GGD'en dat de hierna volgende onderwerpen noemt als 
indicator voor de kwaliteit van zorg (N=5) 

 

           1 2 3 4
 5 (n) 

Cliënten 
-  tevredenheid       X X X X
 X 5 
-  effecten van cursussen of GVO-activiteiten  X X - X - 3 
-  bereik doelgroepen en risicogroepen   X - - - X
 2 
-  onderkennen risicokinderen/gezondheidsproblemen X X - - - 2 
-  (adequaat) verwijzen van risicokinderen   X - - - -
 1 
-  positieve geluiden      X - - -
 - 1 
 
Medewerkers 
-  tevredenheid       X - - X
 X 3 
-  ziekteverzuim       - - X X
 - 2 
-  verloop         - - - X
 - 1 
 
Adverse events  
-  klachten        X X X X
 X 5 
-  terugkomers na onbevredigend advies   - - X - -
 1 
 
Overige 
-  uitkomsten van evaluaties of onderzoek   - X X X X
 4 
-  productiecijfers       - X - X
 X 3 
-  benchmarking       X - - X
 - 2 
 
Totaal          9 6 5 9
 6  

 
 
Tevredenheid van cliënten 
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In alle GGD'en wordt de tevredenheid van cliënten en klanten beschouwd als een 
indicator voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Binnen vier GGD'en vinden 
klanttevredenheidsonderzoeken plaats, waarbij er verschillen bestaan in de frequentie 
waarmee de onderzoeken plaatsvinden (periodiek of incidenteel) en in de reikwijdte 
(bijvoorbeeld alle afdelingen, een enkele afdeling, een project). De geïnterviewden van 
één GGD merken op dat in verband met de in het onderzoek op te nemen aspecten77 
overleg plaatsvindt met het Regionale Patiënten Consumenten Platform (RP/CP). 
Volgens de geïnterviewden van twee GGD'en kunnen de uitkomsten van de onderzoeken 
aanleiding geven tot verbeterpunten. Daarentegen twijfelen de geïnterviewden van een 
andere GGD aan de betekenis van de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken, 'de 
manier van vragen leidt er bijna altijd toe dat uiteindelijk een voldoende wordt gegeven'. 
De GGD waar nog geen klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd, vindt dergelijk 
onderzoek wel een belangrijk instrument, 'het meet patiëntgerichtheid' en 'je kunt 
daarmee zaken als doorlooptijden, bejegening van de cliënt en wachttijden goed meten'.  
Naast de tevredenheid wordt ook het aantal positieve meldingen (bijvoorbeeld bedankjes) 
in één GGD gezien als een indicatie voor de kwaliteit van zorg. Het aantal positieve 
meldingen wordt geregistreerd en vergeleken met de aantallen in voorgaande jaren. 
 
Effecten 
Effecten van cursussen en andere op preventiegerichte activiteiten worden in drie 
GGD'en genoemd als een indicatie voor de kwaliteit van gezondheidsbevordering. De 
geïnterviewden van deze drie GGD'en geven daarbij aan dat het vaststellen en meten van 
indicatoren ten aanzien van gezondheidsbevordering lastig is, 'de effecten van preventieve 
campagnes zijn moeilijk vast te stellen en worden misschien pas op de lange termijn 
zichtbaar' en 'bij GVO is geen sprake van heel concrete activiteiten'. Overigens wordt 
ook opgemerkt dat de effecten van specifieke cursussen, zoals stoppen met roken, wel 
kunnen worden vastgesteld, bijvoorbeeld 'na afloop van de cursus was gemiddeld 80% 
van de deelnemers gestopt en na een jaar rookte 39% nog steeds niet'. Bij een GGD wil 
men in de toekomst de effecten van het weerbaarheidproject 'Kom op voor jezelf' gaan 
meten met behulp van het Preventie Effectiviteits Instrument (PREFFI), een instrument 
dat gebruikt kan worden bij het opzetten en evalueren van meerdere GVO-activiteiten. 
 
Bereik van doelgroepen  
Het bereik van doelgroepen en risicogroepen wordt door de geïnterviewden van twee 
GGD'en genoemd als een indicatie voor de kwaliteit van zorg en het succes van preventie 
door de GGD. Bij een van deze GGD'en wordt het percentage van de doelpopulatie dat 
wordt bereikt, gezien als een goede indicator die voor GGD'en op vele fronten geldt. Een 
paar voorbeelden:  
Jeugdgezondheidszorg 
-  'Als indicator wordt gebruikt het percentage kinderen dat wordt bereikt, afgezet tegen 

alle kinderen per leeftijdsgroep (4-19 jarigen). Op dit moment wordt circa 98% van de 
kinderen bereikt. De GGD hanteert als norm dat 100% gehaald zou moeten worden, 

                                                           
77  In het tevredenheidsonderzoek van deze GGD komen de volgende aspecten aan de orde: bejegening, 

toebemeten tijd, privacybeheer gegevens, informatieverstrekking, wachttijden, storingen tijdens 
consult. 
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'want misschien zijn veel problemen wel geconcentreerd in de 2% van de kinderen die 
niet worden bereikt.' 

Algemene Gezondheidszorg 
-  'Als indicator wordt gehanteerd het percentage reizigers dat gevaccineerd wordt. Dit 

percentage zou moeten worden afgezet tegen het percentage reizigers dat zich ten 
onrechte niet heeft laten vaccineren. Deze cijfers zijn niet exact bekend.'  

Risicogroepen 
-  'Van risicogroepen (vluchtelingen, illegalen, asielzoekers, prostituees) wordt 

bijgehouden hoeveel personen via een actieve benadering worden bereikt en welke 
ziekten worden opgespoord.' 

 
Het onderkennen van risicokinderen78 of gezondheidsproblemen wordt in twee GGD'en 
beschouwd als een goede indicatie voor de kwaliteit van de (Jeugd)gezondheidszorg. Een 
GGD maakt in dit verband gebruik van de uitkomsten van de meting van het aantal 
mensen met tuberculose in de regio, waarbij het aantal wordt vergeleken met het aantal in 
de jaren daarvoor en het landelijk gemiddelde. Ook verschillen tussen autochtone en 
allochtone inwoners van verschillende leeftijden worden bijgehouden. De gegevens 
worden vermeld in het jaarverslag. In dezelfde GGD worden de uitkomsten van het 
Preventief Geneeskundig Onderzoek gezien als een middel om problemen in de 
gezondheid, zowel op lichamelijk als psycho-sociaal gebied, tijdig te onderkennen. De 
resultaten van deze onderzoeken worden vergeleken met de resultaten van de jaren 
daarvoor om bij kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie gezondheidsveranderingen op 
te sporen. Volgens de geïnterviewden van een andere GGD zou de indicator met 
betrekking tot het tijdig onderkennen van risicokinderen als volgt berekend kunnen 
worden: 
-  'Men kan meten hoeveel risicokinderen worden onderkend. Vervolgens kan dat aantal 

afgezet worden tegen het aantal risicokinderen dat - op basis van epidemiologisch 
onderzoek - in de regio aanwezig zou zijn. In het ideale geval wordt 100% van deze 
risicokinderen opgespoord.'  

 
De kwaliteit van verwijzen van risicokinderen wordt in één GGD genoemd als indicatie 
voor de kwaliteit van de Jeugdgezondheidszorg. Hiervoor zouden, volgens de 
geïnterviewden van deze GGD, twee indicatoren gebruikt kunnen worden: 
 
1 'Het percentage kinderen dat - na door de GGD te zijn verwezen - inderdaad 

terechtkomt bij degene naar wie verwezen is. De indicator zou het aantal in zorg 
genomen kinderen zijn, afgezet tegen het aantal verwezen kinderen. Dit kan 
bijvoorbeeld gemeten worden via brieven aan de ouders van deze kinderen.'  

2 'De juistheid van de verwijzing. Een indicator zou het aantal terechte verwijzingen 
zijn, afgezet tegen het totaal aantal verwijzingen. Dit is moeilijker te meten en kan 
alleen beoordeeld worden door degenen naar wie verwezen is.' 

 
Tevredenheid van medewerkers 

                                                           
4 Denk bij risicokinderen aan kinderen met hartafwijkingen, spraakstoornissen et cetera. 
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De tevredenheid van medewerkers wordt in drie GGD'en in verband gebracht met de 
kwaliteit van zorg, omdat, zoals een geïnterviewde het verwoordt, 'medewerkers die goed 
in hun vel zitten, goede kwaliteit leveren'. In twee GGD'en is de mate van tevredenheid 
van de medewerkers onderzocht. In beide gevallen werd het onderzoek uitgevoerd door 
een extern bureau. Bij de ene GGD werden de medewerkers via stemkastjes bevraagd 
over een aantal aspecten.79 De meting werd afgerond met een prioriteitenzitting, die 
uitmondde in een aantal verbetervoorstellen. Bij de andere GGD werden de resultaten 
vergeleken met de resultaten uit andere sectoren. 
 
Ziekteverzuim en verloop van personeel 
Ziekteverzuim en/of verloop van het personeel worden door de geïnterviewden van twee 
GGD'en als indicator genoemd. Hierbij gaat het met name om registratiegegevens die als 
stuurinformatie worden gebruikt. Een van de geïnterviewden meldt dat de verzuimcijfers 
van de verschillende afdelingen met elkaar worden vergeleken. Tevens worden de 
ziekteverzuimpercentages vergeleken met collega-instellingen. Bij grote verschillen 
wordt nagegaan wat daarvan de oorzaak kan zijn. Ook de verloopcijfers kunnen leiden tot 
verbeteracties.  
 
Adverse events 
Klachten worden door alle vijf GGD'en gebruikt als een indicator voor de kwaliteit. Naast 
het aantal klachten wordt meestal ook het type klacht, de manier van afhandeling en/of de 
doorlooptijd van de afhandeling geregistreerd. Soms worden normen gehanteerd voor de 
doorlooptijd van de afhandeling van klachten: 
-  'Bij klachtbehandeling geldt dat de klant binnen vijf werkdagen bericht krijgt en dat 

de klacht vervolgens binnen vier weken wordt afgehandeld.' 
De klachten worden extern zichtbaar gemaakt in het jaarverslag. Over de waarde van 
klachten als indicator wordt verschillend gedacht. Eén geïnterviewde vindt klachten een 
belangrijke indicator voor de kwaliteit van zorg, 'omdat het iets zegt over de bejegening 
van cliënten door de medewerkers'. In drie andere GGD'en worden klachten vooral 
gezien als 'signalen waarop verbeteracties kunnen worden ondernomen'. Het aantal 
(formele) klachten op zich zegt niet zo veel over kwaliteit, 'mensen zijn niet zo snel 
geneigd om een klacht in te dienen'. Om mensen te motiveren om klachten sneller 
kenbaar te maken, heeft een GGD in de wachtkamers klachtenformulieren neergelegd. 
Tevens wordt op de website van deze GGD aandacht besteed aan het onderwerp. Een 
andere GGD heeft op iedere afdeling een bus geplaatst waar klanten (anoniem) hun 
klachten kunnen deponeren.  
Eén GGD beschouwt het aantal personen dat terugkomt omdat het advies niet goed is 
gebleken (bij Reizigersvaccinatie), als een indicator in verband met de kwaliteit van de 
geleverde dienst. 
 
Overig 
Vier GGD'en gebruiken uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek en evaluaties om 
een beeld te krijgen van de geleverde zorg en dienstverlening. Een aantal voorbeelden: de 
                                                           
5 Het gaat om de aspecten personeelsbeleid, leiderschap, persoonlijke aandacht, materialen en 

middelen, procedures en processen op de afdeling. 
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evaluatie van het project 'wijkgericht werken', de evaluatie van voorlichtingsbijeenkom-
sten, een onderzoek bij forensische geneeskunde et cetera. De bevindingen dienen met 
name voor intern gebruik (bijvoorbeeld om activiteiten te kunnen verbeteren of om te 
bepalen of een project naar andere wijken moet worden uitgebreid).  
 
Alle vijf GGD'en beschikken over productiecijfers op het niveau van de units of afde-
lingen, die - voor een deel - extern inzichtelijk worden gemaakt in het jaarverslag. In drie 
GGD'en worden de productiecijfers als indicatoren genoemd omdat deze inzicht kunnen 
geven in de doelmatigheid en gebruikt worden voor de planning, het bepalen van de 
personele inzet en voor het maken van productieafspraken. Een paar voorbeelden: 
-  'Het aantal consulten en herhalingsvaccinaties wordt gemeten. De metingen worden 

gebruikt om de planning in het jaar daarop aan te kunnen passen.'  
-  'Het aantal onderzochte leerlingen (Preventief Geneeskundig Onderzoek) wordt 

bijgehouden, zodat op basis van die informatie de personeelsinzet kan worden 
berekend.' 

-  'Het aantal adviezen aan gemeenten over aanpassingen voor gehandicapten en 
urgentieverstrekkingen wordt bijgehouden om productieafspraken met de gemeenten 
te maken voor het komende jaar.'  

 
Tenslotte zien twee GGD'en het participeren in en/of de uitkomsten van inhoudelijke 
benchmark-projecten als indicatie voor de kwaliteit van zorg. De geïnterviewden van een 
van deze GGD'en geven aan dat de uitkomsten van benchmarking met name worden 
gehanteerd als 'externe indicatoren naar de gemeente toe'. 
 
Samenvatting 
Samenvattend blijkt er overeenstemming te zijn over tevredenheid van cliënten en klach-
ten(afhandeling) als indicatie voor de kwaliteit van zorg. Met de kanttekening dat 
klachten van belang zijn om verbeteringen aan te brengen, maar op zich geen maat zijn 
voor de kwaliteit.  
Relatief veel belang wordt gehecht aan indicatoren die verwijzen naar de effectiviteit van 
de GGD-activiteiten, zoals het bereik van doelpopulaties, opsporen van risicogroepen of 
de effecten van GVO-activiteiten. Ten aanzien van de medewerkers zijn als indicatoren 
de tevredenheid, ziekteverzuim en verloop genoemd. Overigens moet worden opgemerkt 
dat op het niveau van units of afdelingen en in specifieke projecten veel gegevens worden 
verzameld. Het is niet bekend in welke mate units of afdelingen de gegevens als indica-
toren benoemen of gebruiken.  
 
 

 9.2.6 Het belang van indicatoren 
 
Deze laatste paragraaf gaat in zijn algemeenheid in op de mening van de geïnterviewden 
over het belang van indicatoren en toekomstige ontwikkelingen. 
 
De belangrijkste indicatoren 
Aan de geïnterviewden is gevraagd wat zij de belangrijkste indicatoren vinden om de 
kwaliteit van een collega instelling te beoordelen. Voor een belangrijk deel noemen de 
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geïnterviewden indicatoren en indicaties die in het bovenstaande reeds zijn besproken, 
met name doorlooptijden, tevredenheid van cliënten, deskundigheid van de medewerkers 
et cetera. Wel worden verschillende accenten gelegd. Zo zou een van de geïnterviewden 
specifiek ook kijken welke maatregelen worden gehanteerd ten aanzien van de veiligheid 
voor het personeel, bijvoorbeeld afgeleid van de Risico Inventarisatie en Evaluatie en uit 
de registratie van incidenten en ongevallen. Voor het overige worden niet zozeer indica-
toren genoemd, maar wel aspecten waarop zou worden gelet bij het beoordelen van een 
collega instelling. Deze zijn divers van karakter en betreffen onder andere het nakomen 
van afspraken, zorgvuldigheid in rapportages, de systematiek van protocollen, financiële 
aspecten, het takenpakket, de mate van vraaggerichtheid, bejegening, et cetera. Men let 
op veel aspecten en er is niet duidelijk een aspect dat eruit springt. 

 
 
 

Toekomstige ontwikkelingen 
In twee GGD'en wordt gemeld dat men gericht bezig is met het ontwikkelen van (nieuwe) 
indicatoren. De wijze waarop zij daarmee omgaan kan zicht geven op toekomstige 
ontwikkelingen. Ten eerste wordt ten aanzien van indicatoren een onderscheid gemaakt 
tussen 'output' en 'outcome.' Output staat voor de productie c.q. de productiecijfers. 
Outcome staat voor de resultaten van de zorg- en dienstverlening. 
In een GGD bestaat met name behoefte aan output indicatoren die inzicht in 
doelmatigheid geven. In een andere GGD heeft het ontwikkelen van prestatie-indicatoren 
waarmee de outcome zichtbaar kan worden gemaakt prioriteit. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt in prestatie-indicatoren op twee niveaus: 
1 directieniveau: prestatie-indicatoren die iets zeggen over de organisatie als geheel en 

die door de directie kunnen worden gebruikt voor (bij)sturing van het beleid; 
2 unit-niveau: prestatie-indicatoren die binnen units of afdelingen voor (bij)sturing 

kunnen worden gebruikt en waarbij het accent ligt op de primaire processen. 
 
Voor het ontwikkelen van prestatie-indicatoren heeft de GGD een eigen – maar breder 
toepasbaar – model ontwikkeld. In het kort komt dat neer op het doorlopen van de 
volgende stappen: 
- bepaal welke doelen de afdeling wil bereiken (missie en strategie); 
-  benoem kritische succes factoren; 
- ontwikkel prestatie-indicatoren (om de kritische succes-factoren te meten); 
- bepaal normen of doelen (zodat duidelijk is wanneer iets goed of niet goed gaat). 
Volgens een geïnterviewde zijn normen van belang omdat zij duidelijkheid verschaffen 
over het niveau waar de GGD naar streeft of over hetgeen van de GGD kan worden 
verwacht. Tevens wordt de interpretatie van de gegevens vergemakkelijkt omdat 'een 
vergelijking tussen metingen en normen direct zichtbaar maakt wat goed gaat en wat nog 
niet'.  
Het streven is, aldus de geïnterviewde, dat units zelf leren indicatoren te ontwikkelen die 
zij kunnen gebruiken voor monitoring van de eigen unit. Ook bij een andere GGD is men 
bezig met het ontwikkelen van indicatoren per unit, 'per unit zijn één of twee criteria 
benoemd die als indicator kunnen worden ingezet'.  
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Bij de ontwikkeling van indicatoren moet er rekening mee worden gehouden dat niet alles 
meetbaar is of meetbaar hoeft te zijn, zo merken de geïnterviewden op. Er worden 
kanttekeningen geplaatst bij de kwantificeerbaarheid van kwaliteit. Een paar voorbeelden: 
-  'Sommige zaken zijn wel goed meetbaar, maar meetbare zaken zeggen niet alles 

zeggen over de kwaliteit van zorg.' 
-  'Een aantal zaken is minder goed meetbaar; invoelingsvermogen of empathie in wat 

een specifieke klant behoeft is moeilijk in getallen weer te geven.' 
- 'Het streven naar kwantificeerbaarheid in het kader van de kwaliteit van zorg, zonder 

het betrekken van kwalitatieve aspecten, is een beperking.' 
   
In de interviews is een aantal malen aangegeven dat indicatoren in de eerste plaats bruik-
baar dienen te zijn voor (bij)sturing of zoals een geïnterviewde het verwoordt, 
'indicatoren moeten richtinggevend zijn voor verbetering van de dienstverlening'. Over de 
mate waarin indicatoren (in de toekomst) bruikbaar zijn om de kwaliteit aan externe 
partijen zichtbaar te maken hebben de geïnterviewden zich niet expliciet uitgelaten.  
 
 

 9.3 Samenvatting en beschouwing 
 

Deze laatste paragraaf geeft een korte samenvatting van de bevindingen bij de GGD 'en. 
Voor een algemene beschouwing over het gebruik van indicatoren over alle zorgsectoren 
verwijzen we naar de samenvatting en beschouwing die vooraan in dit rapport is 
opgenomen. 
 
De interviews die gehouden zijn met vertegenwoordigers van vijf GGD'en en hadden tot 
doel te onderzoeken welke indicatoren in de instelling worden gebruikt om de kwaliteit 
van zorg- en dienstverlening inzichtelijk te maken. In grote lijnen stonden daarbij drie 
vragen centraal: 
 
  1 'Wat verstaat u onder goede kwaliteit?' 
  2 'Hoe weet u dat goede kwaliteit wordt geleverd?' 
  3 'Waaraan meet u de kwaliteit af, en meer specifiek, welke cijfers of 

kengetallen worden daarbij als indicator gebruikt?' 
 
Het interview was toegespitst op outcome indicatoren, dat wil zeggen indicatoren voor de 
kwaliteit van de zorg of dienstverlening die de cliënt ontvangt. 
 
Wat in de GGD' wordt verstaan onder goede kwaliteit is formeel vastgelegd in de visies 
van de GGD'en. Daaruit blijkt unaniem dat in alle visies cliëntgerichtheid centraal staat, 
terwijl in sommige visies ook doelmatigheid wordt genoemd. De persoonlijke 
opvattingen over kwaliteit laten meer diversiteit zien. Goede kwaliteit wordt gedefinieerd 
als het nakomen van afspraken, of als het voldoen aan verwachtingen, of als het continue 
streven naar verbetering. Daaruit blijkt dat kwaliteit een veelomvattend begrip is waarin 
ook binnen eenzelfde sector verschillende accenten worden gelegd. 
In theorie zouden deze verschillende opvattingen over kwaliteit tot uiting kunnen komen 
in de indicatoren die in de respectievelijke GGD'en worden gemeten. Een belangrijke eis 
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die (theoretisch) aan een goede indicator wordt gesteld is dat er een relatie bestaat tussen 
de indicator en datgene wat men onder de kwaliteit van zorg verstaat (Colsen en Casparie, 
1995). Dat impliceert dat de GGD via (onder andere) indicatoren zou kunnen nagaan in 
welke mate de visie wordt waargemaakt of de doelstellingen worden gerealiseerd. In de 
praktijk blijkt dat de relatie tussen wat men onder goede kwaliteit verstaat en de indica-
toren die worden gemeten doorgaans nog niet is geëxpliciteerd. 
Deze relatie is op een aantal gebieden wel duidelijk aanwezig, bijvoorbeeld als resultaten 
van tevredenheidsmetingen worden gebruikt als indicator voor cliëntgerichtheid, produc-
tiecijfers worden gebruikt als indicator voor doelmatigheid of het bereik van doelpopula-
ties als doeltreffendheid. Over het expliciteren van deze relatie wordt wel nagedacht. Dat 
blijkt uit de werkwijze die (door een enkeling) wordt gevolgd bij het ontwikkelen van 
(nieuwe) indicatoren, waarbij nadrukkelijk wordt uitgegaan van de visie op kwaliteit en 
de doelen die men wil bereiken.  
Uit de interviews blijkt dat er weinig indicatoren zijn die door iedereen als indicator 
worden benoemd. Dat geldt in feite alleen voor de tevredenheid van cliënten en de 
klachten van cliënten. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat klachten intern van 
belang zijn als signalen voor verbeteringen, maar dat het aantal klachten op zich geen 
goede maat is voor het kwaliteitsniveau. Opgemerkt wordt dat de wijze van afhandeling 
van klachten een betere indicator voor kwaliteit zou kunnen zijn. 
 
Overige indicatoren die relatief vaak (in drie of meer GGD 'en) worden genoemd zijn: 
-  bereikbaarheid van de GGD(-medewerkers); 
-  deskundigheid van medewerkers; 
-  tevredenheid van medewerkers; 
-  naleving van protocollen en werkinstructies; 
-  het bereik van doelgroepen en risicogroepen; 
-  respons- en doorlooptijden; 
-  effecten van specifieke interventies; 
-  uitkomsten van onderzoek en evaluaties; 
-  productiecijfers. 
In de meeste gevallen gaat het hierbij om indicatoren die in meetbare grootheden zijn 
uitgedrukt (percentages, tijden et cetera). In sommige gevallen is sprake van indicatie-
gebieden die (nog) niet in cijfers of kengetallen zijn geoperationaliseerd, bijvoorbeeld de 
deskundigheid van de medewerkers of de naleving van protocollen of werkinstructies.  
Hierbij moet worden opgemerkt dat ook de veel genoemde indicator 'tevredenheid' van 
cliënten en medewerkers in feite een indicatiegebied is, dat daarentegen doorgaans wel in 
een aantal indicatoren is geoperationaliseerd. Tevredenheidsmetingen genereren cijfers op 
een aantal gebieden, zoals tevredenheid over bejegening, privacy, informatieverstrekking, 
wachttijden, et cetera. De oordelen over deze aspecten kunnen als even zovele indicatoren 
worden beschouwd.  
 
Niet op alle gebieden zal het mogelijk zijn indicatoren c.q. kengetallen te ontwikkelen. 
Ook kan men nooit alleen afgaan op kwantitatieve gegevens om het kwaliteitsniveau van 
een GGD te kunnen beoordelen, aldus de geïnterviewden, die het erover eens zijn dat 
altijd een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens nodig zal zijn om zich 
een oordeel over de kwaliteit te kunnen vormen. 
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Bij de toekomstige ontwikkeling van indicatoren zullen keuzes moeten worden gemaakt 
omtrent het niveau waarop de indicatoren betrekking hebben. Er zijn initiatieven te zien 
waarbij enerzijds indicatoren op GGD-niveau worden ontwikkeld. Die zeggen iets over 
de organisatie als geheel en worden door het management gebruikt voor bijsturing van het 
beleid. Anderzijds worden ook door elke unit of afdeling eigen indicatoren ontwikkeld, 
specifiek toegesneden op afdeling en met het accent op de primaire processen. Deze 
indicatoren worden met name op unit- of afdelingsniveau voor monitoring of bijsturing 
gebruikt. In beide gevallen is het belangrijkste doel van de indicatoren dat zij informatie 
verschaffen die voor bijsturing of verbetering kan worden gebruikt. Uit de interviews 
blijkt dan ook dat het ontwikkelen van indicatoren in de eerste plaats wordt bezien vanuit 
de interne informatiebehoefte van de GGD zelf. De gedachte dat indicatoren in de 
toekomst zouden kunnen worden gebruikt om aan externe partijen inzicht te geven in het 
kwaliteitsniveau, blijkt (nog) niet erg te leven. 
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 10 Nawoord 
 
 
 
 
 
 
De centrale vraag in het voorliggende onderzoek was: welke cijfers of kengetallen 
gebruiken zorginstellingen als indicator voor de kwaliteit van zorg die patiënten of 
cliënten ontvangen? Deze vraag is in dit rapport beantwoord door per zorgsector een 
overzicht te geven van de indicatoren en indicatiegebieden die de instellingen momenteel 
gebruiken om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Een samenvatting van de 
resultaten over alle zorgsectoren is vooraan in dit rapport opgenomen.  
 
Naast deze hoofdvraag waren nog drie deelvragen geformuleerd die nog niet aan de orde 
zijn gekomen, namelijk: 
 
  1 'Kunnen instellingen die een kwaliteitssysteem hebben ingevoerd de 

kwaliteit van zorg beter zichtbaar maken dan instellingen die nog geen 
kwaliteitssysteem hebben ingevoerd?' 

  2 'In hoeverre kunnen instellingen de effecten van kwaliteitssystemen 
zichtbaar maken via de uitkomstindicatoren die worden gemeten?' 

  3 'Welke informatie is er voor de inspectie aanwezig om toezicht op de 
kwaliteit van zorg te kunnen houden?' 

 
In dit nawoord wordt op deze drie deelvragen ingegaan. Omdat dit onderzoek verkennend 
van karakter was kunnen ten aanzien van deze deelvragen nog geen harde conclusies 
worden getrokken. Wel kunnen op kwalitatieve wijze antwoorden op deze vragen worden 
gegeven op basis van de 60 interviews die met de vertegenwoordigers van de instellingen 
zijn gehouden.  
 
 

 10.1 Instellingen met en zonder een kwaliteitssysteem 
 
Voor het onderzoek waren twee soorten instellingen geselecteerd, namelijk instellingen 
die vergevorderd waren met de invoering van een kwaliteitssysteem en instellingen die 
nog aan het begin staan van deze ontwikkelingen. De instellingen waren geselecteerd op 
basis van de vragenlijsten die zij in 2000 hadden ingevuld over de mate waarin het 
kwaliteitssysteem ontwikkeld was (Sluijs en Wagner, 2000; Leidschendamonderzoek). 
De verwachting was dat instellingen met een kwaliteitssysteem beter zichtbaar zouden 
kunnen maken dat verantwoorde zorg wordt geleverd via de indicatoren die worden 
gemeten dan instellingen zonder een kwaliteitssysteem. 
 
Deze veronderstelling gaat wel op wat betreft structuur- en proces indicatoren, maar niet 
wat betreft uitkomstindicatoren op het niveau van de patiënt of cliënt. We lichten dit toe. 
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Instellingen met een kwaliteitssysteem kunnen enerzijds (via het kwaliteitshandboek) 
aantonen dat de processen in de instelling goed geregeld zijn en beheerst verlopen en 
kunnen anderzijds aantonen dat periodiek meningspeilingen en interne beoordelingen 
plaatsvinden (interne audits) om te controleren of het kwaliteitssysteem goed functioneert 
en verbeteringen aan te brengen waar dat nodig of mogelijk is. Dit mechanisme van de 
kwaliteitscyclus is namelijk inherent aan een kwaliteitssysteem. Bovendien kunnen 
instellingen met een kwaliteitssysteem doorgaans ook aantonen dat het kwaliteitssysteem 
aan de gestelde normen voldoet via de resultaten van externe beoordelingen en de daarbij 
verworven certificaten, accreditaties of INK-evaluatierapporten. 
Wat betreft de uitkomstindicatoren op patiëntniveau is uit de interviews niet gebleken dat 
instellingen met een kwaliteitssysteem meer uitkomstindicatoren meten dan instellingen 
zonder een kwaliteitssysteem. Er zijn op dit moment nog geen grote verschillen tussen de 
instellingen in de uitkomstindicatoren die worden gemeten. In bijna alle instellingen 
wordt de tevredenheid van patiënten of cliënten gemeten en relatief vaak ook die van de 
medewerkers. Ook adverse events, zoals klachten en meldingen of het registreren van 
infecties of decubitus (in ziekenhuizen en verpleeghuizen) is meer regel dan uitzondering. 
De voorzichtige conclusie is dat in zijn algemeenheid nog weinig andere uitkomstindica-
toren op instellingsniveau worden gemeten, waardoor er wat uitkomstindicatoren betreft 
ook geen opvallende verschillen zijn tussen instellingen met en instellingen zonder een 
kwaliteitssysteem.  
 
 

 10.2 Effecten van kwaliteitssystemen zichtbaar maken 
 
In het eerder genoemde Leidschendamonderzoek is door een aantal directies gerappor-
teerd dat tengevolge van het kwaliteitssysteem verbeteringen waren opgetreden op 
diverse gebieden, zowel verbeteringen ten aanzien van de klantgerichtheid en het imago 
van de instelling als verbeteringen in de zorgprocessen en in de uitkomsten van de zorg. 
Aan de geïnterviewden is daarom in het huidige onderzoek de vraag gesteld of de instel-
ling deze verbeteringen ook zichtbaar kon maken aan de hand van gemeten uitkomstindi-
catoren. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat nagenoeg alle geïnterviewden voorbeelden hebben gegeven 
van verbeteringen die zijn gerealiseerd, maar dat deze verbeteringen veelal niet in cijfers 
of percentages kunnen worden aangetoond. Daarvoor wordt een aantal redenen 
aangegeven.  
Ten eerste wordt gemeld dat een aantal verbeteringen niet in cijfers is uit te drukken, 
bijvoorbeeld verbeteringen in de zorgprocessen (via het stroomlijnen van zorgprocessen, 
het ontwikkelen van zorgprogramma's of het organiseren van de zorgketen). 
Ten tweede wordt opgemerkt dat gerealiseerde verbeteringen niet in cijfers aantoonbaar 
zijn omdat nulmetingen ontbraken of omdat verbeteringen pas op de lange termijn zicht-
baar kunnen worden (bijvoorbeeld een verminderd aantal amputaties tengevolge van 
verbeterde diabeteszorg). 
Ten derde wordt gesteld dat de gerealiseerde verbeteringen doorgaans niet tot uitdrukking 
komen in uitkomstindicatoren op instellingsniveau omdat zij betrekking hebben op een 
specifieke categorie patiënten (bijvoorbeeld patiënten met CVA, diabetes et cetera) of op 
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specifieke afdelingen (oncologie, ambulancezorg, psychogeriatrie et cetera). In de inter-
views werd opgemerkt dat op die niveaus in specifieke projecten veel gegevens worden 
gemeten en geregistreerd. Het huidige onderzoek was echter beperkt tot het niveau van de 
instelling en was gefocust op de uitkomstindicatoren die op instellingsniveau werden 
gemeten. Over de mate waarin verbeteringen op een lager niveau - het niveau van een 
afdeling of een specifieke patiëntencategorie - in uitkomstindicatoren meetbaar zijn 
gemaakt kunnen derhalve op basis van dit onderzoek geen uitspraken worden gedaan. 
 
 

 10.3 Informatie aanwezig voor de inspectie 
 
Aan het huidige onderzoek lag ook de vraag ten grondslag welke gegevens in de 
instelling voor de inspectie aanwezig zijn op basis waarvan de inspectie toezicht op de 
kwaliteit van zorg zou kunnen houden. In de interviews is daartoe in meer algemene zin 
gevraagd in welke mate de gemeten indicatoren beschikbaar zijn voor externe partijen in 
het kader van de transparantie van de kwaliteit van zorg. 
De geïnterviewden verwijzen daarbij naar het feit dat gegevens over het kwaliteits-
systeem c.q. structuur- en procesindicatoren in het kwaliteitsjaarverslag worden gepu-
bliceerd. Een aantal geïnterviewden heeft twijfels over de mate waarin de kwaliteit van 
zorg daarnaast ook via uitkomstindicatoren op patiëntniveau transparant kan worden 
gemaakt voor externe partijen. Enerzijds zijn er twijfels omdat er nog weinig van derge-
lijke uitkomstindicatoren bestaan; men beraadt zich nog over de waarde van bestaande 
uitkomstindicatoren (tevredenheid, klachten, meldingen) en men is in een aantal sectoren 
gestart met de ontwikkeling van nieuwe of betere indicatoren. Anderzijds blijkt uit de 
interviews dat de ontwikkeling van indicatoren met name van belang wordt geacht voor 
interne sturing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Een aantal geïnterviewden merkt 
dan ook op dat de te ontwikkelen indicatoren voor de afdeling of de medewerkers zelf 
bruikbaar moeten zijn om op basis daarvan de kwaliteit te monitoren en te verbeteren. Zij 
moeten een functie hebben in het kwaliteitssysteem, zo wordt opgemerkt. Externe 
gerichtheid lijkt niet de belangrijkste drijfveer te zijn bij het ontwikkelen van indicatoren. 
 
Wat betreft de beschikbaarheid van gegevens over de kwaliteit van zorg voor externe 
partijen moet er tenslotte op worden gewezen dat dergelijke gegevens in toenemende 
mate beschikbaar komen via de benchmarking die al in een aantal sectoren is of wordt 
uitgevoerd en via ziekenhuisvergelijkingen, waarbij ziekenhuizen per specialisme met 
elkaar worden vergeleken. De verwachte toename van dergelijke benchmark- en 
vergelijkingsprojecten zal ongetwijfeld bijdragen aan de transparantie van de kwaliteit 
van zorg. 
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Bijlage 1 Uitnodigingsbrief en gebruikte 
interviewleidraad 

 
 
 
 
 
Aan de directie 
 
 
 
 
1 november 2001      SAM/IGZ/038.01/ES/CvA 
 
Betreft: Onderzoek naar indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
 
 
Geachte directie, 
 
Voor zorginstellingen is het belangrijk inzicht te hebben in het kwaliteitsniveau dat zij leveren. 
Enerzijds om de kwaliteit bij te sturen als dat nodig is en anderzijds ter wille van de 
transparantie van de kwaliteit. De vraag hoe een ziekenhuis het kwaliteitsniveau voor zichzelf 
en voor anderen inzichtelijk kan maken is nog niet bevredigend beantwoord. Daarom 
onderzoeken wij welke indicatoren of kengetallen ziekenhuizen gebruiken om de kwaliteit van 
zorg inzichtelijk te maken. Met deze brief vragen wij graag uw medewerking aan het 
onderzoek. Wij lichten dit toe. 
 
Doel van het onderzoek 
Er bestaat geen maatlat waaraan de kwaliteit van zorg kan worden afgemeten. Om toch 
inzicht in het kwaliteitsniveau te krijgen worden veel gegevens verzameld die als indicatie 
voor de kwaliteit worden beschouwd. Voorbeelden zijn, de tevredenheid van patiënten, 
resultaten van behandelingen, de mate waarin protocollen worden nageleefd, het aantal 
klachten et cetera. 
Dit onderzoek heeft als doel zoveel mogelijk van dergelijke indicatoren op te sporen. Ook 
wordt nagegaan hoe bruikbaar ziekenhuizen deze indicatoren achten om de kwaliteit van 
zorg inzichtelijk te maken voor zichzelf en voor anderen, bijvoorbeeld voor patiënten of voor 
de inspectie. Het onderzoek wordt verricht in opdracht van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. 
 
Aanpak 
Het onderzoek heeft een inventariserend karakter. Voor het onderzoek worden in totaal circa 
80 instellingen benaderd uit alle zorgsectoren. Om zoveel mogelijk verschillende indicatoren 
op te sporen wordt gestreefd naar een diversiteit aan instellingen. Daartoe is een selectie 
gemaakt uit de instellingen die in 2000 hebben meegedaan aan het landelijke onderzoek 
naar kwaliteitssystemen (zie eindnoot1). Ook uw ziekenhuis maakt daar deel van uit. 
 
De gegevens worden verzameld via mondelinge interviews met minimaal twee personen uit 
het ziekenhuis, namelijk met de kwaliteitsfunctionaris en een persoon die verantwoordelijk is 
voor de patiëntenzorg (bijvoorbeeld vanuit de medische staf of de verpleging). In overleg met 
hen wordt bezien op welk niveau (ziekenhuisniveau of afdelingsniveau) indicatoren besproken 
worden. 
 
2. 
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SAM/IGZ/038.01/ES/CvA 
 
 
 
Anoniem 
Over het onderzoek wordt anoniem gepubliceerd. Namen van instellingen worden niet 
vermeld. De gegevens zullen niet herleidbaar zijn tot uw ziekenhuis. 
 
Wat vragen wij aan u? 
Wij vragen concreet om een interview - van anderhalf tot twee uur - met de kwaliteits-
functionaris en een persoon die verantwoordelijk is voor de patiëntenzorg. Voorafgaand aan 
het interview zal een lijst worden opgestuurd met de onderwerpen die in het interview aan de 
orde komen. De geïnterviewden ontvangen een conceptverslag van het interview ter autori-
sering, zodat zo nodig correcties kunnen worden aangebracht. 
 
Wat heeft u aan dit onderzoek? 
Het onderzoek is gericht op het vergroten van de transparantie van de kwaliteit van zorg. Dat 
kan bijdragen aan het vertrouwen van patiënten in de gezondheidszorg en aan het imago van 
zorginstellingen. De verwachting is dat het onderzoek uitmondt in een lijst met bruikbare 
indicatoren. De lijst wordt voor iedereen toegankelijk gemaakt door publicatie op internet 
(www.nivel.nl). Daarnaast ontvangt u een exemplaar van het artikel waarin de resultaten van 
het onderzoek worden beschreven. Vanzelfsprekend ontvangt u het (geautoriseerde) 
interviewverslag. 
 
Telefonische afspraak 
Wij zullen u volgende week telefonisch benaderen om te vragen of u mee wilt werken en een 
afspraak te maken voor een interview. 
 
Nadere informatie 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mw. Drs. Sandra van Beek, Mw. Drs. Ineke Mouthaan, 
Mw. Drs. Milleke de Neef, en Mw. Dr. Emmy Sluijs. Voor nadere informatie over het 
onderzoek kunt u altijd contact opnemen met: 
- Mw. Drs. Sandra van Beek, tel.  030-2729751, e-mail: s.vanbeek@nivel.nl of met 

 - Christel van Aalst, secretaresse, tel. 030-2729662, e-mail: c.vanaalst@nivel.nl. 
 

Wij hopen dat u uw medewerking aan het onderzoek wilt verlenen, en verblijven inmiddels, 
 
 
Hoogachtend, 
Stichting Nivel 
 
 
 
 
Mw. Dr. Emmy Sluijs, 
Programma Kwaliteit en Organisatie 
 
 
 
1 EM Sluijs en C Wagner. Kwaliteitssystemen in zorginstellingen: de stand van zaken in 2000. Utrecht, Nivel, 

2000. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder alle zorginstellingen in Nederland ten behoeve van de 
Leidschendamconferentie in 2000 in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
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Interview over indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
 
 
Toelichting  
 
Doel van het interview 
Het interview heeft tot doel indicatoren op te sporen waarmee u de kwaliteit van zorg 
inzichtelijk maakt. Ter illustratie ontvangen wij graag voorbeelden van de wijze waarop 
indicatoren bij u worden gemeten (bijvoorbeeld grafieken, tabellen etc.) 
   
In de zorg worden veel gegevens geregistreerd. De vraag in het interview is welke van deze 
gegevens een indicatie zijn voor de kwaliteit van zorg aan de patiënt of cliënt. Met andere 
woorden uit welke gegevens kan worden afgeleid dat u goede c.q. verantwoorde zorg levert. 
Het interview is toegespitst op indicatoren voor de kwaliteit van zorg die patiënten of cliënten 
ontvangen. 
 
Indicatoren 
Een indicator of kengetal is een waarde of getal om de kwaliteit van zorg te meten. De functie 
van indicatoren is te signaleren wat goed of niet goed verloopt. 
Indicatoren zijn cijfers over bijvoorbeeld resultaten van de zorgverlening, de tevredenheid van 
cliënten, afname van het aantal infecties of complicaties, het aantal klachten et cetera. Ter 
illustratie geeft bijlage 1 enkele voorbeelden van mogelijke indicatoren uit diverse 
zorgsectoren. 
 
Het verschil tussen indicatoren en kwaliteitsactiviteiten 
Kwaliteitsactiviteiten zijn bedoeld om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Voorbeelden 
zijn het werken met protocollen of intercollegiale toetsing. 
Deze activiteiten zeggen iets over het kwaliteitssysteem, maar zij zijn geen directe indicator 
voor de kwaliteit van zorg die patiënten ontvangen: een activiteit is geen kengetal. 
Een indicator kan wel zijn de mate waarin het protocol wordt nageleefd, bijvoorbeeld in 90% 
van de gevallen wordt het protocol nageleefd. 
 
Concrete voorbeelden gevraagd 
In de zorg wordt nog weinig met indicatoren gewerkt. Wij zoeken naar concrete voorbeelden. 
Daarom vragen wij u ter illustratie stukken bij de hand te hebben over de wijze waarop u 
indicatoren of kengetallen registreert en gebruikt. 
 
Geen waardeoordeel 
Wat goede indicatoren zijn is niet bekend. U bepaalt zelf welke indicatoren voor u bruikbaar 
zijn. Wij geven geen waarde-oordelen; wij rapporteren wat er in het veld leeft. 
 
Nadere informatie 
Mw.Dr.Emmy M.Sluijs, tel.: 030-2729680; fax 030-2729729; e.sluijs@nivel.nl 
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Drieharingstraat 6, 
Postbus 1568, 3500 BN Utrecht, tel. 030-2729700, fax 2729729, www.nivel.nl 
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Interviewleidraad 

 
De volgende onderwerpen komen in het interview aan de orde 
 
 
 
1. Kunt u aangeven wat u verstaat onder goede kwaliteit van zorg (of hoe dat in de 

visie/missie is verwoord)? 
 

1.1 Omschrijving noteren 
 
 
2. Hoe weet u dat patiënten of cliënten goede c.q. verantwoorde zorg ontvangen? 
 

2.1 Goede kwaliteit van zorg is conform de kwaliteitswet verantwoorde zorg, 
dat is zorg van goed niveau d.w.z. 
doelmatig  (de kosten staan in verhouding tot de resultaten); 
doeltreffend  (de zorg heeft het beoogde resultaat); 
patiëntgericht (de patiënt staat centraal). 

 
2.2 Waaraan meet u de kwaliteit van zorg in uw instelling af? 

 
2.3 Zou u ons kunnen laten zien dat u goede kwaliteit levert, en zo ja hoe? 

 
 
3. Welke indicatoren of kengetallen meet/registreert u om de kwaliteit van zorg te 

meten of zichtbaar te maken? (een indicator is een getal of waarde waarmee de 
kwaliteit van zorg kan worden gemeten). 
Bij elke indicator wordt doorgevraagd naar: 

 
3.1 Hoe wordt deze indicator concreet gemeten? (graag een voorbeeld van het 

document) 
 

3.2 Door wie wordt de indicator gebruikt en waarvoor? (intern of ook extern kenbaar 
gemaakt) 

 
3.3 Zegt deze indicator veel of weinig over de kwaliteit van zorg die de patiënt/cliënt 

ontvangt? 
 

3.4 Waarover zegt deze indicator het meest: 
S doelmatigheid (kosten / resultaten van de zorg) 
S doeltreffendheid (resultaten van de zorg) 
S patiëntgerichtheid (patiënt centraal) 
S anders, namelijk 

 
3.5 Bent u tevreden met deze indicator of zou u een betere indicator weten? 

(bijvoorbeeld een nieuwe indicator of een betere meting van de gebruikte 
indicator) 
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3.6 Geeft deze indicator ook aan externe partijen inzicht in de kwaliteit. Dat wil 
zeggen kunnen zij daarmee beoordelen welke kwaliteit van zorg 
patiënten/cliënten ontvangen? 
S inzicht aan cliënten of cliëntenorganisaties? 
S inzicht aan de inspectie? 
 

3.7 Welke aanvullende gegevens (indicatoren) zouden externe partijen nodig hebben 
om de kwaliteit van zorg beter te kunnen beoordelen? 
(er wordt doorgevraagd naar concrete indicatoren of kengetallen) 
 
 

4 Stel dat u moet beoordelen of een collega instelling goede zorg aan 
patiënten/cliënten levert. Welke indicatoren (cijfers. kengetallen) zou u dan 
van die instelling willen weten? 

 
4.1 Wat zijn voor u daarbij de belangrijkste vijf indicatoren? 

 
 
Tot slot twee vragen over de relatie tussen indicatoren en kwaliteitszorg 
 
 
5. Instellingen ontplooien veel activiteiten om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. 

Hebben die activiteiten in uw instellingen geleid tot verbeteringen van de kwaliteit? 
(of misschien ook tot ongewenste neveneffecten) 

 
5.1 Kunt u voorbeelden van verbeteringen noemen? 

 
5.2 Komen verbeteringen ook tot uiting in de indicatoren die u meet? Zo ja welke, 

hoe? 
 

5.3 Zou u ons cijfers kunnen laten zien? 
 
 

6 Welke activiteiten op het gebied van kwaliteitsbewaking en verbetering dragen 
in uw instelling het meest bij aan (verbetering van) de kwaliteit van zorg? 

Anders gezegd: welke activiteiten hebben het meeste invloed op de kwaliteit van 
zorg? 

 
6.1 Vragen naar de top 5 van meest effectieve kwaliteitsactiviteiten 

 
 

Wat is nog niet aan de orde gekomen? Wat wilt u nog toevoegen? 
 
 
 
 
 
 


