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MANAGEMENT SAMENVATTING
Het huidige zorgstelsel is aan veranderingen onderhevig vanwege de explosieve stijging van de
zorgkosten. Van zorgorganisaties vragen deze veranderingen onder andere om zich te
bezinnen op hun focus op en onderzoek naar de kwaliteit van zorg. De langdurig gehandicapte
zorg heeft als doel mensen met een beperking te ondersteunen in het zo goed en zo zelfstandig
mogelijk vormgeven van hun leven. Zij streeft al jaren naar het borgen en bevorderen van de
kwaliteit van zorg om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van bestaan van haar
cliënten. Voor dit onderzoek is onderstaande concept ontwikkeld op basis van de relevante
literatuur.

Afbeelding 1. Onderzoek concept

Narratieve benaderingen: een benadering waarbij aan het verhaal van de cliënt en zijn naasten
betekenis wordt gegeven en waarmee wordt gewerkt om te komen tot kwaliteitsontwikkeling. Het
onderzoek richt zich op de in de praktijk van de gehandicaptenzorg gehanteerde narratieve
benaderingen die er toe dienen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van cliënten.
DOEL

Het doel van het onderzoek is het realiseren van aanbevelingen aan bestuurders en
professionals in de langdurige gehandicaptenzorg ten aanzien van het gebruik van
narratieve interventies in onderzoek naar en ontwikkeling van kwaliteit van leven van
cliënten.
De bij de proeftuinen, voor het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitskader gehandicaptenzorg,
betrokken organisaties (24) hebben een rapportage geschreven over de kwaliteitsontwikkeling
in hun organisaties, deze rapportages is als uitgangspunt genomen voor mijn onderzoek. De
informatie hieruit is aangevuld met verdiepende informatie uit zes interviews, met vier
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betrokken organisaties, met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en met het
Zorginstituut Nederland.
De narratieve benadering werden geïncludeerd wanneer deze door de respondenten narratief
werden bevonden. Van de onderzochte organisaties gebruikt 81,3% in toenemende mate
narratieve benaderingen om te werken aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Er zijn 19
verschillende methode gefilterd uit de rapportages, drie daarvan werden bij meerdere
organisaties genoemd. Naast het perspectief van de cliënt werd in 16,2% van de rapportages
perspectieven van betrokken familie en in 22% die van medewerkers meegenomen,
voornamelijk om een specifieke interactionele situatie in kaart te brengen. De meeste
informatie over de kwaliteit van zorg verkregen middels een narratieve benadering gaan over
ervaringen met de zorg, soms aan de hand van specifieke thema’s. In deze benaderingen van
kwaliteitsontwikkeling werden vijf typen doelen aangetroffen; de meesten omvatten
kennisdoelen en daarnaast in veel mindere mate adherentie doelen, erkeningsdoelen, therapie
doelen en trainingsdoelen.
CONCLUSIE
Gezien de enigszins eenzijdige gevonden opbrengsten, namelijk het benutten van narratieve
benaderingen als kennisbron, kan worden geconcludeerd dat de narratieve benadering van het
toetsen en ontwikkelen van kwaliteit niet ten volle wordt benut. Ook is niet altijd duidelijk
waarin het narratieve karakter in de benadering naar voren komt. Aanbeveling is om in het
werken aan kwaliteit expliciet het narratieve karakter te beschrijven zodat het voor
onderzoekers in de toekomst makkelijker is om criteria op te kunnen stellen voor narratieve
benaderingen. Zo kan meer recht gedaan worden aan het unieke karakter ervan. Tevens mag
de focus meer liggen op veranderdoelen om narratief interventies op hun volle potentie te
kunnen benutten. Daar waar de wijze van aandacht geven aan het verhaal, zowel van de cliënt,
de naasten van de cliënt en ook medewerkers een integrale wijze is van werken en daar waar
een bewustzijn is op de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de medewerker vinden
narratieve benaderingen een natuurlijke weg in het werken aan kwaliteit. Kwaliteit als
persoonlijke ervaring en beleving. Indicatoren krijgen hierdoor ook een andere lading, zij
worden minder als bewijs gezien voor een beoordeling van kwaliteit maar geven een aanwijzing
die ons vertelt waar we nader onderzoek naar moeten doen. Daar waar men kiest voor een
narratieve benadering in het onderzoeken en werken aan kwaliteit is het van belang dat dit al
zichtbaar is in de visie van de organisatie.
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EXECUTIVE SUMMARY
The current healthcare system is rapidly changing. The major change is caused by everincreasing healthcare costs. These changes are forcing healthcare institutions to focus on
research, and in offering higher quality care within the healthcare system. The long-term goal
within the disabled care system is to provide support for those in need, while providing
independent living for them as much as is possible. For years the healthcare system has tried to
increase the quality of healthcare, to contribute to the quality of life of their clients. An insight
has been created for this research, an insight into the narrative approach that healthcare
organizations use to increase the quality of life of their clients. For this research, based on
relevant literature, the following concept has been developed.

Conceptual framework.

A narrative approach is an approach in which the story of the client and his relatives are taken
into consideration and used for quality development. The organizations involved in ‘’De
Proeftuinen’’ (24) each wrote a report about quality developments within their organizations.
These reports have been used as a starting point for this research. The information gathered
from these reports has been supplemented with in-depth information resulting in six
interviews with four organizations within the ‘’Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland’’ and
‘’Zorginstituut Nederland’’.
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81,3% of the researched organisations are increasingly using the narrative approach to increase
the quality of life of their clients. In 16,2% of the reports perspectives of relatives were
involved and 22% the perspectives of employees. This is mainly to map out a specific
interactional situation. Most of the information about the quality of the healthcare is obtained
via a narrative approach, which involves the experiences in healthcare, and sometimes
involving specific themes. In this approach to quality development there are five types of goals
to be found. Most of these goals include knowledge-goals and additionally, to a much lesser
extent adherence goals, recognition goals, therapeutic goals and trainings goals.
CONCLUSION
Given the somewhat one-sided found conclusion, it can be concluded that the narrative
approach of reviewing and developing quality healthcare is not being fully exploit. It is also not
always clear in which the narrative character of the approach emerges. The recommendation is
that while working on improving the quality, explicitly describe the narrative character. This to
make the future easier for researchers by suggesting criteria for a narrative approach, so more
can be done to further develop its unique character. Also, more focus should be on changegoals to exploit narrative interventions to their full potential. Currently the focus is mainly on
knowledge-goals.
Paying attention to the story of both the client, the relatives of the client and the employees is
an integrated way of working. Where there is awareness of the quality of the relationship
between the client and the employees, the narrative approach will find a natural way of
developing the overall quality of care.
Quality care can be seen as a personal experience as perceived by the client. Indicators will be
seen much less as evidence for an assessment but will give clues that will indicate where further
research is needed. Where one chooses a narrative approach in researching and working on
quality, it is important that there is a strong vision already in place within the organization.
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HOOFDSTUK 1.

INLEIDING

“Beheer en controle moeten plaatsmaken voor vertrouwen en ruimte, zowel voor cliënten als professionals Het gaat
om maatwerk voor elke cliënt, om wat past bij diens zorgbehoefte” (VWS, 2011).
In dit hoofdstuk wordt het onderwerp van het onderzoek beschreven. Allereerst wordt het
onderwerp ingeleid in paragraaf 1.1 en 1.2 daarna wordt in paragraaf 1.3 de doel- en
vraagstellingen van dit onderzoek geformuleerd. Aansluitend worden in paragraaf 1.4
ingegaan op de opbouw van de thesis. In paragraaf 1.5 wordt de wetenschappelijke,
maatschappelijke en praktische relevantie van het onderzoek beschreven. In paragraaf 1.6 zal
de afbakening van de thesis worden verduidelijkt.
1.1

Het werkveld gehandicaptensector

Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig mede vanwege de
explosieve stijging van de zorgkosten. Sinds 2001 is de gezondheidszorg de grootste kostenpost
met bijna 75 miljard euro. Dit beslaat 14% van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Indien
deze zorgkosten in het huidige tempo door groeien dan zal in 2040 de helft van de rijksbegroting
opgaan aan de gezondheidszorg (CPB, 2011). In het regeerakkoord “Bruggen slaan” (regering,
2012) zijn drie prioriteiten voor de langdurige zorg in Nederland beschreven. Deze prioriteiten
zijn: het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het verlagen van de kosten en het bevorderen van
samenwerking tussen zorgaanbieders. Van zorgorganisaties vragen de veranderingen in het
zorglandschap om zich te bezinnen, te bezinnen op hun dienstverleningspakket, hun
positionering maar ook op hun focus en onderzoek op en van de kwaliteit van zorg.
De gehandicaptenzorg is er voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en
meervoudige beperking. De ondersteuningsbehoefte van deze mensen kan minimaal zijn en zich
richten op een specifiek aspect van het leven, maar kan ook omvangrijk zijn en zich richten op
meerdere aspecten van het leven. De beperkingen zijn veelal levenslang en brengen in elke
levensfase andere vragen met zich mee.
De gehandicaptenzorg wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt,
aanvullend op de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van de naasten van de betrokkene.
De kwaliteit van de gehandicaptenzorg wordt primair afgemeten aan de mate waarin deze
bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Daarbij wordt gekeken naar de acht
domeinen van Schalock en Verdugo (al., 2008; Verdugo, 2002), emotioneel welbevinden,
interpersoonlijke relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, lichamelijk
Narratieve benadering in de gehandicaptenzorg - Esther Liefers

5

MBA - Health 2017

welbevinden, zelfbepaling, sociale inclusie en rechten, en naar de randvoorwaarden voor de zorg
en ondersteuning (VGN, 2010).
Doel van deze zorgverlening is mensen met een beperking te ondersteunen in het zo goed en zo
zelfstandig vormgeven van hun leven. De individuele ondersteuningsbehoefte (en de beoogde
kwaliteit van bestaan) bepaalt de aard, omvang en intensiteit van de zorg en ondersteuning en de
aspecten van het leven waarop deze zich richt. In dialoog met de cliënt en eventuele naasten
wordt binnen de grenzen van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) een aanbod op maat gecreëerd,
afgestemd op die individuele vraag van zelfstandig wonende mensen met een beperking en
gezinnen met een thuiswonend kind met een beperking, tot 24-uurs verblijfszorg met volledige
dagbesteding voor mensen met een veelal complexe intensieve zorgbehoefte en beperkte
zelfredzaamheid.
Naast de variatie in zorg en ondersteuning bestaat ook grote variatie in de terreinen waarop zorg
en ondersteuning geboden wordt. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënten,
de aard en omvang van de zorg- en ondersteuningsbehoefte en de levensfase maken mensen met
een beperking gebruik van diensten uit aan de gehandicaptenzorg grenzende sectoren,
bijvoorbeeld (speciaal) onderwijs en arbeidsvoorzieningen.
1.2

De ontwikkeling van kwaliteit in de sector

De gehandicaptenzorg streeft al jaren naar het borgen en bevorderen van de kwaliteit van de zorg
en ondersteuning die zij verleent (VGN, Visiedocument kwaliteitskaderGehandicaptenzorg 2.0,
2016). Door het continu verbeteren van de kwaliteit wil de sector bijdragen aan de kwaliteit van
bestaan van haar cliënten.
In 2007 besluiten partijen die bij de gehandicaptenzorg betrokken zijn – cliëntenorganisaties,
beroepsorganisaties, zorgaanbieders (VGN), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) –
gezamenlijk een kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg te ontwikkelen. De eerste stap is de
publicatie van het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De uitgangspunten zijn
‘kwaliteit van bestaan’ en ‘regie over eigen leven’ van cliënten.
Eind 2010 besluit de VGN een nieuwe impuls te geven aan de verbetering van de kwaliteit van
zorg en ondersteuning door een nieuwe werkwijze van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te
ontwikkelen. Deze nieuwe werkwijze is gebaseerd op het Visiedocument, maar kiest een andere
manier van meten. De VGN-leden willen transparant zijn over geleverde zorg en ondersteuning,
daarover verantwoording afleggen en werken aan verbeteringen. Zij willen dat doen samen met
Narratieve benadering in de gehandicaptenzorg - Esther Liefers

6

MBA - Health 2017

de betrokken partijen vanuit een perspectief op kwaliteit en verantwoording dat tegemoetkomt
aan de eigenheid van de sector en aan de informatiebehoeften van alle betrokkenen.
Uitgaande van de visie van het Visiedocument stelt de VGN voor het zorg- en
ondersteuningsplan als vertrekpunt te hanteren en informatie te genereren op het niveau van de
individuele cliënt. Zo komen de aspecten van goede zorg en ondersteuning die betrekking
hebben op de relatie tussen zorgverlener en cliënt ook tot uitdrukking. Door zowel kwantitatief
als kwalitatief te gaan meten wordt recht gedaan, volgens de VGN, aan de grote diversiteit van
doelgroepen en functies binnen de gehandicaptenzorg. Het meten aan de bron betekent dat een
korte leer- en verbetercyclus en daarmee een snellere kwaliteitsverbetering mogelijk is.
Verantwoorden geschiedt in het verlengde van verbeteren. Kwaliteitsverbetering staat centraal.
1.3

Doelstelling van het onderzoek

Het onderwerp van het onderzoek zijn de in de praktijk van de gehandicaptenzorg gehanteerde
narratieve benaderingen die er toe dienen om onderzoek te doen naar en een bijdrage te leveren
aan de kwaliteit van leven van cliënten.
Narratieve benaderingen zijn in vergelijking met andere kwalitatieve onderzoeksmethoden een
relatief jong onderzoeksveld. Bij een narratieve benadering in de gehandicaptenzorg dienen
verhalen als data en krijgen deze verhalen betekenis om tot ontwikkeling van kwaliteit van leven
van cliënten te komen.
Pas in de jaren tachtig krijgt de narratieve benadering een naam als volwaardige stroming in de
psychologie: de narratieve psychologie (Sools, narratief onderzoek, 2012), als interventiemethodiek en later ook als onderzoeksmethodiek. In de literatuur zijn verscheidene opbrengsten
van narratieve interventies te vinden;
•

Kennis opbrengst

•

Therapeutische opbrengst

•

Erkennings opbrengst

•

Adherentie opbrengst

Het verbeteren van gezondheidszorg kan alleen als we weten wat er verbeterd moet worden. Wie
kan daar beter over vertellen dan degene die deze zorg ontvangt? Het verhaal van de cliënt is het
uitgangspunt in het werken aan persoonsgerichte zorg.
Het onderzoek is specifiek gericht op de langdurige gehandicaptenzorg (WLZ, Wet Langdurige
Zorg). De gehandicaptensector heeft te maken met de ontwikkeling van een nieuw
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kwaliteitskader gehandicaptenzorg die door het veld wordt ontwikkeld en waarbinnen de
mogelijkheid van narratieve methodieken is opgenomen.
In de proeftuinen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is experimenteerruimte voor
verschillende onderzoeksmethodieken. Binnen deze proeftuinen krijgen 24 organisaties de ruimte
om het vernieuwde kwaliteitskader uit te proberen. De onderzoeksmethodieken en de uitkomsten
worden verwerkt in een kwaliteitsrapportage welke als doel heeft om intern en extern te
verantwoorden over de kwaliteit van zorg.
Graag wil ik bestuurders en professionals van zorgorganisaties in de langdurige gehandicapte zorg
na afloop van het onderzoek aanbevelingen kunnen doen in het benutten van narratieve
interventies in het werken aan de kwaliteit van leven van cliënten

Het doel van het onderzoek is het realiseren van aanbevelingen aan bestuurders en
professionals in de langdurige gehandicaptenzorg ten aanzien van het gebruik van
narratieve benaderingen in onderzoek naar en ontwikkeling van kwaliteit van leven van
cliënten.
1.4

Vraagstelling en onderzoeksstrategie

De onderzoeksdoelstelling heeft mij tot de volgende onderzoeksvraag gebracht:
Wat zijn de in de langdurige gehandicaptenzorg gehanteerde narratieve benaderingen en
op welke wijze dragen zij bij aan de kwaliteit van leven van cliënten?
Om een antwoord te kunnen geven op de vraagstelling en de bijbehorende deelvragen wordt een
onderzoek uitgevoerd dat zowel theoretische als empirische onderdelen bevat.
De onderzoeksvraag wordt beantwoord in verschillende stappen. De thema’s visie op kwaliteit
van zorg in de gehandicaptensector en narratieve benaderingen zullen vanuit wetenschappelijke
literatuur worden beschouwd. Daarnaast zal de huidige stand van zaken in de sector met
betrekking tot narratieve benaderingen ter bevordering van kwaliteit van leven van cliënten
worden onderzocht.
Dit brengt mij tot de volgende deelvragen, die tezamen de onderzoeksvraag helpen
beantwoorden.
•

Wat is de visie op kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector?

•

Wat wordt verstaan onder narratieve benaderingen, in het bijzonder in de
gehandicaptensector?

Narratieve benadering in de gehandicaptenzorg - Esther Liefers

8

MBA - Health 2017

•

Welke verschillende narratieve benaderingen worden gebruikt in de sector om het
kwaliteit verbeter proces te ondersteunen?

•

Wie zijn de betrokkenen bij de verschillende narratieve benaderingen?

•

Welk opbrengsten worden beoogd met de verschillende narratieve werkwijzen?

In hoofdstuk 2 zal om de wetenschappelijke deelvragen te kunnen beantwoorden, gestart
worden met een literatuurstudie. In deze literatuurstudie is gekozen voor een soort trechtervorm:
van algemeen naar specifiek. In eerste instantie wordt in de literatuuronderzoek verricht naar de
definitie van kwaliteit in de zorg in het algemeen en specifiek kwaliteit in de gehandicaptensector
en het beschrijven van de visie op kwaliteitstoetsing en ontwikkeling in de gehandicaptenzorg. In
tweede instantie wordt verder ingezoomd op studies ten aanzien van narratief werken en de
invloed ervan op kwaliteitstoetsing en kwaliteitsbevordering in de zorg.
In hoofdstuk 3 is de empirische vraagstelling aan de orde en wordt de wijze van onderzoek
verantwoord. Het onderzoek is opgebouwd uit meningen, opvattingen, gedachten van
betrokkenen in de gehandicaptenzorg rondom narratieve methodieken ter bevordering van de
kwaliteit van zorg, daarom is gekozen voor het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek met
aandacht voor de context waarin het plaats vindt. Er is gekozen voor een analyse van 24
kwaliteitsrapporten die zijn opgesteld door 24 organisaties in de gehandicaptenzorg in het kader
van de proeftuinen om te komen tot een vernieuwd kwaliteitskader. Deze rapportages zal
geanalyseerd worden middels de methode van meta-etnografie (Vermeire, Synthese van
kwalitatief

onderzoek,

2016)

op

het

gebruik

van

narratieve

methodieken

en

de

kwaliteitsopbrengsten welke in de literatuur zijn gevonden namelijk, kennis opbrengst,
erkenningsopbrengst, therapeutische opbrengst en de adherentie opbrengst. Mogelijk zal op basis
van het praktijkonderzoek nog andere opbrengsten gevonden worden welke dan zullen worden
benoemd en meegenomen in het onderzoek. Daarnaast zullen er semigestructureerde interviews
worden gehouden met een zestal betrokken partners bij de ontwikkeling van het nieuwe
kwaliteitskader te weten 4 Zorgorganisaties, de kwaliteitsmedewerkers van de VGN (Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland) en het Zorg Instituut Nederland (ZIN). De interviews vinden
plaats aan de hand van een topiclist. Dit om respondenten te stimuleren om hun gedachten en
meningen zoveel mogelijk als uitgangspunt te nemen en hier in het interview verder op door te
vragen.
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In hoofdstuk 4 gaat om het interpreteren van alle resultaten van het onderzoek. Dit door deze te
beschrijven en te analyseren. De resultaten van de literatuurstudie, de interviews met betrokkenen
bij het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitskader en analyse van de kwaliteitsrapportage worden
gebruikt in deze interpretatie.
Doel van dit onderdeel in het onderzoek is om na te gaan of de resultaten van de literatuurstudie
overeenkomen met de praktijk en of er mogelijk nieuwe inzichten te verkrijgen zijn ten aan zien
van het inzetten van narratieve methodieken als kwaliteitsmethodiek in de praktijk. Een
methodiek die organisaties helpt de kwaliteit te bevorderen en/of te toetsen. Daarbij wordt
nagegaan waarom er gekozen is voor narratieve werkwijzen, welke werkwijzen gebruikt worden,
wie de betrokkenen zijn, welke bevorderende en belemmerende factoren er worden ervaren bij
het inzetten van narratieve werkwijzen als kwaliteitsmethodiek in de gehandicaptenzorg, welke
impact de onderzoeken hebben op de kwaliteit van zorg en op de kwaliteit van leven van
cliënten.
In hoofdstuk 5 zal de analyse verwerkt worden in een beschouwing waarmee antwoord gegeven
tracht te worden op de onderzoeksvraag en de deelvragen.
In hoofdstuk 6 In dit hoofdstuk zullen aanbevelingen gedaan worden aan bestuurders en
professionals van organisaties in de gehandicaptenzorg ten aanzien van narratief werken en
narratieve methodieken welke ingezet kunnen worden ten behoeve van het verbeteren van de
kwaliteit van bestaan van de cliënt door het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag en
bijbehorende deelvragen.
In hoofdstuk 7 wordt een reflectie gegeven op deze thesis. In dit laatste hoofdstuk worden de
beperkingen van het onderzoek weergegeven en wordt gereflecteerd op het onderzoeksproces.
1.5

Relevantie

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar narratieve werkwijzen in de gehandicaptenzorg
zijn van belang voor de individuele cliënt, de professionals en organisaties in de
gehandicaptenzorg maar ook voor toezichthouders. Op basis van de resultaten kunnen
verschillende procesverbeteringen doorgevoerd worden op individueel, professioneel en
organisatie niveau, en daarmee de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Toezichthouders geeft
het een beeld van de visie en de ontwikkeling van kwaliteit van zorg op de verschillende niveaus,
deze informatie hebben zij nodig voor hun rol en verantwoordelijkheid.
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Marginalisatie van mensen met een handicap kan worden tegen gegaan door hen een stem te
geven. Er worden al wel pogingen gedaan om de marginalisatie tegen te gaan. Hierbij denk ik aan
de ontwikkelingen in de zorg en de slagzin; ‘Het gaat niet om wat je niet kan, maar om wat je wel
kan’.
Wetenschappelijke relevantie
De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek zit in het feit dat er nog niet eerder in het
kader van de ontwikkeling van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg onderzoek is gedaan naar
het gebruik en het effect van narratieve werkwijzen. Hierdoor kan het onderzoek een bijdrage
leveren aan de huidige kennis van dit onderwerp. De selectie van de te onderzoeken rapportages
en de interviews omvat een doorsnee van de gehandicapten sector. De deelnemers aan de
proeftuinen hebben zich weliswaar zelf aangemeld maar vormen een representatieve afspiegeling
van de sector qua grootte, dienstverlening en geografische verspreiding.
Maatschappelijke relevantie
Verhalen van mensen met een handicap en hun verwanten kunnen inspirerend en relativerend
zijn. Inspirerend omdat ze laten zien dat het leven met een handicap de moeite waard is en
relativerend omdat zij een eerlijke weergave laten zien van het leven met een handicap aan
mensen voor wie een fysieke en geestelijke gezondheid vanzelfsprekend is. Eerlijkheid over
capaciteiten van mensen met een handicap kan bijdragen aan begrip voor mensen met een
handicap en hun verwanten en het scheppen van mogelijkheden voor hen in de maatschappij.
Praktische relevantie
De praktisch relevantie van dit onderzoek is daarin gelegen dat de inzichten in narratieven van
mensen met een handicap en het delen van deze kennis vertaald kunnen worden naar het
begeleidingsaanbod voor deze mensen en wellicht ook naar andere mensen die gebruik maken
van de langdurige zorg zoals ouderen in verpleeghuizen. Door informatie over hoe het leven van
deze mensen zich ontwikkelt en over het proces dat zij doormaken, kan de begeleiding van deze
mensen worden verbeterd.
Als zorg-professional is het belangrijk aandacht te hebben voor de persoonlijke beleving. Dit
onderzoek draagt daaraan bij. Ook leert het professionals om niet hun eigen verhaal als maat te
nemen. Wanneer een professional met een cliënt praat over iets dat hem of haar persoonlijk
aangrijpt, is het belangrijk bewust te registreren welke emoties en gedachten dat oproept en deze
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te ‘parkeren’. Wanneer dit niet gebeurt, wordt luisteren naar het verhaal van de ander bemoeilijkt
of zelfs onmogelijk.
Vanuit mijn interesse voor verhalen vind ik het belangrijk mensen zelf aan het woord te laten.
Ik zal daarom in dit onderzoek veel weergeven van wat de verschillende respondenten hebben
gezegd. Als professional in de langdurige zorg zijn taal en de woorden belangrijk materiaal
waarmee je moet werken.
1.6

Afbakening

Het thema van de thesis richt zich op narratieve benadering binnen de langdurige
gehandicaptenzorg waarmee kwaliteit van leven van cliënten wordt getoetst en bevorderd.
Met de centrale vraagstelling als uitgangspunt; wat zijn de in de praktijk van de
gehandicaptenzorg gebruikte narratieve interventies die er toe dienen om onderzoek te doen naar
en het bevorderen van de kwaliteit van leven van cliënten, ben ik mijn onderzoek gestart. Dit
leidde tot de noodzaak van afbakening, zeker tegen de achtergrond van alle huidige
ontwikkelingen in de visie op kwaliteit in de zorg. In deze thesis beperk ik mij tot Nederlandse
ervaringen in de langdurige gehandicaptenzorg.
De belangrijkste begrippen worden in dit onderzoek nader toegelicht. Het gaat om de
begrippen kwaliteit van zorg, kwaliteit van zorg in de gehandicaptenzorg, en narrativiteit en
narratieve benadering. Waar het verschil tussen begrippen relevant is, zal dit expliciet
worden aangeven.
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HOOFDSTUK 2.

LITERATUUR STUDIE

“Be a good lisener. Encourage others to talk about themselves.”
- Dale Carnegie

Deze literatuurstudie zal zich richten op de relevante literatuur die nodig is om antwoord te
kunnen geven op de vraagstelling en de bijbehorende deelvragen. Om dit te doen, zijn twee
gebieden van onderzoek gezien als het centrum. Het eerste veld heeft betrekking op de theorie
rond de visie op kwaliteit van zorg en specifiek kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Het tweede
onderzoeksgebied betreft de narratieve benadering en de toepasbaarheid op kwaliteitstoetsing en
verbetering.
Er is in de zoektocht naar literatuur gebruik gemaakt van de verschillende databases; databases
via de Erasmus universiteit website, te vinden onder de databases for social sciences en the
collection of internet sources en Google en Google Scholar, met de zoektermen zoals deze
vermeld staan in onderstaande tabel. Deze zoektermen geven aan dat er gezocht werd naar het
thema kwaliteit in de (gehandicapten)zorg en kwalitatieve/narratieve benaderingen.
Databases

Zoektermen

Databases for social
sciences.
The

collection

internet sources
Google

•
AND

of

•

Quality for disabled

AND
•

Google Scholar

"quality of care" OR "patient satisfaction"

story OR narrative OR storytelling

AND
•

"patient experiences" OR "patient perspective" OR "lay perspective"

AND
•

qualitative OR "case study" OR methods OR research OR inquiry

Afbeelding 2. Lijst van databases en gebruikte zoektermen

2.1

Kwaliteit van zorg

Kwaliteitszorg is “in” in de gezondheidszorg. Congressen, cursussen, certificering, doorlichting
van werkprocessen, systemen met 70 aspecten waar ethiek er één van kan zijn, getuigen van een
grote bekommernis om de kwaliteit van het werk dat gezondheidszorg is. Sinds 1996 hadden we
in Nederland een `Kwaliteitswet Zorginstellingen'. De wet verplichtte instellingen in Nederland
om verantwoorde zorg te bieden en de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken, beheersen
en verbeteren. De wet is vervallen per 1 januari 2016 en vervangen door de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg. De verzorging en de verpleging in zorginstellingen moeten voldoen
aan de behoeften van de cliënten. Volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg moeten
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zorginstellingen verantwoorde zorg bieden. Dat betekent dat de zorg voldoet aan de behoeften
van de cliënten, en doeltreffend en doelmatig wordt toegepast. Om die verantwoorde zorg te
kunnen bieden, zijn voldoende middelen nodig en moet het werk goed georganiseerd worden.
Om ervoor te zorgen dat de zorginstellingen ook werkelijk aan kwaliteit werken, moeten ze een
zogenaamd kwaliteitssysteem opzetten. Dit is een methode die wordt gebruikt om de kwaliteit te
bewaken, te beheersen en te verbeteren. De activiteiten die in dit kader worden ontplooid moeten
op hun beurt ook weer goed op elkaar zijn afgestemd.
De eisen staan verwoord in verschillende wetten, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz), de Wet BIG, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet toelating
zorginstellingen.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert of zorgaanbieders aan deze
verplichtingen voldoen. Merkwaardig, en misschien symptomatisch, is dat er veelal sprake is van
kwaliteitszorg, maar even zo vaak van kwaliteitsbewaking, alsof dat hetzelfde is. Echter ook de
inspectie (IGZ) maakt een ontwikkeling door en heeft haar beleid aangepast door in maart 2017
met een nieuw toetsingskader te komen voor de langdurige zorg waaronder de intramurale
gehandicaptenzorg valt.
Deze wijze van invulling geven aan de verantwoordelijkheid van de inspectie is een paradigma
shift, de dialoog en observatie staan centraal en niet meer de papieren dossiers.

Afbeelding 3. IGZ toetsingskader (IGZ, 2017)
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Wanneer gezocht wordt naar het doel van kwaliteit van zorg moet er onderscheid gemaakt
worden tussen verantwoorde zorg, zorg van goed niveau die doeltreffend, doelmatig en
patiëntgericht wordt verleend, en goede zorg, zorg die aansluit bij de individuele zorgbehoefte
van de cliënt en bijdraagt aan diens kwaliteit van leven. Hans Reinders zegt hierover in
Eilandbestaan (Reinders W. e., 2013); “via de argumentatie voor een dynamisch begrip van
kwaliteit komen we op persoonlijke ontwikkeling als kernwaarde van goede zorg”. Blumenthal
geeft in `Quality of Health Care' (Blumenthal, 1996) een aantal voorgestelde definities weer.
Sommige daarvan zijn volstrekt tautologisch omdat kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven
eenzelfde betekenis hebben, bijvoorbeeld die van de American Medical Association (1984). Deze
definieert `high quality care' als “care which consistently contributes to the improvement or
maintenance of quality and/or duration of life”. Kwaliteit (van zorg) is dus wat bijdraagt aan
kwaliteit (van leven). Ook andere definities zijn tautologisch, al springt het minder in het oog:
Donabedian (Donabedian, 1980) definieert kwaliteit van zorg als zorg die “is expected to
maximize an inclusive measure of patient welfare, after one has taken account of the balance of
expected gains and losses that attend the process of care in all its parts”. Zolang we niet weten
wat “patient welfare” is, en wat “gains and losses” zijn, weten we ook niet wat kwaliteit van zorg
is. Deze andere begrippen zijn substituten, ze verschuiven het probleem naar andere termen die
even onduidelijk zijn als de term die gedefinieerd wordt”.
“Soms probeert men kwaliteit te definiëren in harde en duidelijke termen. Duidelijkheid lijkt
winst, maar het gevaar dreigt dat we de kwaliteit die we zoeken kwijtraken, omdat we haar
hebben vervangen door iets anders, iets duidelijkers” (Bal, Blijven vragen wat kwaliteit is, 1998).
Een goed voorbeeld zijn de `kwaliteiten' die uitgedrukt worden in de drie “E's” van de nog vrij
jonge cultuur van bedrijfsmatig werken in de non-profitsector:
Effectiveness oftewel de doeltreffendheid van de zorg, de mate waarin het doel ervan bereikt
wordt. Maar wat is het doel? En heeft elke doeltreffendheid de kwaliteit die we zoeken? Het zou
niet moeilijk zijn om voorbeelden te geven van doeltreffend gerealiseerde non-kwaliteit!
Efficiency oftewel de optimale zuinigheid waarmee het doel bereikt wordt; zuinigheid in tijd, in
geld en in energie. Kwaliteit staat kennelijk niet alleen voor het bereiken van een doel, maar ook
voor de manier waarop dat bereikt wordt. Dat is positief maar ook gevaarlijk wanneer `de manier
waarop' alleen economisch wordt ingevuld'. Economy: dat is eigenlijk synoniem met efficiency,
maar dan beperkt tot zuinigheid in financieel opzicht. Dergelijke definities zijn misschien
duidelijk en implementeerbaar, maar belangrijke aspecten van kwaliteit dreigen ermee verloren te
gaan. Dat blijkt als je de methode van Socrates toepast. De vraag in de kwaliteitszorgdiscussie is:
Narratieve benadering in de gehandicaptenzorg - Esther Liefers
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wat is kwalitatief goede zorg? Mogelijk antwoord: zorg die effectief, efficiënt en economisch is.
Het is zinvol om vervolgens Socrates' vraag te stellen: “Is deze effectieve, efficiënte en
economische zorg echt goed?” of: “Deze zorg is effectief, efficiënt en economisch, maar is ze
ook echt goed?”
Zolang we deze open vraag; Is zorg die effectief, efficiënt en economisch per definitie ook goede
zorg, als zinvol verstaan, is het voorgestelde antwoord niet afdoende, en moeten we verder
nadenken. Door steeds meer de focus te leggen op de verantwoording van de zorgverlening is de
essentie van goede zorg uit het oog verloren. Zorgverlening is gedegradeerd tot protocollaire
taken en is doorspekt met gefragmenteerde beheers principes. Goede zorg sluit aan bij de
individuele zorgbehoefte van de cliënt en draagt bij aan diens kwaliteit van leven. Goede zorg kan
alleen tot stand komen in de verbinding tussen cliënt en professional die is gebaseerd op
vertrouwen en waarin de individuele zorgbehoefte centraal staat. De noodzaak van verbinding
geldt in principe voor iedereen, maar voor mensen met een beperking geldt ze in bijzondere
mate. “Opbloeien” gaat alleen lukken als begeleiders geïnteresseerd zijn en de cliënt stimuleren en
daarbij verder te kijken dan wat de dagelijkse routine van hen vraagt (Reinders W. e., 2013).
Systemen, protocollen en richtlijnen blijven altijd een hulpmiddel.
Goede zorg vereist in de eerste plaats deskundige professionals, die de juiste zorgbehoefte en het
gehele cliëntsysteem kunnen overzien en die zo nodig buiten de gebaande protocollaire paden
kunnen treden. Die de regie nemen in het zorgproces, soms de regie van cliënt overnemen, maar
op het juiste moment ook weer loslaten. Daarvoor is nodig om alles wat de professionals in de
weg zit om hun werk goed te kunnen doen, te minimaliseren. Faciliteer hen optimaal, zorg dat ze
deskundig zijn en blijven. Dat moet professionals houvast geven en uitsluitend dienen om de
effecten van de zorgverlening te kunnen volgen en (multi)disciplinair af te stemmen. Hier is een
belangrijke taak voor de beroepsgroepen zelf weggelegd.
Belangrijk is dat zij een cultuur ontwikkelen van openheid waarin zelfreflectie en lerend
vermogen van teams welvaren. Het is van belang om deze randvoorwaarden ook te borgen. De
uitkomsten moeten voldoende zijn voor externe verantwoording en transparantie. Op deze
manier wordt vertrouwen in de zorgprofessional ge(her)steld en geïnvesteerd in het fundament
van een professionele cliëntrelatie, het vertrekpunt voor goede zorg. Door de focus te verleggen
van proces- en uitkomstindicatoren naar de rand voorwaardelijke, wordt het simpel én meetbaar.
Simpeler omdat het ruimte geeft om passende methoden, passend binnen de randvoorwaarden
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maar ook passend bij de visie van de organisatie, te gebruiken. Meetbaar omdat de voorwaarden
getoetst kunnen worden en niet de uitkomsten. Het toetsen van kwalitatieve uitkomsten is lastig
omdat kwalitatieve variabelen niet (goed) in getallen zijn te vatten.
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2.2
De

Kwaliteit in de gehandicaptenzorg
Vereniging

Gehandicaptenzorg

Nederland

(VGN)

stelt

in

het

kwaliteitskader

gehandicaptenzorg dat de gehandicaptenzorg een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van
bestaan van de cliënt, aanvullend op de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van de naasten
van de betrokkene. De kwaliteit van de gehandicaptenzorg wordt primair afgemeten aan de mate
waarin deze bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Daarbij wordt gekeken naar de
acht domeinen van Schalock en Verdugo (al., 2008), emotioneel welbevinden, interpersoonlijke
relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, lichamelijk welbevinden, zelfbepaling,
sociale inclusie en rechten, en naar de randvoorwaarden voor de zorg en ondersteuning (VGN,
2010).
Een aanvulling hierop is het gedachtengoed van Machteld Huber. Machteld Huber introduceerde
samen met ZonMw en de Gezondheidsraad het begrip positieve gezondheid in Nederland in
2012. Het is een term die de kracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op het
afwezig zijn van ziekte. Het biedt daarmee een alternatief voor de huidige definitie van
gezondheid van de Word Health Organization. Gezondheid in termen van veerkracht,
functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin (Huber, Positieve
gezondheid, 2012). Huber maakte positieve gezondheid visueel als spinnenweb met zes assen
voor de zes dimensies wat mensen helpt een oordeel te geven over hun eigen situatie.

.
Afbeelding 4. Pijlers voor positieve gezondheid (Huber, Positieve gezondheid, 2012)
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Doel van kwaliteit in de gehandicapte zorg is mensen met een beperking te ondersteunen in het
zo goed en zo zelfstandig vormgeven van hun leven. De individuele ondersteuningsbehoefte (en
de beoogde kwaliteit van bestaan) bepaalt de aard, omvang en intensiteit van de zorg en
ondersteuning en de aspecten van het leven waarop deze zich richt. In dialoog met de
cliënt en eventuele naasten wordt binnen de grenzen van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) een
aanbod op maat gecreëerd, afgestemd op die individuele vraag.
De zorg en ondersteuning strekt zich uit van incidentele (extramurale) ondersteuning
van zelfstandig wonende mensen met een beperking en gezinnen met een thuiswonend
kind met een beperking, tot 24-uurs verblijfszorg met volledige dagbesteding voor mensen
met een veelal complexe intensieve zorgbehoefte en beperkte zelfredzaamheid.
2.3

VGN kwaliteitskader

Eind 2015 hebben de relevante partijen, te weten cliëntenorganisaties (Platform VG, CG-Raad,
LSR), beroepsorganisaties (NVAVG, V&VN, NIP, NVO), Zorgverzekeraars Nederland (ZN),
het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en zorgaanbieders (VGN)
een vernieuwing van het landelijk kwaliteitskader voorgesteld.
Doel van het landelijk kwaliteitskader is een leidraad te zijn voor zorgaanbieders: het berust op
een aansprekende visie, het geeft helderheid naar cliënten over ‘goede zorg’, het helpt
medewerkers en teams om de zorg voortdurend te verbeteren en het biedt een handvat voor
bestuurlijke verantwoording naar de omgeving. Het onderliggende motto: intern verbeteren staat
voorop en in het verlengde ervan transparant maken van kwaliteitszorg (extern verantwoorden).
Het kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg vertrekt vanuit een gedeelde visie op ‘goede
(persoonsgerichte)zorg en ondersteuning’
(VGN, Visiedocument kwaliteitskaderGehandicaptenzorg 2.0, 2016):
“Mensen met een beperking zijn burgers als ieder ander. Zij verdienen dezelfde kansen
op een kwalitatief goed bestaan als mensen zonder beperking. Mensen zonder en met
een beperking vinden dezelfde zaken belangrijk: gewaardeerd worden om wie je bent,
zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben,
deel hebben aan wat er in je omgeving gebeurt, van betekenis zijn voor anderen,
bijdragen aan de samenleving. Deel uitmaken van de samenleving moet vanzelfsprekend
zijn in het denken en handelen”.
Deze visie verhoudt zich uitstekend tot en is afgeleid van de definities van Donabedian, Shalock,
Reinders en anderen welke zich in hun definities richten op de kwaliteit van zorg die bijdraagt aan
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kwaliteit van leven. Ook de visie op positieve gezondheid van Machteld Huber sluit hierop aan,
de focus is niet op dat wat men niet kan maar op daar waar mogelijkheden en wensen liggen ter
bevordering van de kwaliteit van leven. De kritiek die geleverd wordt op dit laatste model door
de branche is dat er een aparte as is voor kwaliteit van leven terwijl de kwaliteit van bestaan
binnen de visie van de branche gezien wordt als het totaal van de uitkomsten op de andere vijf
assen.
Persoonsgerichte zorg in de gehandicaptenzorg berust op samenspraak tussen de medewerkers
en de cliënt of zijn directe vertegenwoordiger. Nodig is dat medewerkers de persoon goed
kennen, respectvol bejegenen, samen met hem/haar blijven nagaan wat bijdraagt aan ‘kwaliteit
van bestaan’.
Cliëntenorganisaties wijzen erop dat de zorg en ondersteuning ten principale vanuit het leven van
de mens met een beperking wordt georganiseerd; in dialoog tussen cliënt en zorgverleners.
Mensen met beperkingen hebben individuele behoeften en wensen; ze willen zelf kiezen hoe ze
leven; en verbonden zijn met anderen. Dit uitgangspunt is terug te vinden in een belangrijk VNverdrag over rechten van personen met een handicap. Hierin staat dat mensen deel uitmaken van
de samenleving. Ook mensen met een beperking moeten ten volle kansen hebben tot meedoen
en zich ontwikkelen. Daar waar de zorg- en ondersteuningsbehoeften de mogelijkheden van het
individu en van zijn of haar directe sociale omgeving te boven gaan, komt professionele zorg en
ondersteuning in beeld (Buntinx, 2002). De ervaren relatie tussen de cliënt en de professional
bepaalt voor een groot gedeelte de beleving van kwaliteit volgens professor Hans Reinders in de
“The Power of Inclusion and Friendship”, Journal of Religion, Disability & Health (Reinders
H. , 2008).
Medio 2016 heeft de staatssecretaris van VWS – in samenspraak met het brede werkveld – een
kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg opgesteld. Speerpunten daarin zijn:
•

Versterking van de regie van de cliënt over zorg en ondersteuning

•

Extra aandacht voor cliënten met complexe zorg- en ondersteuningsvragen

•

Toerusting van betrokken en vakbekwame medewerkers die werken in dialoog met de
cliënt

•

Technologische innovatie die autonomie van cliënten en kwaliteit van bestaan ten
goede komt

•

Een nieuw kwaliteitskader met ruimte voor reflectie over kwaliteit van zorg, samen met
een rol voor bestuurders om actief te sturen op kwaliteit (verbeteren en transparant
zijn)
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Een vernieuwd kwaliteitskader is primair gericht op intern verbeteren en in het verlengde ervan
op externe transparantie. Het kader heeft de volgende 3 bouwstenen:
1.Kwaliteit rond de individuele persoon
Per cliënt moet helder zijn:
•

Welke problemen bij zelfredzaamheid er zijn, welke ondersteuningsbehoeften?

•

Welke bijzondere gezondheidsrisico’s bestaan, welke aandachtspunten voor veiligheid?

•

Welke wensen de persoon heeft voor een prettig leven (hoe kan de zorg eraan
bijdragen)?

In het zorg- en ondersteuningsplan is de informatie over deze onderwerpen vastgelegd. De
organisatie borgt dat het plan actueel is en dat het in samenspraak met de cliënt is opgesteld.
2.De inzichten van cliënten
Een onmisbare tweede bouwsteen is dat cliënten zeggen wat ze ervan vinden (mijn ervaringen),
enerzijds over de geboden zorg en ondersteuning, anderzijds over hun kwaliteit van bestaan.
Hiervoor zijn erkende instrumenten beschikbaar. In landelijke spelregels is vastgelegd wat de
zorgaanbieder moet doen, bijvoorbeeld minimale frequentie van cliëntwaarderingsonderzoek.
In het huidige kwaliteitskader zijn de bevindingen uit cliëntwaarderingsonderzoek niet openbaar.
De zorgaanbieder neemt een overzicht van bevindingen op in een jaarlijks kwaliteitsrapport; met
daarbij de keuzes ten aanzien van verbetertrajecten. Het oordeel van de centrale cliëntenraad is
hierbij nadrukkelijk betrokken.
3.De zelfreflectie in teams en woonvormen
Naast regulier werkoverleg komen de teams tot een gerichte reflectie aan de hand van landelijk
vastgestelde thema’s, uiteraard met ruimte voor zelfgekozen extra onderwerpen. Dat is de derde
bouwsteen. De beoogde reflectie heeft de strekking van ‘wat doen we goed, wat staat zwak en
moet beter’.
In ieder geval komen de volgende zaken aan de orde.
-

Het proces rond de individuele cliënt: is er een actueel plan, worden afspraken
nagekomen, is er zicht op veiligheid en gezondheidsrisico’s per cliënt, etc.

-

De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerker (reflectie hierop). Bovendien de
competenties van medewerkers, samenwerking in het team en samenspel met nabije
familie.
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-

De borging van veiligheid op enkele gebieden die als prioriteit zijn aangemerkt. Nu geldt
dat bijvoorbeeld voor veilige geneesmiddelenzorg. Het gaat dan niet meer om lange
afvinklijstjes maar om een beperkt aantal ‘zaken die ertoe doen’.

Kwaliteitsrapport
Op grond van de genoemde bouwstenen maakt de zorgaanbieder jaarlijks een bondig Kwaliteitsrapport; dit is een verantwoordelijkheid van het bestuur van de zorginstelling.
In het verlengde van de zojuist genoemde bouwstenen, dient het rapport een geobjectiveerd zicht
op kwaliteit te geven. Bevindingen zijn gecombineerd met uitleg over achtergrond en verdere
ontwikkeling.
Het rapport geeft niet alleen overzicht, het komt ook tot beredeneerde keuzes over verbeteringen
die nodig zijn. Dat veronderstelt een open cultuur ook bij de omgeving van de
gehandicaptenzorg; er kunnen onvolkomenheden zijn, of nieuwe opgaven die nog tijd vragen.
Het kwaliteitsrapport bevat tevens de inzichten uit cliënt ervaringsonderzoek
Externe visitatie
In de nieuwe opzet worden niet langer allerlei data in een landelijke portal ingevoerd, maar is er
een integraal kwaliteitsrapport als neerslag van de inzichten uit de bouwstenen. Het is wenselijk
dat zorgaanbieders kritische tegenspraak organiseren over hun kwaliteitsrapport – en de aanpak
eronder – met een vorm van externe visitatie (vakmensen, andere deskundigen).
Een mogelijke wijze van onderzoeken om te voldoen aan het kwaliteitskader is middels narratief
onderzoek. Een aantal voorbeelden hiervan worden door de VGN als best practices beschikbaar
gesteld in een waaier met methodieken (VGN, Visiedocument kwaliteitskaderGehandicaptenzorg
2.0, 2016).
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Afbeelding 5. Kwaliteitskader VGN

Gedurende de proefperiode in de proeftuinen (2015-2016) voerde het ministerie van VWS een
onafhankelijk onderzoek uit. Dit bevestigde dat het Kwaliteitskader 2017-2022 leidt tot
kwaliteitsverbetering, zowel voor cliënten als voor medewerkers. Met name het accent op
zelfreflectie in de teams van de zorgpraktijk, de bundeling van cliëntervaringen en de openbare
kwaliteitsrapportage onder verantwoordelijkheid van de bestuurder worden als grote winstpunten
gezien. Ook de nadruk op versterking van de eigen regie van cliënten en de cliëntervaring zien
alle betrokkenen als een sterk punt.
2.4

Conclusie thema kwaliteit

Het thema kwaliteit van zorg in de gehandicaptenzorg is voortdurend in beweging kan men
concluderen aan de hand van de literatuur. Cliënten, verwanten, zorgaanbieders, gemeenten,
verzekeraars, inspectie en de politiek zijn met elkaar een weg ingeslagen naar persoonsgerichte
zorg. De kwaliteit van zorg valt of staat uiteindelijk met de kwaliteit van de relatie tussen cliënt,
diens omgeving en de professional. De oprechte aandacht voor de waardigheid van de cliënt door
de professional is in geen standaard te beschrijven. De thema’s persoonsgerichte zorg,
deskundige professionals, kennisontwikkeling en –verspreiding en goed bestuur vanuit een
gedragen visie zijn elementen die een grote impuls kunnen geven aan de kwaliteit. De zoektocht
naar indicatoren om de kwaliteit van zorg te bepalen maakt deel uit van deze ontwikkelingen.
Meten alleen is niet meer voldoende, hiermee wordt slechts een klein aspect van de kwaliteit van
zorg belicht. De zoektocht die gaande is richt zich op het werkelijk zicht krijgen op kwaliteit op
een manier die aansluit bij de relationele karakteristieken van de zorg en die bijdraagt aan de
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verbetering in het dagelijks handelen (van Dalen, 2015). Het succes van de ingezette beweging
hangt voor een groot deel af van de bereidwilligheid van alle betrokken partijen om naar elkaar te
luisteren, samen het belang van de cliënt centraal te stellen, mee te denken en nieuwe paden te
bewandelen.
2.5

Narrativiteit

Narrativiteit betekent volgens Dries & Hoffman (Hoffman, 2008) ‘het verhalende’. Het woord
narrativiteit komt voort uit het Latijnse woord narratio, dat verhaal betekent of narrare dat
vertellen betekent. Narratieven zijn eigenlijk overal aanwezig. Narratieven zijn er in de vorm van
sprookjes, drama, tekeningen, kunst, geschiedenis, biografieën, mythen en legendes. Narratieven
komen voor bij alle leeftijden en in alle samenlevingen. Verhalen hebben altijd een belangrijke rol
gespeeld in het menselijk leven (Holter, 2010). Eenvoudig beschouwd is een verhaal een
opeenvolging van gebeurtenissen die samenhang vertonen. In een verhaal spelen meestal de
volgende vragen een rol: Hoe is het begonnen? Wat gebeurde er toen? Hoe liep het af? (Bijl,
2002). De narratologie is een tekst benadering die het vertellen van verhalen als haar studieobject
kiest. Daarbij wordt vooral gekeken naar de wijze waarop die verhalen worden verteld.
Narratieven gaan over biografische gebeurtenissen zoals ze verteld worden door degene die ze
hebben meegemaakt (Van Biene et al., 2008). Simplificerend zou men kunnen zeggen dat
narrativiteit bestaat in het samenspel van vier kenmerken; een verteller brengt de lezer of
toehoorder verslag uit (communicatie) over een voldoende herkenbare en interessant geachte
reeks gebeurtenissen (relvantie) die onderling verbonden zijn door logisch-causale (coherentie) en
chronologische relaties (temporaleprogressie) (van Bork G.J., 2016). In een narratief is vaak een
tijdsvolgorde aanwezig. Dat wil zeggen dat de verteller en de luisteraar een verband leggen tussen
verleden, heden en toekomst. Mensen vertellen verhalen vanuit een bepaald perspectief of
gezichtspunt. De verteller neemt in een verhaal zelf posities in, maar deze posities kunnen ook
door anderen (bijvoorbeeld de luisteraar) toegekend worden. In narratieven zijn soms ook rollen
voor anderen weggelegd. Een persoon kan in een narratief bijvoorbeeld spreken over familie,
buren of studiegenoten. De narrativiteit wordt daarbij bepaald door de onderlinge relaties binnen
de tekst.
2.6

Narratieve benadering

Narratief werken kan gezien worden als het in beeld brengen van het samenspel tussen geestelijke
gezondheid en geestelijke ziekte binnen één persoon. Het gaat dan om het behoud van zingeving
en welbevinden ondanks het leed dat onvermijdelijk bij het leven hoort. Hierin is een duidelijke
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link zichtbaar naar de visie op gezondheid van Machteld Huber, positieve gezondheid. De
levenskunst om zo goed mogelijk te leren omgaan met het lijden, metb een handicap.
Andere termen binnen narratief werken zijn narratieve begeleidingskunde, levensverhaalmethode,
narratieve therapie, narratieve coaching en narratieve gerontologie. Verwante methoden zijn
narratieve psychologie en narratieve psychotherapie.
De kern van de narratieve benadering is dat het ‘probleem’ welke de persoon op dit moment in
zijn leven ervaart wordt geplaatst binnen het perspectief van zijn levensloop. Dit kan helpen om
anders naar problemen te kijken en anders te benoemen. Het kan er toe leiden dat mensen
nieuwe oplossingen ontdekken en het kan zijn dat mensen bepaalde gebeurtenissen verwerken en
kunnen loslaten (Westerhof, 2010). Voorop staat het respect voor het verhaal: het gaat namelijk
om de belevenis van de eigen werkelijkheid. Waar het verhaal stokt, in kringetjes ronddraait, de
verteller het spoor bijster is of blinde vlekken heeft, reikt de begeleider mogelijkheden aan om te
continueren, aan te vullen, te herdefiniëren (Westerhof, 2010).
Narratief werken is werken met verhalen. In het werken met verhalen kennen de verteller en de
luisteraar zichzelf en de ander een plaats toe in diverse contexten. Een narratieve benadering kan
bijdragen aan betekenisgeving, identiteitsvorming en empowerment bij een individu en/of
groepen. Van narratief onderzoek kan sprake zijn als verhalen dienen als data, of als een
narratieve wijze van interpreteren wordt gehanteerd. Dit is in de gevestigde wetenschap echter
niet onomstreden. Qua onderzoeksonderwerp zijn sommige onderzoekers geïnteresseerd in het
vergelijken van verhalen van bepaalde groepen, culturen of historische periodes, terwijl andere
geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de menselijke competentie tot het vertellen en
begrijpen van verhalen of in de manier waarop identiteit vorm krijgt in persoonlijke verhalen
(Sools, narratief onderzoek, 2012). De narratieve benadering wordt in de gezondheidszorg in
toenemende mate gebruikt om onderzoek te doen naar kwaliteit en het ontwikkelen van kwaliteit.
Narratieve interventies zijn zelden verklarend van aard. Naast veel beschrijvend onderzoek heeft
de narratieve interventie wel vaak een emancipatoire doelstelling, gericht op stem geven aan
ontbrekende of gemarginaliseerde verhalen of op het genereren van nieuwe of alternatieve
verhalen. Verhalen worden dan ingezet als vehikel voor kwalitatieve, sociale of persoonlijke
verandering. Narratieve interventies zijn dan ook bij uitstek interventies waarin theorie en praktijk
nauw op elkaar betrokken worden.
Bij narratieve interventies gaat het om gestructureerd delen en verwerken van verhalen, emoties,
gevoelens, kennis en inzichten om te komen tot indicatoren voor ontwikkeling/verbetering. Om
van individuele naar collectieve verhalen te komen waarvan geleerd kan worden zal er een analyse
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van narratieven op drie niveaus moeten plaats vinden. De eerste analyse betreft de inhoud van de
verhalen (wat) en laat zien wat mensen belangrijk vinden. De tweede analyse is gericht op de
entiteiten (personen, organisaties, dingen) die een rol spelen in de verhalen en legt de onderlinge
posities en relaties bloot (wie). De derde analyse zoomt in op stijlfiguren en retorische middelen
die mensen inzetten om de waarde van hun verhaal te verstevigen of af te zwakken (hoe). Door
de analyses te combineren, ontstaan patronen in verhaallijnen, die zichtbaar maken vanuit welke
logica mensen hun verhaal vertellen. Die logica hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn, maar
het is wel mogelijk om verschillende logica’s op een abstracter niveau te clusteren, waardoor
collectieve of groepslogica’s zichtbaar worden (Reinders H. , 2011).
2.7

Narratieve benadering in de gezondheidszorg

De narratieve benadering is een werkwijze voor professionals om middels het levensverhaal van
hun cliënten te werken aan een achterliggend doel. Dit doel kan gericht zijn op een therapeutisch
effect, een erkenningseffect, een adherentie effect, een kenniseffect. Hoewel in de literatuur niet
direct terug te vinden is wil ik zelf het trainingseffect toevoegen, de toepassing van narratieve
methode binnen trainingen heeft een indirecte invloed op de kwaliteit van bestaan van cliënten.
Ik vind dit effect terug in de beschrijving van een aantal narratieve benaderingen welke gebruikt
worden in de sector.
Ook in de gezondheidszorg is de narratieve benadering een weg aan het vinden. In de
gezondheidszorg heeft de narratieve benadering belangrijke consequenties. Naast klinische en
functionele expertise die gericht is op herstel en genezing hebben de profesionals narratieve
expertise nodig gericht op betekenisgeving. Klinische en narratieve expertise dienen hand in hand
te gaan. De klinische expertise stelt diagnoses op basis van symptomen, stelt de behandeling vast,
schrijft gedragsregels voor die het herstel bevorderen. Het is een (tijdelijke en vaak noodzakelijke)
reductie tot patiënt. De narratieve expertise beseft dat ieder mens op elk moment een
persoonlijke waarheid en wijsheid heeft te vertellen, een levensverhaal in ontwikkeling is, waarin
de ervaring van ziekte of handicap opgenomen dient te worden. De narratieve expertise verstaat
de kunst van het luisteren en het waardevrij aanmoedigen van het vertellen en vormgeven van het
levensverhaal. De narratieve expertise is in staat om een ‘wisdom environment’ te creëren.
Concreet betekent dit dat in zorgplannen rekening wordt gehouden met het persoonlijke
levensverhaal, dat zorgverleners naast een klinische attitude ook een narratieve attitude hebben en
dat levensverhaalmethodieken onderdeel uit maken van de zorg. In de gezondheidszorg is een
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toename van rationaliteit en efficiency waarneembaar mede door de toename van de vraag naar
zorg en de oplopende kosten. Deze trend brengt het risico met zich mee dat voor de narratieve
dimensie geen of minder plaats is in de zorg (Heijst, 2005) (Baart, 2006). Om deze situatie te
voorkomen zullen bestuurders, politici en zorgverzekeraars overtuigd moeten raken van het
belang van de narratieve dimensie waarbij wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol speelt.
Er is toenemend bewijs uit onderzoek dat levensverhaalmethoden effectief het psychologisch
welbevinden van mensen kunnen vergroten en daarmee een positief effect kan hebben op de
kwaliteit van leven van patiënten (Ghospal, 1994) (Bohlmeijer S. e., 2003). Ook in opleidingen en
in het onderwijs wordt in toenemende mate aandacht besteed aan narratief werken en narratieve
methodieken. Op deze wijze raken toekomstige zorgverleners al in een vroeg stadium vertrouwd
met narratieve expertise en methoden.
In de literatuur zijn verscheidene potentiële opbrengsten van narratief onderzoek te vinden;
Kennisopbrengst
Het cliënten verhaal geeft aanvullende kennis. Een narratieve aanpak maakt het mogelijk om
informatie op dieperliggend niveau te verkrijgen vanuit het perspectief van de cliënt. Ook kan het
inzicht verschaffen in identiteit en zingeving. Door levensverhalen van mensen met een handicap
te analyseren, kan meer zicht worden gekregen op ontwikkelingen in hun identiteit en op de wijze
van zingeving (Bohlmeijer, 2007) (McAdams, 2008).
Therapeutische opbrengst
Het vormgeven van een cliënten verhaal kan een therapeutisch effect hebben. Naast dat een
narratieve aanpak op dieperliggend niveau informatie kan verschaffen is er ook een direct positief
effect voor de cliënt om zijn verhaal te vertellen. Elk persoon heeft een levensverhaal welke
geconstrueerd wordt door een verscheidenheid van gebeurtenissen en ervaringen die het leven in
een wezenlijke balans brengen. Wanneer deze uit balans wordt gebracht door ziekte of handicap,
kan de balans gerepareerd worden door een ziekteverhaal te construeren (Frank, 1995). Dit helpt
de cliënten om controle te hervatten ondanks fysieke en psychologische verliezen, identiteiten en
sociale rollen te transformeren en besluiten te nemen door betekenis te geven aan ziekte en de
veranderde gezondheid (Vanderford, 2003). Het vormgeven van een ziekteverhaal in de
therapeutische setting stelt ons in de gelegenheid om onze zorgen op een rij te zetten en plannen
te maken om ermee om te gaan in ons dagelijks leven.
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Erkenningsopbrengst
Het aanhoren van de behoeften en wensen van cliënten zorgt voor erkenning. Een
gezondheidszorg die aan de verhalen voorbijgaat, wordt een kil instituut waarin veel mensen zich
niet herkend en erkend voelen (Bohlmeijer, 2007). Het vormgeven van een verhaal kan de
helderheid naar de buitenwereld doen toenemen. Door het verhaal wordt de persoon voor zijn
omgeving meer zichtbaar en wordt erkenning gegeven aan de uniciteit en de waarde van de cliënt
als mens (Schuurman, 2007). Alleen al door het schrijven van ziekteverhalen en ervaringen met
zorg kan de kwaliteit van leven te verbeteren omdat cliënten zich gehoord voelen (Harris, The
happiness Trap: How to stop struggling and start living., 2008).
Adherentie-opbrengst
Het cliëntenperspectief is belangrijk voor de adherentie. Adherentie is in deze de mate waarin het
gedrag van de patiënt correspondeert met adviezen van de zorgverlener, die met de cliënt zijn
overeengekomen. De cliënt heeft de keuze om therapietrouw gedrag te vertonen (Horne, 2013).
Cliënt-centrale zorg leidt bijvoorbeeld tot hogere adherentie omdat de zorgverlener door het
begrijpen van het perspectief van de cliënt betere behandelopties aan kan bieden die congruent
zijn aan de behoeften en waarden van deze patiënt (&Strosahl, 2008).
Bovenstaande punten zijn potentiële opbrengsten die een narratieve methode in onderzoek aan
de patiënt maar ook wetenschappelijk middels data verzameling en analyse kan opleveren.
Narratief onderzoek is bij uitstek een onderzoeksvorm waarin theorie en praktijk nauw op elkaar
betrokken worden (Sools A. , 2012). In de praktijk betekent dit dat door tijd te nemen voor een
gesprek de betekenis van bepaalde beslissingen duidelijk wordt. Dit overstijgt een functionele
analyse van pijn, risico’s, verergering van ziekte (Bohlmeijer, 2007).
Trainingsopbrengst
Zelf zou ik willen toevoegen de Trainingsopbrengst. Hoewel deze in de literatuur niet direct terug
te vinden is omdat de toepassing niet direct invloed heeft op de kwaliteit van bestaan van de
cliënt heeft de toepassing van narratieve methode binnen trainingen een indirecte invloed op de
kwaliteit van bestaan van cliënten. Deze opbrengst is wel terug te vinden in de beschrijving van
een aantal narratieve benaderingen welke ingezet worden in de sector. Professionals krijgen in
hun opleidingen en trainingen te maken met cliënt verhalen om het perspectief van de cliënt te
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kunnen begrijpen. Door training kunnen professionals de opgedane kennis direct verwerken en
gebruiken in de praktijk.
2.8

De status van de narratieve benadering in de gehandicaptenzorg

Er is politieke druk op organisaties om cliënt verhalen in te zetten ter verbetering van de kwaliteit
van zorg neemt toe. Echter ook de (politieke) druk op veel harde cijfers om de kwaliteit te
onderbouwen. De algemene aanname is dat beter luisteren naar cliënten en cliënt gericht werken
de kwaliteit van de zorg verbeterd. Medio 2016 heeft de staatssecretaris van VWS – in
samenspraak met het brede werkveld – een kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg
opgesteld. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft op basis hiervan een
kwaliteitskader ontwikkeld. In het kwaliteitskader gehandicaptenzorg wordt gesteld dat de
gehandicaptenzorg een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt, aanvullend
op de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van de naasten van de betrokkene. De kwaliteit
van de gehandicaptenzorg wordt primair afgemeten aan de mate waarin deze bijdraagt aan de
kwaliteit van bestaan van de cliënt. De cliënt-gerichte zorg staat centraal. Cliënt-gerichte zorg
komt voort uit de holistische gezondheidszorg en is een verschuiving van het traditionele ziektegeoriënteerde model naar een meer vraag gestuurde zorg (Epstein, J.L. et al, 2000). De cliënt
gerichte zorg kan gedefinieerd worden als het aangaan van een relatie waarin de focus ligt op het
welzijn van de individu. Tevens moet de psychosociale context en de cliënt ervaring met de
handicap geïntegreerd zijn in het zorgproces (Mann, C. et al. 2000). Een goede samenwerking
tussen de cliënt en de professional is van groot belang. Communicatie is hierin cruciaal, maar ook
de vraag of de zorgverlener weet wat de cliënt belangrijk vindt. Binnen de gehandicaptensector is
een beweging gaande van het werken met verhalen over cliënten naar het verhalend werken met
cliënten. Deze wijze van werken biedt erkenning voor de zienswijze en bestaanswijze van cliënten
en legt betekenisvolle verbindingen tussen mensen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor
mensen met een handicap een stem te geven in de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg.
Een in toenemende snelgroeiende tak van de narratieve benadering in de gehandicapte zorg zijn
interventies om kwaliteit te onderzoeken en te ontwikkelen. Het narratieve onderzoek vormt een
divers, interdisciplinair onderzoeksveld. Binnen deze benadering wordt verhalend aandacht
besteed aan de zorgpraktijk als proces van betekenisverlening. Narratief onderzoek verwijst in de
eerste plaats naar een metatheoretische stroming of benadering, die niet specifiek aan een
discipline is gebonden. Van narratief onderzoek kan ook sprake zijn als verhalen dienen als data,
of als een narratieve wijze van interpreteren wordt gehanteerd. Qua onderzoeksonderwerp zijn
sommige onderzoekers geïnteresseerd in het vergelijken van verhalen van bepaalde groepen,
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culturen of historische periodes, terwijl andere geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de
menselijke competentie tot het vertellen en begrijpen van verhalen of in de manier waarop
identiteit vorm krijgt in persoonlijke verhalen.
2.9

Conclusie narratieve benadering

Uit de literatuur kan men concluderen dat de narratieve benadering zijn weg begint te vinden in
het werken aan kwaliteit binnen de gehandicaptenzorg. Methodieken worden ontwikkeld die
professionals helpen op narratieve wijze de kwaliteit in beeld te krijgen en te ontwikkelen. De
narratieve benadering draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg. De informatie die
vrij komt middels een narratieve benadering leert de professional wat hij moet doen en moet
laten en geeft de cliënt erkenning als autonoom persoon, hierdoor sluit deze wijze van benaderen
goed aan bij de ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg.
De wijze van benaderen leidt ook tot spanning in de zorgverlening; de wereld van zorg is veelal
nog gericht op beheersing, bureaucratische rationaliteit, veralgemening, kwantificering,
voorspelling en efficiëntie. De leefwereld is daarentegen is gericht op betekenis, steun en
solidariteit. De zorg heeft te maken met een objectivering van de wereld van de zorg versus een
narratieve werkelijkheid in de leefwereld (Widdershoven, 2007).
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HOOFDSTUK 3.

ONDERZOEKDESIGN EN DATACOLLECTIE

“There are no old roads to new directions”
- The Boston Consulting Group
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd, achtereenvolgens het
onderzoeksdesign, de onderzoeksmethode, de onderzoeksomgeving, de samenstelling van de
onderzoeksgroep, de verantwoording en toelichting van de dataverzameling. Tenslotte wordt in
gegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van de verzamelde gegevens.
3.1

Onderzoeksdesign

Een geschikte methode om de vraagstelling,
“Wat zijn de in de langdurige gehandicaptenzorg gehanteerde narratieve benaderingen
en op welke wijze dragen zij bij aan de kwaliteit van leven van cliënten?”, te kunnen
beantwoorden is kwalitatief onderzoek. (Boeije H. , 2014) geeft de volgende definitie: "In
kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op de sociale omgeving en hoe mensen zich op
basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeksmethoden gebruikt die het mogelijk maken om
het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen met het doel
om het te beschrijven en waar mogelijk te verklaren."
Waar het onderzoek zich op richt zijn de in de praktijk van de gehandicaptenzorg gebruikte
narratieve benaderingen die ertoe dienen om kwaliteit van leven van cliënten te monitoren en te
verbeteren en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Hiermee is
de narratieve benadering het onderzoeksobject. Het gaat er om dit onderwerp vanuit het
perspectief van de bestuurders en professionals in de zorg te leren kennen met het doel om het te
beschrijven en waar mogelijk te verklaren (Boeije H. , 2014). Het inzetten van narratieve
benaderingen is een incrementeel proces. Het is een proces wat voortborduurt op een bestaand
proces van kwaliteit benadering, het gaat niet direct om radicale veranderingen maar om het
anders benaderen van het thema kwaliteitsontwikkeling. Hier past explorerend kwalitatief
onderzoek. Een nadeel van kwalitatief onderzoek is dat de onderzoeker nooit helemaal blanco en
onbevooroordeeld is (Baarda, 2014).
Voor dit onderzoek is geen bestaand generiek model gebruikt, maar is een kader ontworpen dat
gebaseerd is op literatuuronderzoek. Het uitgevoerde onderzoek is gericht op het onderzoeken
op welke wijze de onderzochte organisaties invulling geven aan dit conceptueel kader.
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Toelichting bij het conceptueel kader: Van de visie op kwaliteit naar de visie op kwaliteit in de
gehandicaptensector welke is vertaald in een kwaliteitskader dat dient als leidraad voor
organisaties om te verbeteren maar ook om zich te verantwoorden ten aanzien van “goede zorg”.
Hiervoor worden door organisaties verschillende methodieken gebruikt waaronder narratieve
benaderingen. De narratieve benaderingen kennen een vijftal opbrengsten. Onderzocht zal
worden van welke betekenis deze opbrengsten zijn voor het verantwoorden en het bevorderen
van de kwaliteit van leven van de cliënt.

Afbeelding 1.

3.2

Conceptueel kader

Onderzoeksmethodiek

Dit onderzoek voer ik uit door het analyseren van kwaliteitsrapportages die geschreven zijn door
de 24 deelnemende organisaties in het kader van de proeftuinen kwaliteitskader
gehandicaptenzorg en door het houden van interviews met stakeholders, 4 zorgorganisaties, de
brancheorganisatie Vereniging Gehandicapten Zorg en het Zorginstituut Nederland die hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van een kwaliteitskader. Op deze wijze wil ik inzichten
verkrijgen die helpen ideeën te ontwikkelen die helpen de onderzoeksvraag te beantwoorden.
De methode die ik hiervoor gebruik is de methode van de meta-etnografie, de rapporten
worden geanalyseerd, er worden relevante items verzameld, er wordt gezocht naar samenhang
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waarna de vertaling wordt samengebracht tot een synthese. De theorie en de techniek van de
meta-etnografie werden gepubliceerd in 1988 door Noblit en Hare. Meta-etnografie geeft aan
de ene kant de mogelijkheid om een vergelijkende analyse te maken van kwalitatief
onderzoeksmateriaal – uit bijvoorbeeld andere settings – en aan de andere kant stelt het de
onderzoekers in staat om cumulatief en synthetisch te werk te gaan (Noblit, 1988). De auteurs
bieden een stapsgewijs programma aan dat de onderzoeker in staat stelt in een reeks
kwalitatieve rapporten overeenkomsten te vinden ('reciprocal translation'), verschillen te
detecteren ('refutation') of uitspraken te doen over het geheel (een probleem, een organisatie of
een cultuur), dus een synthese te maken ('lines of argument synthesis') (Vermeire, Synthese van
kwalitatief onderzoek, 2016). De methode van een kwalitatieve synthese middels metaetnografie maakt het mogelijk om een grote verscheidenheid aan thema’s binnen een
onderwerp te bespreken, middels het analyseren van de data. Hiervoor is gekozen omdat in
een breed perspectief gekeken wordt hoe cliënt verhalen in kaart zijn gebracht en wat de
verdere kenmerken en beoogde resultaten zijn van het de narratieve benadering.
Het stappenplan ziet er als volgt uit;
•

Vertrekpunt: de onderzoeker beslist of kwalitatief bewijs een antwoord kan geven op de
onderzoeksvraag. In hoofdstuk 3.1 heb ik uitgelegd waarom gekozen is voor een
kwalitatief onderzoek.

•

Relevantie van de studies. Een meta-etnografie moet een beperkte scope hebben om te
vermijden dat grove veralgemeniseringen worden gemaakt over verschillende
domeinen heen. Het onderzoeken naar het inzetten van narratieve benaderingen in de
gehandicaptenzorg die ertoe dienen de kwaliteit van leven van cliënten te onderzoeken
en te verbeteren brengt deze scope aan. De 23 kwaliteitsrapportages geven een
exemplarisch beeld van de door organisaties in de gehandicapte sector benutte
narratieve benaderingen. (het onderzoeksobject).

Noblit en Hare (Noblit, 1988) laten grotendeels de vraag open op welke manier de studies
moeten worden geselecteerd om te worden geïncludeerd in de meta-etnografie. De studies
worden het best doelgericht geselecteerd: ze moeten dezelfde topic bestuderen en zo mogelijk
ook dezelfde onderzoeksvragen trachten te beantwoorden.
•

Lezing en analyse van de studies. De studies worden zorgvuldig gelezen om de
kernconcepten te ontdekken. Dit is echter geen eenmalige activiteit; naarmate de
synthese vordert worden de studies regelmatig opnieuw doorgenomen om de relevante
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uitspraken – door Noblit en Hare (Noblit, 1988) metaforen genoemd – en
interpretaties te toetsen. Bovendien kan het ook nuttig zijn om gegevens te noteren
over de setting en de deelnemers aan de studie, omdat deze deel uitmaken van de
context van de interpretaties in een bepaalde studie. Deze stap is gedaan door de
rapportages meerdere keren te lezen en te zoeken naar relevante uitspraken en
informatie. Gegevens over de organisaties zijn opgezocht omdat de context deel uit
kan maken van de interpretaties van de rapportages. De relevante uitspraken zijn
genoteerd en geclusterd (hoofdstuk 4.3).
•

De onderlinge relatie van de studies bepalen. Er worden lijsten gemaakt van kernmetaforen,
zinnen, ideeën en/of concepten en hun verbanden; de verschillende studies worden
naast elkaar gelegd en onderling vergeleken. Deze fase eindigt wanneer een idee kan
worden gevormd over de relatie tussen de verschillende studies. Om een duidelijk
overzicht te bewaren kan het best een overzichtstabel of -schema worden opgesteld
met verticaal de verschillende studies en horizontaal de relevante gegevens over setting,
deelnemers en kernconcepten zoals ze zich in elke studie contextueel voordoen. De
verschillende rapportages zijn naast elkaar gelegd en vergeleken op het beschrijven van
narratieve benaderingen en de beoogde opbrengsten. Deze resultaten zijn verwerkt in
een overzichtstabel (hoofdstuk 4.3).

•

Vertaling. Deze 'vertaling' houdt in dat alle studies als gelijkwaardig worden behandeld.
De centrale metaforen en/of thema's worden vergeleken met andere concepten in
dezelfde studie (analyse in context), terwijl ze ook worden vergeleken met concepten in
andere studies. Het is een cyclisch proces. Bij het vinden van verschillen tussen de
studies onderling is het van belang te onderzoeken of deze kunnen worden verklaard
door

de

andere

methode

(samenstelling

van

de

steekproef,

de

dataverzamelingsinstrumenten, de data-analysetechniek, de kwaliteit van de rapportage)
of door de verschillende samenstelling van de steekproef. Het gaat dus om een
constant reflecteren, het voortdurend in kaart brengen ('charting', 'mapping') van
elementen om de weg te vinden naar de best mogelijke synthese. Door de rapportages
meerdere keren te lezen is er sprake van reflecteren en het in kaart brengen van
thema’s om de weg te vinden naar de best mogelijke synthese.
•

Synthese van de vertalingen. De vertalingen, kernconcepten met inhouden, zijn het eerste
niveau van de meta-etnografische synthese. De verschillende vertalingen worden met
elkaar vergeleken. Dan kan een tweede niveau van synthese starten: de analyse van
concurrerende interpretaties en de vertaling naar elkaar toe, dus de onderlinge relatie.
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Op deze manier ziet men gelijkenissen en tegenstellingen en kan een synthese ontstaan
die het geheel omvat en toch de onderlinge relaties weergeeft. In het onderzoek
gebeurd dit door de gevonden thema’s te interpreteren en te komen tot input om deze
te kunnen verwerken in aanbevelingen.
•

De presentatie van de resultaten van de synthese. Een meta-etnografie moet worden 'vertaald'
in de 'taal' van de doelgroep. Dit betekent dat de vorm en de aard van de metaforen
aangepast moeten zijn aan het doelpubliek. Naargelang de doelgroep patiënten of
zorgverleners zijn, zal de synthese anders worden gepresenteerd. Zo zullen
zorgverleners wellicht vooral geïnteresseerd zijn in praktische toepassingen voor de
dagelijkse praktijk. Middels het doen van aanbevelingen aan bestuurders en
professionals in de gehandicaptenzorg heb ik getracht de synthese te vertalen naar
aanbevelingen, deze zijn deels praktisch van aard.

De kernboodschap bij dit stappenplan is dat het meta-etnografisch proces geen puur
mechanistische activiteit is, maar vooral een keten – een cyclus – van interpretaties, waarbij men
tracht te komen tot een dieper en omvattender inzicht in het onderzoek domein. Meta-etnografie
is eerder een interpretatieve synthese dan de verzameling of de gestructureerde opsomming van
resultaten (Vermeire, Synthese van kwalitatief onderzoek, 2016).
Het doel van de interviews is het verzamelen van informatie uit mededelingen van ondervraagde
personen. In de interviews wil ik de thema’s en de relaties hiertussen uit het conceptueel model
toetsen. In kwalitatief onderzoek gaat de onderzoeker meestal niet met een vooraf opgestelde
vragenlijst het veld in, maar met een semigestructureerde vragenlijst die hij kan gebruiken bij
gesprekken met mensen in het veld. Op deze wijze wil ook ik mijn interviews inrichten. De input
zal ik verwerken in mijn synthese.
Op basis van de thema’s uit het conceptueel model is een vragenlijst opgesteld. Bijlage 1.
3.3

De onderzoeksomgeving

In de inleiding is aangegeven dat het huidige zorgstelsel in Nederland aan flinke veranderingen is
onderhevig mede vanwege de explosieve stijging van de zorgkosten. In het regeerakkoord
“Bruggen slaan” (regering, 2012) zijn drie prioriteiten voor de langdurige zorg in Nederland
beschreven. Deze prioriteiten zijn: het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het verlagen van de
kosten en het bevorderen van samenwerking tussen zorgaanbieders. Van zorgorganisaties vragen
de veranderingen in het zorglandschap om zich te bezinnen, te bezinnen op hun
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dienstverleningspakket, hun positionering maar ook op hun focus en onderzoek op en van de
kwaliteit van zorg.
In dit onderzoek wordt aangenomen dat de respondenten bekend zijn met deze ontwikkeling.
Met dit onderzoek zal getracht worden aan te tonen welke invloed narratieve
onderzoeksmethoden hebben op de kwaliteit van dienstverlening en daarmee op de kwaliteit van
leven van cliënten in de langdurige gehandicaptenzorg. Om het onderzoek af te bakenen is
gekozen voor een aantal specifieke onderzoek omgevingen met als kenmerk deelnemers aan de
proeftuinen van het vernieuwd kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg. De proeftuinen
maakten het mogelijk dat 24 grote en kleine organisaties uit het hele land het vernieuwde kader
uitprobeerden. De organisaties kregen veel ontwikkelruimte in dit experiment om invulling te
geven aan de bouwstenen. De landelijke stuurgroep bestaande uit weten cliëntenorganisaties
(Platform VG, CG-Raad, LSR), beroepsorganisaties (NVAVG, V&VN, NIP, NVO),
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) en zorgaanbieders (VGN).
3.4 Samenstelling van de onderzoeksgroep
De keuze voor organisaties om interviews af te nemen is gevallen op de JP van der Bent
stichting, Koninklijke Visio, stichting Philadelphia en stichting De Noorderbrug. Dit omdat alle
vier

de

organisaties

in

hun

kwaliteitsrapportage

te

kennen

gaven

narratieve

onderzoeksmethodieken te gebruiken voor de kwaliteitstoetsing en een beeld geven van de
diversiteit van zorgorganisaties in de gehandicapten sector qua grote maar ook qua cliënten
populatie.
Daarnaast is er nog een interview afgenomen bij de brancheorganisatie Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland, als initiatiefnemer om te komen tot een nieuw kwaliteitskader en
met het Zorg Instituut Nederland welke als vertegenwoordiger van de overheid het
kwaliteitskader moet vaststellen. De respondenten zijn allen direct betrokken bij de proeftuinen
als vertegenwoordigers vanuit de verschillende organisaties. Zij hebben een actieve rol binnen
hun organisaties om invulling te geven aan het kwaliteitskader binnen de proeftuinen.
3.5

Dataverzameling en respondenten

Voor dit onderzoek zijn zes semigestructureerde interviews (bijlage 1) afgenomen met vier
zorgorganisaties, JP van der Bent stichting, Koninklijke Visio, stichting Philadelphia en stichting
De Noorderbrug, met de kwaliteitsadviseurs van de branchevereniging (VGN) en met het
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Zorginstituut Nederland (ZIN). Er is sprake van een semigestructureerd interview als er grondige
voorbereidingen geweest zijn die hebben geleid tot een lijst (een zogenaamde topic lijst) van
onderwerpen en/of vragen die aan bod moeten komen (Boeije 2005). De semigestructureerde
vragenlijst die gebruikt is bij de interviews is samengesteld aan de hand van de literatuurstudie en
de daaruit vastgestelde doel - en vraagstelling en aan de hand van het conceptueel model. Aan de
respondenten van de interviews is toestemming gevraagd om het besprokene digitaal op te
nemen. De face-to-face interviews duurden tussen de 50 en 75 minuten. Na afloop van het
interview zijn de opnamen in een transcript uitgetypt en voorgelegd aan de respondenten ter
controle. Daarna zijn de interviews gecodeerd middels de stappen van open, axiaal en selectief
coderen. De informatie uit de interview is verwerkt in de synthese.
De 23 kwaliteitsrapportages opgeleverd door 23 aan de proeftuinen “vernieuwd kwaliteitskader
gehandicaptenzorg” deelnemende organisaties zijn onderzocht middels de methode van Metaetnografie (hoofdstuk 3.2). De rapporten werden geanalyseerd, er werden relevante items
verzameld, er wordt gezocht naar samenhang waarna de vertaling wordt samengebracht tot een
synthese.
Middels het onderzoeken van kwalitatieve componenten wordt informatie opleverd die praktijk
mensen helpt best practices te ontwikkelen en een bijdrage levert aan nieuwe zienswijze ten
aanzien van het inzetten van narratieve methoden ter bevordering van kwaliteit van leven van
cliënten. Deze wijze van onderzoeken past bij de beoogde doelstellingen.
Andere auteurs, zoals de onderzoeksgroep rond Mary Dixon-Woods (Vermeire, Synthese van
kwalitatief onderzoek, 2016), stellen dat deze wijze van analyseren geschikt is om literatuur van
studies met verschillend design te synthetiseren. Deze interpretatieve methodologie is volgens
hen niet beperkt tot het synthetiseren van vergelijkbare studies; die kan ook worden toegepast om
informatie te synthetiseren uit kwantitatieve, kwalitatieve studies, grijze literatuur en rapporten
van professionele experts.
Aangezien de keuze om 24 kwaliteitsrapportages te analyseren die verschillend van format en
design zijn past ook deze wijze van analyseren bij het komen tot het beantwoorden van de
onderzoeksvraag.
3.6 Betrouwbaarheid en validiteit
Twee belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van onderzoek zijn betrouwbaarheid en validiteit
(Boeije H. , 2005). Validiteit heeft betrekking op de beïnvloeding van het onderzoek door
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systematische fouten. Wanneer een onderzoeker meet of verklaart wat hij daadwerkelijk wil
meten of verklaren, wordt dat opgevat als validiteit (Boeije H. , 2014). De validiteit van de
onderzoeksstrategie wordt vergroot door de juiste keuze van de onderzoeksopzet en de
toegepaste methoden en technieken (Boeije H. , 2014).
Betrouwbaarheid heeft betrekking op beïnvloeding van de waarnemingen door toevallige of
onsystematische fouten (Boeije H. , 2014). Toeval fouten kunnen worden verminderd als een
gestructureerde vragenlijst gebruikt wordt. In dit onderzoek is een gestructureerde topiclijst de
basis geweest om te komen tot interview vragen. Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn de
gehouden interviews digitaal opgenomen. Daarvoor is een memorierecorder gebruikt. De
respondenten hebben allen toestemming gegeven om het interview op te nemen. De opgenomen
interviews zijn uitgetypt in een transcript en aan de respondenten aangeboden ter controle op
juistheid van de weergave. Deze informatieterugkoppeling (membercheck) is een toets op de
betrouwbaarheid van de waarneming (Boeije H. , 2014). De interviews zijn gehouden met vier
kwaliteits-adviseurs/beleidsmakers en één gedragswetenschapper uit de vier
gehandicaptenzorgorganisaties,

twee

beleidsmedewerkers

kwaliteit

van

de

Vereniging

Gehandicaptenzorg Nederland en een senior en een junior beleidsmedewerker van het
Zorginstituut Nederland.
De kwaliteitsrapportages van 24 organisaties zijn onderzocht en gefilterd op betrokkenen,
methode, beoogde resultaten en voor wie de resultaten van belang zijn volgens de
analysemethode middels meta-etnografie. Deze analysemethode kent ook zijn valkuilen. Bij metaetnografie dreigt het gevaar van het op den duur niet meer weten waarmee men bezig is. Metaetnografie is een dynamisch proces waardoor de focus kan verwateren. Het is eerder een circulair
dan een rechtlijnig proces: de beschrijving van de uitgevoerde methode – het stappenplan – en
trouwheid aan de methode zijn essentieel voor het welslagen (Vermeire, Synthese van kwalitatief
onderzoek, 2016). Een tweede gevaar is dat individuele observaties van de oorspronkelijke
auteurs van de rapportages verloren gaan in de synthese, wat ook kan gelden voor
doorslaggevende nuances. Daarom is het van belang om voor ogen te houden dat het
uiteindelijke doel van een synthese het creëren is van een meerwaarde, de creatie van een dieper
inzicht. Ten slotte schuilt er gevaar in het feit dat voor de meta-etnografie meestal alleen wordt
gewerkt met gepubliceerd materiaal, een verstoring die wellicht verdwijnt door een voldoende
groot aantal rapporten op te nemen. Er bestaan echter geen richtlijnen over hoeveel studies je het
beste kunt opnemen in een meta-etnografie (Vermeire, Synthese van kwalitatief onderzoek,
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2016). Zelf heb ik het onderzoek aangevuld door naast het analyseren van de rapporten ook
interviews te houden en deze te analyseren waardoor deze informatie een aanvulling geeft op het
gepubliceerde materiaal, de kwaliteitsrapportages.
De methode is geschikt voor onderzoek dat bestaat uit kwalitatieve componenten (Cassell,
1994). Hierboven heb ik al uitgelegd dat ik toch bewust gekozen heb om deze methode te
gebruiken in dit onderzoek ondanks de kwetsbaarheid van de validiteit.
Om de validiteit te vergroten is ook gebruik gemaakt van triangulatie. Bij triangulatie worden
vanuit verschillende invalshoeken metingen verricht. Hier is gekozen voor literatuuronderzoek,
semigestructureerde interviews en analyse van 24 kwaliteitsrapportages. Peer de-briefing is een
andere manier om de validiteit te vergroten. Hiertoe hebben een aantal collega’s en
medestudenten regelmatig reflectie gegeven op het onderzoek. Betrokken zijn bij de te
onderzoeken personen komt de validiteit ook ten goede. Dit is nodig om te achterhalen wat men
beweegt en bezighoudt. De interviewer heeft gedurende de voorbereidende contacten en tijdens
de interviews oprecht getracht betrokken te raken bij de te onderzoeken personen. Dat is gedaan
door zich open en belangstellend op te stellen, voor, tijdens en na de interviews.
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HOOFDSTUK 4.

RESULTATEN

“Storytelling reveals meaning without committing the error of defining it.”
- Hannah Arendt
4.1

Inleiding

Vooraf is goed om te vermelden dat de onderzochte rapportages enorm verschilden van kwaliteit
en van inhoud, de organisaties hebben de ruimte gekregen om de kwaliteitsrapportages op eigen
wijze op te stellen, er zijn enkel adviezen meegegeven om een zo volledig mogelijk beeld te geven
over de kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling in organisaties. Hierdoor zijn er opvallende verschillen
zichtbaar ten aanzien van de vorm (procesevaluatie en verbeteren versus de focus op inhoud van
kwaliteit en verbeteren), de leidraad (bouwstenen, visie en waarden, PDCA-cyclus of met
reflectieve werkpraktijk), de omvang, de vormgeving (tekst en beeldmateriaal, citaten en
verhalen), verhouding tussen tellen en vertellen en aggregatieniveau (ontwikkeling van teams tot
het totaal van organisaties). De rapportages zijn exemplarisch voor de verschillende benaderingen
van het thema kwaliteit in de sector.
4.2

Onderzoek wijze

Er is onderzoek gedaan middels literatuuronderzoek en meta-entografie van kwaliteitsrapportages
en interviews (hoofdstuk 3).
Er is gekozen voor een kwalitatieve synthese methode vanwege de heterogeniteit van de data in
de bestudeerde onderzoeken en het explorerende karakter van de review. Narratieve methoden
werden geïncludeerd die door de respondenten zelf narratief werden bevonden en door middel
van cliënt ervaringen of –verhalen de kwaliteit van de gezondheidszorg of cliënt-tevredenheid
hebben onderzocht. Methoden die niet gebruik maakten van cliënt perspectieven, of enkel
kwantitatieve methoden gebruikten, werden geëxcludeerd.
De kwaliteitsrapportages van de deelnemers aan de proeftuinen nieuw kwaliteitskader
gehandicaptenzorg zijn middels het stappenplan van Noblit en Hare geanalyseerd (Noblit,
1988).
Er is gezocht naar samenhang in de rapportages met betrekking tot het conceptueel kader en
de onderzoeksvraag waarna deze werden geïnterpreteerd en werden vertaald in aanbevelingen
aan bestuurders en professionals in de gehandicaptenzorg.
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4.3

Schematische analyse

Voor de analyse zijn 23 rapportages gebruikt die de deelnemers aan de proeftuinen
“vernieuwing van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg” hebben geschreven. Voor de
proeftuinen zijn 24 organisaties geselecteerd, grote en kleine organisaties met dienstverlening
aan verschillende doelgroepen. Bij elkaar geven zij een exemplarisch beeld van de
gehandicaptensector. De aanname die ik heb gedaan is dat zij hiermee ook een goed beeld
geven van het gebruiken van narratieve benaderingen ter bevordering van de kwaliteit van
bestaan van hun cliënten. Wel moet opgemerkt worden dat de organisaties zich vrijwillig
hebben aangemeld voor de proeftuinen en daarmee ook zelf deel willen nemen aan het
onderzoek of het vernieuwde kwaliteitskader een effectief instrument is om de dienstverlening
met betrekking tot kwaliteit van bestaan van cliënten helpt te verbeteren. Daarmee ook
aangeven te willen investeren in kwaliteitsslagen. Eén van de deelnemers, Ipse de Bruggen is
door omstandigheden niet instaat geweest rapportage op tijd aan te leveren.
Onderstaande schema bestaat uit een verticale as met de namen van de 23 organisaties die de
rapportages hebben aangeleverd, op de horizontale as worden schematisch weergegeven de
verschillende methoden, de betrokkenen, het onderwerp van het verhaal waar mee gewerkt wordt
en het doel van de in de rapportages terug gevonden narratieve benaderingen. In de volgende
paragrafen worden de verticale thema’s verder uitgewerkt.

Organisatie

Narratieve
methode

Methode

Wiens verhaal

Arduin

1.POS, Personal
Outcomes Scale,

1.Cliënt

Careander

1.ZOP bespreking

1.Semi
gestructureerde
interviews
1.Semi
gestructureerde
interviews
2. Dialoog in
focusgroep over
rapportage
1. Semi
gestructureerd
interview
2.Dialoog
a.d.h.v.gestructure
erde vragenlijst

1. Cliënt en verwanten

2. Visitatie; zo had
ik het nog niet
bekeken
Cordaan

1.Dit vind ik ervan

2.Teamevaluaties

1.Cliënt

2. Cliënt en professionals

2. Cliënten, professionals
en verwanten.
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Onderwerp
van
het
verhaal
1.Ervaren
kwaliteit van
bestaan
1.Ervaren van
kwaliteit van
leven
2.Ervaren van
kwaliteit in de
zorg

Doel van de toepassing

1.Ervaren
kwaliteit van
bestaan
2. Ervaring
met de zorg

1.Kennisopbrengst

1.Kennis opbrengst

1.Kennis opbrengst

2.Kennisopbrengst en adherentie
opbrengst

2.Kennisopbrengst
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Dichterbij

1.Ben ik tevreden

2.Als je het mij
vraagt

1.Semi
gestructureerd
interview
2.Semi
gestructureerd
interview

1.Cliënt

1.Ervaren
kwaliteit van
bestaan
2.Ervaren
kwaliteit van
bestaan

1.Kennisopbrengst

1.Ervaren
kwaliteit van
bestaan
2.Ervaring
met zorg
1.Kwaliteit
van zorg en
kwaliteit van
bestaan
1.Kwaliteit
van bestaan

1.Kennisopbrengst

2.Professionals

2. Kwaliteit
van zorg

2.Kennisopbrengst

1.Cliënt

1.Kwaliteit
van bestaan
2.Kwaliteit
van zorg

1.Kennisopbrengst,
trainingsopbrengst

1.Cliënt

1.Kwaliteit
van bestaan

1.Kennisopbrengst

1.Cliënt

1.persoonlijk
onderwerp
2.Kwaliteit
van bestaan.

1.Erkenningsopbrengst

3.Kwaliteit
van bestaan
4.Kwaliteit
van bestaan

3.Kennisopbrengst

1.persoonlijk
onderwerp
2.Kwaliteit
van bestaan

1.Erkenningsopbrengst

2. Cliënt en verwanten

2.Kennisopbrengst

Elver

1.Ben ik tevreden

1.Semigestructure
erde interviews

1.Cliënt

2.Observaties

EsdégéReigersdaal

2.Teamvisitaties,
werkvisite
1.Beelden
van
kwaliteit

2.Cliënten en
professionals
1.Cliënten en
professionals

1.Dit vind ik ervan

1.Semi
gestructureerd
interview
2.Semi
gestructureerde
dialoog in
focusgroep
1.Semi
gestructureerd
interview
2.narratief
interview
over
thema’s
1.Semi
gestructureerd
interview
1.Narratief
interview
2.Mixed method,
interview en
observatie
3.Semi
gestructureerd
interview
4.Observatie

1.Cliënt

1.Narratief
interview
2.Semi
gestructureerd
interview

1.Cliënt en verwanten

1.Dialoog
in
focusgroep aan de
hand
van
gestructureerde
thema’s
1.Semi
gestructureerde
interviews

1.Professionals

1.Kwaliteit
van zorg

1.Kennisopbrengst

1.Cliënt

1.Ervaren
kwaliteit van
bestaan

1.Kennisopbrengst

GemivaSVG Groep

2.Teamreflectie

JP van der
Bent

1.OP,
cliëntkompas
ondersteuningspla
n.
2.Interne visitatie

Middin

1.Dit vind ik ervan

De
Noorderbrug

1.Droomboom
2.Hooi op je vork

3.Ben ik tevreden
4.Beelden van
Kwaliteit
Pluryn

1.Levensverhaal
2.Ben ik tevreden

PLushome
Prisma

Geen
1.Teamanalyse
volgens de theorie
van de ethica
Tronto(1993)

Radar

1.POS, Personal
Outcomes Scale,

1.Observaties

2.Verwanten en
professionals

2.Cliënt

3.Cliënt
4.Cliënt en Professionals

2.Cliënt
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2.Adherentie opbrengst (doen we
wat we beloven dat we doen)
1.Kennisopbrengst en
erkenningsopbrengst

1.Kennisopbrengst

2.Kennisopbrengst

2.Therapeutischeopbrengst

4.Erkenningsopbrengst,
trainingsopbrengst

2.Kennisopbrengst
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S’Heerenloo

1.Dit vind ik ervan

2.Teamanalyse

3.Mijn plan in
beeld

Sherpa

1.POS, Personal
Outcomes Scale
2.Ik Toon

Siza

1.Dit vind ik ervan

2.Dit voeg ik toe

De Parabool

1.Cliëntenspel

2.Teamspel
Talant

Trajectum

1.Het huis
2.Terug naar de
bedoeling
1.Leefklimaat
onderzoek

2.Onze cliënt aan
het woord
Visio

1.Ben ik tevreden

2.De kleuren van
het team
3.Regie voor eigen
leven

1.Semi
gestructureerd
interview
2.Dialoog in
focusgroep aan de
hand van semi
gestructureerde
thema’s
3.Aan de hand
van een
vragenlijst een
semi
gestructureerd
interview
1.Semi
gestructureerd
interview
2.Gestructureerd
beelden/video
dialoog

1.Cliënt

1.Kwaliteit
van bestaan

1.Kennisopbrengst

2.Professionals, cliënten
en verwanten

2.Kwaliteit
van zorg

2.Kennisopbrengst

3.Cliënten en verwanten

3.Kwaliteit
van bestaan

3.Adherentie opbrengst

1.Cliënt

1.Kwaliteit
van bestaan

1.Kennisopbrengst

2.Cliënt

2.Kwaliteit
van bestaan

2.Kennisopbrengst

1.Semi
gestructureerd
interview
2.Semi
gestructureerd
interview
1.Semi
gestructureerde
dialoog
2.Focusgroep

1.Cliënt

1.Kwaliteit
van bestaan

1.Kennisopbrengst

2. Professional

2.
Kwaliteit
van zorg

2.Kennisopbrengst

1.Cliënt

1.Kwaliteit
van bestaan

1.Kennisopbrengst

2.Professionals

2.Kennisopbrengst

1.Semi
gestructureerd
interview
2. Focusgroep
1.Semi
gestructureerd
interview aan de
hand van een
vragenlijst.
2.Semi
gestructureerd
interview
1.Semi
gestructureerd
interview.
2.Focusgroep

1.Cliënt en verwanten

2.Kwaliteit
van zorg
1.Kwaliteit
van bestaan
2.Kwaliteit
van zorg
1.Kwaliteit
van leven

2.Cliënt

2.Kwaliteit
van leven

2.Kennisopbrengst

1.Cliënt

1.Kennisopbrengst

3.Semi
gestructureerde
mixed
method
(interviews,
documenten en
focusgroepen)

3.Cliënt, verwanten en
professionals

1.Ervaren
kwaliteit van
bestaan
2.Kwaliteit
van zorg
3.Kwaliteit
van zorg

2.Professionals
1.Cliënt en professionals

2.Professionals
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1.kennisopbrengst
2.Kennisopbrengst
1.Kennisopbrengst

2.Kennisopbrengst
3.Kennisopbrengst
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Zuidwester

1.Dit vind ik ervan
en mijn plan
geïntegreerd

1.Semi
gestructureerd
interview

1.Cliënt en verwanten

1.Kwaliteit
van bestaan

1.Kennisopbrengst
en adherentie opbrengst

Philadelphia

1.Dit vind ik ervan

1.Semi
gestructureerd
interview
2.Narratief
interview

1.Cliënt en verwanten

1.Kwaliteit
van bestaan

1.Kennisopbrengst

2.Cliënt en
professionnals

2.Kwaliteit
van leven

2.Erkenningsopbrengst,
kennisopbrengst en
trainingsopbrengst

2.Video opnames

4.4

Narratieve methodes

In deze paragraaf worden de verschillende narratieve methoden die zijn gevonden in de
kwaliteitsrapportages kort toegelicht. Opvallend is het kwalitatieve verschil in onderbouwing en
beschrijving van de verschillende methodes.
•

POS: personal outcome scale, de POS meet ervaringen van individuele cliënten over
de kwaliteit van hun bestaan en dienstverlening van de organisatie (gericht op domeinen
van kwaliteit van bestaan). De POS genereert verbeterinformatie op individueel
cliëntniveau. De verbeterinformatie kan worden geaggregeerd naar de organisatorische
eenheid en/of naar de organisatie als geheel. De wijze waarop de informatie wordt
verkregen is middels een semi gestructureerd interview.

•

ZOP: zorg ondersteuningsplan, in een bespreking worden samen met de cliënt, zijn
ouders en de begeleiding de benodigde ondersteuning inhoudelijk besproken, hierbij
wordt gebruik gemaakt van de acht domeinen van Shalock en Verdugo (Shalock, 2002).

•

Visitaties: Intercollegiale teamreflectie waarin teams in dialoog zijn over de
dienstverlening die zij bieden en de verbeter punten die zij daarin zien ondersteund door
een coach.

•

Dit vind ik ervan: Een gesprek tussen de cliënt en/ of verwant en zijn begeleider. Het
gesprek heeft de vorm van een onderzoekende dialoog. De cliënt verkent wat voor hem
belangrijk is en hoe de zorg- en dienstverlening hierop aansluit. De begeleider
ondersteunt hem hierbij en luistert tegelijkertijd. Samen gebruiken ze de uitkomsten van
het gesprek om de dienstverlening aan te passen op wat de cliënt belangrijk vindt. Het
gesprek wordt jaarlijks gevoerd om te benutten bij de jaarlijkse evaluatie van het
ondersteuningsplan. De kern wordt geregistreerd in een gesprekslijst die is opgebouwd uit
10 thema’s. Deze kunnen worden verwerkt tot verbeter- en verantwoordingsinformatie
van een locatie en organisatie. De manier waarop het gesprek plaats vindt hangt af van de
voorkeur en mogelijkheden van de cliënt. 'Dit vind ik ervan!' is er daarom in verschillende
variaties die hierbij aansluiten. (Siza, Cordaan, Philadelphia, 2015).
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•

Teamanalyses: De analyse berust op een standaard vragenlijst welke wordt ingevuld
door dialoog te voeren over kwaliteit van zorg binnen het team. Dit levert actualiteiten of
thema’s op die extra aandacht vragen in het betreffende team, het doel is om het team
eigenaar te laten zijn van de kwaliteit van zorg. Daar waar mogelijk worden cliënten en
verwanten betrokken bij de analyse.

•

BIT: Ben Ik Tevreden, "Ben ik Tevreden?" is een laagdrempelig en praktisch instrument
waarmee de kwaliteit van bestaan en klantervaring van mensen met een (verstandelijke)
beperking in kaart gebracht, én verbeterd kunnen worden. De ervaring van mensen wordt
in kaart gebracht middels een semi gestructureerd interview. De uitkomsten van het
gesprek maken onderdeel uit van het persoonlijk plan van de klant. Kenmerkend voor
"Ben ik Tevreden?" is dat het zich niet beperkt tot beeldvorming, maar direct aanzet tot
actie om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. Hierdoor is het een vorm van
actieonderzoek; een sociaal onderzoek waarbij sociale systemen niet allen worden
onderzocht, maar waar direct wordt gezocht naar oplossingen van problemen om te
komen tot sociale verandering. (Bradbury, 2007)Meten is dus niet alleen weten maar ook
de start van daadwerkelijke kwaliteitsverbetering. Met als doel: een zo hoog mogelijke
kwaliteit van bestaan, met zeggenschap over eigen leven, verbondenheid met anderen en
waardering om wie je bent.
De methodiek ‘Ben ik tevreden?’ is ontwikkeld op basis van het promotieonderzoek van
Van Biene (Biene, 2005) naar wederkerig leren. Dit is een theorievormend onderzoek.
Participatory Action Reserach ‘New’ (specifiek mensen uit hun marginale positie halen,
empoweren en het individueel handelen.

•

Als je het mij vraagt: In een driehoek gesprek gaan cliënten, ouders en professionals
met elkaar in gesprek over de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Het team bepaalt
welke wensen het wil realiseren en gaat daar vervolgens mee aan de slag, dit kunnen
individuele of groepswensen zijn. Het netwerk van de driehoek wordt actief gestimuleerd
om de wensen mogelijk te maken.

•

BvK: Beelden van Kwaliteit In de methodiek Beelden van Kwaliteit wordt gewerkt met
een wetenschappelijk verantwoorde kwalitatieve aanpak van kwaliteitsverantwoording.
Het is een vorm van participerende observatie om gegevens te verzamelen in een
kwalitatief onderzoek. De onderzoeker observeert in het veld en verzamelt daarmee
informatie. Hij is ter plaatse aanwezig en hij participeert aan de alledaagse activiteiten. Met
observeren wordt hier niet alleen kijken bedoeld, maar waarnemen in het algemeen.
Participerende observatie omvat zowel observeren, als interviewen, als het verzamelen
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van documenten. Er worden twee uitgangspunten gehanteerd; van goede zorg is sprake
wanneer mensen tot bloei komen en dit kan wanneer er sprake is van verbinding tussen
cliënt en professional (Beelden van Kwaliteit, 2012).
In dit narratief onderzoek worden deze vragen beantwoord door te gaan kijken en te
observeren hoe het in de dagelijkse praktijk toegaat. Daarvoor is in de wetenschap van de
culturele antropologie een methode ontwikkeld. Wat de onderzoekers doen is
“meekijken”. Hoe zijn begeleiders met cliënten aan het werk en wat zeggen ze daar zelf
over? En wat betekent dat voor die cliënten? Door deze vragen te stellen proberen zij de
dagelijkse zorgpraktijk "van binnenuit" te beschrijven.
Conclusies trekken uit hun verslagen leggen zij bij andere mensen neer. Een breed
samengesteld ‘kwaliteitspanel’ waarin stakeholders van de instelling zitting hebben, die
over het observatieverslag gaan buigen. Dit panel gaat in gesprek met medewerkers van
het team van de onderzochte eenheid. Die medewerkers gaan terug naar hun werk met
vragen, suggesties en aandachtspunten om de zorg en ondersteuning van hun cliënten
verder te ontwikkelen.
•

OP: Ondersteuningsplan, iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan wat tot stand is
gekomen in dialoog met de cliënt en de verwanten van de cliënt, het ondersteuningsplan
is opgebouwd uit verschillende thema’s zoals wonen, dagelijks leven, school en werk,
familie en vrienden en de toekomst. Dilemma’s worden besproken en gewogen en
afspraken worden vastgelegd.

•

Droomboom: Cliënten en professionals met elkaar in dialoog over de wensen en dromen
van de cliënt. Samen bepalen zij welke wensen worden gerealiseerd en gaan daar
vervolgens mee aan de slag, dit kunnen individuele of groepswensen zijn. Het netwerk
van de cliënten en van de organisatie wordt actief betrokken om de wensen mogelijk te
maken.

•

Hooi op je vork: De methode is een professioneel kader om de cliënt écht te leren
kennen. Door de dialoog te voeren met de cliënt wordt beschreven wat voor de cliënt
belangrijk is in zijn bestaan en welke ondersteuning nodig is om het leven in te richten
zoals hij dat wenst. Door te ontdekken, te plannen en te evalueren wordt doelgericht
gewerkt.

•

Levens verhaal: Door het schrijven van een levensverhaal kunnen personen zichzelf een
stem geven. Tevens kan de persoon een weg vinden waaruit talenten, dromen en ambities
verder uitgewerkt kunnen worden. Deze verhalende manier kan de verteller in staat
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stellen om naar de toekomst te reiken, doordat een verhaal kan helpen bij het uitstippelen
van een levenspad of het verbreden van een persoonlijke visie (Stekelenburg, 2008).
•

Teamanalyse; Caring Democracy: Vanuit een kritische en brede benadering heeft
Tronto (Tronto, 1993)vanuit zorgethisch perspectief vier zorgdimensies benoemd.
Aandacht, verantwoordelijkheid, competentie en responsiviteit. Deze dimensies worden
in de procesbegeleiding van een team gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan over
“goede zorg”.

•

Mijn plan in Beeld, een computerprogramma speciaal bestemd voor mensen met een
beperking in hun communicatie. In Mijn Plan in Beeld kan men in pictogrammen en
foto’s zien: “Zo wil ik leven, Zo wil ik wonen, Zo wil ik werken”. Mijn Plan in Beeld
maken cliënten op de computer, eventueel met hulp van een familielid of begeleider. Men
kan wensen in negen gebieden aangeven: Verzorging. Eten en drinken. Wonen en
huishouding. Communicatie en omgang. Sociaal netwerk (vrienden en familie). Werk,
school en dagbesteding. Vrije tijd. Gezondheid en welbevinden. Levensloop en
geschiedenis.

•

Ik Toon, In plaats van een verbale dialoog wordt bij de variant ‘Ik toon’ gebruik gemaakt
van filmfragmenten met de cliënt. Via deze fragmenten observeert de begeleider met
andere betrokkenen wat deze cliënt laat zien over wat hij belangrijk, prettig en onprettig
vindt in de zorg- en dienstverlening en wat verder ontwikkeld kan worden. Wat er wordt
gefilmd, volgt uit een dialoog met verwanten en professionals die aan de hand van
dezelfde thema’s als bij de andere variaties zijn verzameld in de gesprekslijst. Naast de
opbrengst voor de cliënt en begeleider, kan informatie uit de gesprekslijsten worden
verzameld en opgeteld. Daarmee zijn verbeterpunten op team- of organisatieniveau op te
sporen. Deze kunnen in samenhang met de informatie vanuit andere (verbale) variaties
worden benut.

•

Dit voeg ik toe, de methode start met een gesprek waarbij de professional samen met
een collega onderzoekt wat voor hem belangrijk is in zijn werk en welke waarde hij wel of
niet toevoegt. Professionals beslissen zelf wanneer zij willen deelnemen én met wie zij in
dialoog hun eigen ervaringen willen onderzoeken. In deze dialoog komt aan de orde wat
voor hen relevant en actueel is. Om de dialoog te ondersteunen wordt een gesprekslijst
met thema’s gebruikt. De gesprekslijst helpt om het denkproces te starten maar helpt ook
mee bij de ordening van de opbrengsten van de dialoog. De kern van de ervaring wordt
vastgelegd in een online gesprekslijst. Hierbij noteren professionals ook of verandering
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gewenst is om tot groei en verbetering te komen. Tenslotte geven medewerkers een score
die uitdrukt hoe gaat het ten aanzien van het betreffende thema.
•

Het huis, een methodiek voor de dialoog in de driehoek middels een gesprekskaart. De
kwaliteitsdomeinendomeinen zijn verwerkt in deze methodiek. Het “huis” is een middel
om wensen en behoeften van de cliënt in kaart te brengen.

•

Terug naar de bedoeling, Methode voor teamreflectie, de methode is ontwikkeld om
de bedoeling te verbinden aan de kernwaarden van de organisatie en hierover in een team
de dialoog aan te gaan.

•

Het spel, Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de
vraag: Wie ben ik? Door het spelen van het Kwaliteitenspel kun je een antwoord vinden
op vragen als: Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten? Hoe zien anderen mij?
Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen? Dit spel kan gespeeld worden met cliënten maar
ook in teams.

4.5

Narratieve werkwijzen

De meest voorkomende methode om cliënt verhalen in kaart te brengen is door middel van
een interview. Hierin zijn overigens verschillende soorten te onderscheiden die hieronder
worden besproken. Dit is zowel zichtbaar in de literatuur als uit de 24 kwaliteitsrapportages die
zijn onderzocht.
•

Narratieve interviews

De eerste soort die werd aangetroffen is het narratieve interview, waarbij de geïnterviewde
vrijuit zijn verhaal kan vertellen. Er werden twee typen narratieven gevonden. Het eerste type
is de eigen reflectie van cliënten die reflecteren op hun persoonlijke interactie met jarenlange
zorg in de langdurige gehandicapten sector. Het tweede type dat werd aangetroffen waren de
cliënten verhalen verzameld door onderzoekers.
De volgende voordelen van een narratieve interviewmethode werden uit literatuur gehaald.
Een open interview methode voorkomt dat de interviewer de discussie leidt (Archibald, 2003).
Archibald maakt wel een kanttekening dat sommige data niet gebruikt kunnen worden omdat
er te ver van het onderwerp werd afgeweken. Door middel van een narratief interview kun je
de betekenis van een gebeurtenis in de tijd ontdekken (Kozial-McLain, 2000). Het gebruik van
narratieve interviews helpt om motieven van cliënten beter te begrijpen om bepaalde keuzes te
maken (Olsson, 2001).
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De potentiele opbrengsten van narratief onderzoek die in de inleiding werden besproken,
werden gedeeltelijk teruggevonden. Daarbij ging het vooral om aanvullende kennis vanuit het
perspectief van de cliënt om de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren en daarmee een
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van bestaan. Een enkele keer werden ook erkenning en
training als opbrengst gevonden. Professionals blijken behoefte te hebben aan het horen van
cliëntverhalen om de cliënt beter te kennen en de dienstverlening hierop af te stemmen.
De kennisopbrengst, trainingsopbrengst en erkenningsopbrengst worden gevonden, de
adherentieopbrengst en therapieopbrengst niet.
•

Semigestructureerde interviews

Een tweede soort interviewmethode die veelvuldig werd aangetroffen was die van
semigestructureerde interviews. Wanneer men informatie wilde vergaren over een specifiek
onderwerp in de zorg zoals cliënt tevredenheid, werd vaker gebruik gemaakt van semi
gestructureerde interviews. De kwalitatieve data verkregen vanuit deze interviews werden
vervolgens benut om een beeld te maken van de cliënt tevredenheid door hier locatie of
organisatie thema’s uit te filteren.

•

Focus groepen

Weinig werd er gebruik gemaakt van maakt de interviewmethode door middel van
focusgroepen. Een enkele keer werden focusgroepen gebruikt om de thema’s die uit interviews
naar voren kwam te bespreken. Er wordt dan gebruik gemaakt van een combinatie van twee
kwalitatieve methodes; semigestructureerde interviews en focus groepen. Focusgroepen
bestonden veelal uit professionals, een enkele keer uit cliënten en/of verwanten.
Gerapporteerde nadelen in de literatuur van deze methode waren de groepsdynamieken. Focus
groepen worden gezien als een praktische manier om informatie van cliënten te verkrijgen, die
andere bronnen van informatie kunnen aanvullen (Raynes, 2000). De kennisopbrengst komt
hier tot uiting. De overige drie opbrengsten niet.
•

Mixed methoden

Enkele organisaties maakten gebruik van een combinatie van kwalitatief en kwantitatief
onderzoek door bijvoorbeeld een gestructureerde vragenlijst toe te voegen aan een
interviewmethode. Cliënt ervaring werd op deze wijze “gemeten”. De methodiek van de
Personal Outcome Scale (POS) is hiervan een voorbeeld. Uit onderzoek bleek dat een
vragenlijst prima als screener gebruikt kan worden om problemen op te sporen of om de
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kwaliteit van de zorg in zijn algemeenheid te peilen, maar dat deze niet voldoende informatie
geeft om de service te kunnen verbeteren (Campbell, 2007). Focus groepen of diepteinterviews zijn vervolgens nodig om de verscheidenheid en diepgaande informatie van
patiëntervaringen in kaart te brengen

•

Observatiemethoden

Naast het gebruik van interviews, is er nog een andere manier aangetroffen om cliënt verhalen
te onderzoeken. Bij stichting Philadelphia wordt gemaakt van video-opnames. Bij de methode
“Beelden van Kwaliteit” worden observaties opgetekend. Het is een observatiemethode
waarbij de participant tevens de observeerder is. Hier zien we een nieuwe opbrengst naar voren
komen naast de kennis en erkenningsopbrengst: de trainingsopbrengst. Cliënten ervaren de
erkenning van hun verhaal als een opluchting, omdat ze het gevoel krijgen dat er naar hen
geluisterd wordt. Professionals zien hun eigen handelen terug in het verhaal of in het beeld wat
hen tot reflectie aanzet en hen stimuleert in het leren van en met elkaar.
•

Documenten onderzoek

Eén keer werd in de bestudeerde rapporten het gebruik van documentenonderzoek
teruggevonden als onderdeel van een mixed method; Visio, Regie voor eigen leven. De
informatie verkregen uit deze documenten wordt door middel van een mixed method analyse
(interviews en focusgroepen) onderzocht. De gestructureerde vragen zijn van kwantitatieve
aard en tevens is er ruimte om open, narratieve feedback te leveren op de volgende drie
vragen: ‘Wat was naar wens?’, ‘Wat kan verbeterd worden?’ en ‘Nog wat toe te voegen?’. Het
doel van deze methode was om bestaande kennis te verrijken met cliënt verhalen om een breed
beeld te krijgen van de ervaren zorg. Een voordeel is dat met deze methode directe
terugkoppeling mogelijk is naar de professional. De opbrengst van deze methode is de
kennisopbrengst, andere opbrengsten werden niet als zodanig benoemd.
In sommige methoden werden de narratieve interviews tevens per video opgenomen zoals bij
Stichting Philadelphia om bijvoorbeeld online gebruikt te worden als informatiebron over
sleutelmomenten in de zorgervaringen en voor educatie doeleinden.
4.6

Relevante uitspraken

Middels relevante uitspraken tracht ik te komen tot een dieper en omvattender inzicht in het
onderzoek domein als onderdeel van het meta-etnografisch onderzoek. Meta-etnografie is eerder
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een interpretatieve synthese dan de verzameling of de gestructureerde opsomming van resultaten.
(Vermeire, Synthese van kwalitatief onderzoek, 2016) De uitspraken zijn geclusterd in de thema’s
uit het conceptueel kader van dit onderzoek; kwaliteit en de opbrengsten van de gebruikte
narratieve benaderingen die door de organisaties ingezet worden ter verantwoording en
verbetering van de kwaliteit van bestaan van cliënten.
Visie op kwaliteit
•

Cordaan: 2000 cliënten totaal, 1000 cliënten in de sector gehandicaptenzorg, 750
medewerkers. De dialoog om te komen tot een invulling geven aan de wensen van de
cliënt. In dialoog sturen op kwaliteit. Drijfveer is een bijdrage leveren aan een waardevol
leven.

•

Elver: LVG (licht verstandelijk gehandicapt) dienstverlening in het Oosten van het land
voor 700 cliënten. Planetree, mensgerichte zorg. “Binnen Elver geloven we niet langer in
rapportcijfers die iets zouden zeggen over de geleverde zorg, kwaliteit is geen beheersbare
grootheid maar de kern van goede zorg”.

•

Esgédé-reigersdaal: 2700 cliënten, 2800 medewerkers. “Kwaliteit van zorg kan niet
zichtbaar gemaakt worden in cijfers maar kan worden afgeleid worden uit de
aanwezigheid van systemen die de kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers versterken”.

•

Gemiva-SVG Groep: 5000 cliënten, 3400 medewerkers. “Kwaliteit is een sociaal
construct dat steeds weer opnieuw betekenis krijgt”. “Zorg is een dienst die in co-creatie
tussen Cliënt en medewerker vorm en inhoud krijgt”.

•

JP van der Bent Stichting: 3200 cliënten, 2195 medewerkers. “Kwaliteit zit in alles wat
we doen”. “Kwaliteit laat zich niet vangen in een rapport, het gaat over ontmoeten en
dialoog voeren”. “Kwaliteit zit in gedrag en kwaliteitsbewustzijn”. “Het gaat erom te
ontdekken wat op een specifieke plek, op welk moment en voor welke mensen nodig is”.

•

De Noorderbrug: 1586 cliënten, 773 medewerkers. “Bij de specialist zijn vanuit
persoonlijk leiderschap en vakmanschap hoort het kunnen reflecteren op eigen handelen
om tot nieuwe inzichten en verbetering te komen en de expertise te vergroten”.

•

Pluryn: cliënten en 3900 medewerkers. “Medewerkers van Pluryn zijn intrinsiek
gemotiveerde mensen met hart voor de cliënten” “In de reflectie is kritisch stilgetaan bij
het feit of men ook buiten de “veilige muren” van de eigen locatie kijkt, als het gaat om
trajectmatig werken of een veranderende doelgroep”.

•

Plushome: 100 cliënten, 54 medewerkers. “Plushome staat voor begeleiding van mensen,
op weg naar een zelfstandig en vervuld leven”.
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•

Prisma: cliënten 2089, medewerkers 2143. “Van regels en controle naar cultuur van
vertrouwen”. “Het contact tussen de cliënt en de medewerker staat centraal”. “Bij Prisma
wordt de beoordeling van kwaliteit in alles bekeken in relatie tot de cliënt, het gaat om het
kennen van de cliënt.

•

s’Heerenloo: 9288 cliënten, 13000 medewerkers , aan de proeftuinen hebben 3 regio’s
mee gewerkt, de afzonderlijke kerngegevens zijn niet bekend. “Kenmerkend voor de
aanpak van kwaliteit is dat teams samen met cliënten en verwanten in regie zijn”. “Het
gaat om de systeemwereld versus de leefwereld”. ”Het tellen moet het vertellen
ondersteunen”.

•

Siza: 3500 cliënten, 2500 medewerkers. “Het organiseren van eigen leven, daar zou
kwaliteit en het meten daarvan over moeten gaan”. “Persoonlijke kwaliteiten van
medewerkers maakt de dienstverlening succesvol”.

•

De Parabool: 550 cliënten, 326 medewerkers. “Onze zorgvisie is onze droom. Gewoon
maakt ons bijzonder, aandacht geeft groei, echt zien is pas persoonlijk en samen is er
zijn”.

•

Talant: (onderdeel van Alliade) 431 cliënten, ongeveer 300 medewerkers(22 teams
wisselend qua grote) “Kwaliteit van zorg is subjectief, je moet met elkaar in gesprek
blijven”. ”Niet vinken maar vonken”.

•

Visio: Visio Noord Nederland; 507 intramurale cliënten, 599 medewerkers. “Hoe je de
waarheid ziet hangt af van de plek en het tijdstip waar je op dat moment staat, daarom
heb je elkaar nodig om tot een hele waarheid te komen”.

•

Zuidwester: 901 intramurale cliënten en 475 extramurale cliënten, 1767medewerkers.
“Route 2020 is de overgang naar een cultuur waarin het primair proces leidend is”. “Het
belangrijkste is dat de cliënt zich eigenaar voelt van zijn zorgplan. De cliënt heeft veel
meer de regie over zijn eigen leven”. “De trend van leidende naar dienende coalitie is
ingezet”. “Cijfers kunnen niet zonder duiding”.

Kennis
•

Cordaan: Met “Dit vind ik ervan” brengen we ervaringen van cliënten in beeld. De
ervaring, het verhaal, beschouwen we als de belangrijkste opbrengst.

•

Dichterbij: “met Ben ik tevreden praten we over wensen in plaats van doelen. We
benutten van BIT als dialoog instrument.

•

Elver: “Prettig dat de cliënt erbij zit, dit heeft een meerwaarde. We praten met in plaats
van over de cliënt en kunnen direct inspelen op het gevoel van de cliënt.”
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•

Middin:1945 cliënten (604 deelnemers aan de proeftuinen), 437 medewerkers. “DVIE is
een totaalaanpak voor onderzoek naar cliënt ervaringen”. “Ik was verbaasd en verrast wat
er uit de DVIE-gesprekken naar voren kwam. We hoorden dingen die we niet wisten en
die wel van belang zijn voor het leven van cliënten”.

•

Trajectum: 519 intramurale cliënten en 800 extramurale cliënten, 1601 medewerkers
“activiteiten in het kader van de proeftuin zijn binnen Trajectum projectmatig
georganiseerd en leveren op verschillende thema’s informatie op”.

•

Philadelphia: 7500 Cliënten, 6300 medewerkers. “Hoe kun je nou het beste meten of de
kwaliteit van je zorg- en dienstverlening goed is? Simpelweg door het te vragen. Aan onze
cliënten en hun verwanten. Aan onze medewerkers en aan externe professionals”.

Erkenning
•

Careander: 1000 cliënten, 744 medewerkers. ”De cliëntenraad bepleit dat verwanten en
wettelijk vertegenwoordigers worden mee genomen in het onderzoek naar kwaliteit van
leven, tevens moeten de onderzoeken meer op maat worden gedaan met aandacht voor
overvraging in tijd en aandacht”.

•

Noorderbrug: Cliënt: “BIT is een goede methode omdat je echt moet nadenken over je
eigen zorgbehoefte, over wat je belangrijk vindt”

•

Radar: 2212 cliënten, 851 medewerkers” Cliënten en medewerkers ervaren een meer
inclusieve samenleving”.

TherapieGeen informatie over terug gevonden in de rapportages.
Adherentie
•

Zuidwester: 901 intramurale cliënten en 475 extramurale cliënten, 1767medewerkers een
voorwaarde voor kwaliteit ia dat zorgplannen de dialoog voeren over het zorgplan, “doen
we wat we beloven te doen, dit geldt zowel voor de cliënt als voor de professional. Mijn
Plan draagt bij aan de continu proces”.

Training
•

Arduin: 744 cliënten, 1228. Professionaliteit houdt in dat er een houding wordt verwacht
van medewerkers die bestaat uit kritisch vragen stellen, uitkomen voor de eigen mening,
uitwisselen van feedback, bedenken van nieuwe manieren van werken”.
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•

Sherpa: 1448 cliënten, 1488 medewerkers. “Oog voor dialoog”. “Wij bouwen
kwaliteitsinformatie op door en voor teams”.

4.7

Analyse van de interviews

Er zijn 6 interviews gehouden bij 4 zorgorganisaties, JP vander Bent Stichting, Stichting De
Noorderbrug, Koninklijke Visio en Stichting Philadelphia, bij de Vereniging Nederlands
Gemeenten en bij het Zorginstituut Nederland. De interviews zijn uitgewerkt in een transcript
welke zijn opgenomen als bijlage in de thesis. Vervolgens zijn de interviews gecodeerd aan de
hand van de fases open, axiaal en selectief coderen. De interviews met de vier zorgorganisaties
gingen vooral over het thema kwaliteit van leven en narratieve benaderingen binnen de context
van hun organisaties, de interviews bij de 2 stakeholders grotendeels over de visie op kwaliteit en
narratieve benadering en het krachtenveld waarin dit zich begeeft. De kernwoorden zijn
verbonden aan de relevante uitspraken van de respondenten en hiermee zijn verbanden gelegd
tussen de uitspraken in de verschillende interviews.
De verbanden zijn thematisch uitgewerkt aangevuld met bijbehorende geciteerde uitspraken en
daarna verwerkt in de synthese waarin de informatie uit de rapportages en die uit de interviews
zijn samengevoegd.
Vooraf moet genoemd worden dat alle respondenten veel transparantie informatie hebben
gegeven over de wijze waarop zij vanuit hun organisatie en verantwoordelijkheid bezig zijn met
kwaliteit van zorg, de openheid en bereidheid was opvallend. De interesse in elkaar vanuit de
behoefte van en met elkaar te leren werd door allen getoond. Het thema kwaliteit in de interviews
was een schot in de roos. Alle respondenten hebben veel verteld over de ontwikkelingen en visie
met betrekking tot dit thema in hun organisaties. Er is voor gekozen de namen van de
geïnterviewde personen niet te vermelden in de geciteerde uitspraken, de namen zijn niet relevant
om te vermelden. De citaten zijn gecodeerd door codes die gekoppeld zijn aan de organisaties
waar de respondenten werkzaam zijn, O1. tot O6.
Visie op kwaliteit
De visie op kwaliteit binnen de langdurige gehandicaptenzorg blijkt uit de interviews een
gedeelde visie. De gehandicaptenzorg wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestaan van de
cliënt, aanvullend op eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van de naasten en betrokkenen.
Het doel is om mensen met een beperking in het zo goed en zelfstandig vormgeven van hun
leven. De individuele ondersteuningsbehoefte bepaalt de aard, omvang en intensiteit van de zorg
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en ondersteuning en de aspecten van het leven waarop deze zich richt (The village, Leadership
consulting) (VGN, Visiedocument kwaliteitskaderGehandicaptenzorg 2.0, 2016). De wijze hoe
hier invulling aan te geven verschilt net als de accenten die men wil leggen, gaat het om meten of
weten, verbeteren of verantwoorden. Vast staat dat het een thema is wat leeft en waarin een
paradigma shift naar meer persoonsgerichte zorg zichtbaar wordt. Onderstaande citaten uit de
interviews met de vier zorgorganisaties, het Zorginstituut Nederland en de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland onderbouwen dit.
-

Van oudsher kijkt men naar kwaliteit als effectieve zorg, dat is eigenlijk een effectieve interventie bij een
bepaalde diagnose. Effectiviteit is een belangrijk deel van ons kwaliteitsbegrip.(O5) We proberen aan te
sluiten bij de nieuwe definitie van gezondheid, die van Machteld Huber om regie te houden, het vermogen
van regie op je eigen leven. Hoe kunnen we kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven met elkaar in
verbinding brengen.(O5)

-

Kwaliteit van zorg is misschien technisch goed uitgevoerd maar heeft de cliënt hier een optimale kwaliteit
van leven bereikt. Er moet een algemene lijn komen van kwaliteit wat goede zorg is.(O6)

-

Wet- en regelgeving, HKZ en financieringsnormen bieden een kader en binnen het kader helpt het
onderzoek (naar kwaliteit; interviewer) de verdieping te geven. (O2)

-

De discussie zal gevoerd moeten worden, waar hanteer je harde indicatoren en waar verhalend opleveren.
Toezichthouders en financierders houden vast aan vergelijk, aan kaders. (O5)

-

Een zo gewoon mogelijk leven lijden, dan heb je het verhaal van de cliënt nodig. (de professional;
interviewer) dan moet je je eigen waarden en normen loslaten. De cliënt centraal stellen, dat zie je steeds
meer.(O4)

-

De kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren op de wijze zoals hij/zij dat wenst. Een cijfer zegt iets
over beleving maar niet over hoe. Het gaat om het ondersteunen van mensen met hun leven ongeacht de
beperking die zij ondervinden.(O3)

-

De cliënt en de medewerker staan in ons organogram bovenaan, daar breng je alles naar terug. Wij gaan
nooit dingen doen omdat een ander het bedacht heeft.(O3)

-

We gebruiken kwaliteit om echt te ontwikkelen, te verbeteren en te leren.(O3)

-

De spanning die verhuld werd in de eerste visiedocument versie was de verhouding kwaliteit en zorg en
kwaliteit van bestaan, het één draagt bij aan het ander maar het is geen parallel. Dat hebben we in pijler
1 gezet en in pijler twee als tussenoplossing, one size fits all werkt niet.(O6)

-

We doen alles ten gunste van de cliënt, steeds weer terug naar de cliënt. Eigenlijk werken de verschillende
methoden goed, maar het werkt het best als het vanuit de visie ingestoken is. Goede zorg draait bij ons om
ontwikkeling van cliënten en soms het tegenhouden van achteruitgang. Het verhaal van Philadelphia
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bestaat niet, het is opgebouwd uit heel veel verhalen. Openheid en vertrouwen, je moet investeren in de
relatie. (O4)
Narratieve benadering
Cliënten mogen rekenen op aandacht voor hun eigen identiteit en levensinvulling en op
ondersteuning bij hun levenskeuzes en zingeving. De narratieve benadering is bij uitstek geschikt
om met de cliënt te spreken over haar persoonlijke identiteit en over datgene wat haar leven
waardevol maakt. Aandacht voor het verhaal van de cliënt maakt de zorgrelatie persoonlijker en
maakt zorgverleners gevoeliger voor opvallende veranderingen in het welbevinden van de cliënt.
Het implementeren van de narratieve benadering begint bij het formuleren van het belang van
aandacht voor verhalen van cliënten in de visie van organisaties op zorgverlening. Uit de
interviews blijkt dat sommige visies van de geïnterviewde organisaties beter aansluiten bij een
narratieve benadering dan anderen. Onderstaande citaten onderbouwen dit.
-

Een discussiepunt is dat er nog steeds dat er zoveel narratieve methodes in ontwikkeling zijn en welke
zou je als overheid kiezen. Hierin zien we de meerwaarde van narratieve methodes en methodes met het
echt in beeld brengen. We zijn heel erg op zoek naar de meerwaarde van narratieve methode om die
vergelijkbaar te maken.(O5)

-

Narratief onderzoek gaat in essentie om het ophalen van het verhaal bij de cliënt.(O2)

-

De visie van de organisatie moet ruimte bieden voor de narratieve benadering.(O2)

-

Het spannende zit in de vraag of je kunt vergelijken in het verhalende.(O5)

-

Narratief werken kan gezien worden als een soort basis, kwaliteit van leven wordt door deze methodes
(narratieve; interviewer) grotendeels ingevuld.(O3)

-

Het doel is dat er verbetering komt ten gunste van de cliënt. Doen we het goed, daar heb je een verhaal
voor nodig.(O6)

-

Werken met narratieve methoden zijn een manier van doen.( O3)

-

We geloven heel erg in de krachten van de verhalen maar ook in de ontvanger.(O4)

Opbrengst van een narratieve benadering
Ook in de interviews zien we een beperkte opbrengst van de narratieve benadering, dit is het
zelfde beeld als wat uit de analyse van de rapportages komt. Veelal gaat het om kennisdoelen, de
tevredenheidsonderzoeken zijn hier voor exemplarisch. Veranderdoelen zien we veel minder al is
er een beweging zichtbaar om de narratieve benadering te benutten voor de ontwikkeling van de
professionals. Het leren van en met elkaar middels audits waarbij het gaat om het in beeld
brengen van de relatie tussen cliënt en medewerker om daar vervolgens de dialoog over te voeren
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is hiervan een voorbeeld. Wat we in de interviews duidelijker zien terug komen is de
erkenningsopbrengst, cliënten en ook hun naasten voelen zich als persoon erkend wanneer een
narratieve wijze van benaderen wordt gehanteerd.
-

Je leert door deze wijze van onderzoek de mens beter kennen en ook patronen beter kennen. Het levert
kwaliteitsverbetering in het leven van de cliënt.(O2)

-

Je haalt informatie op bij de bewoner over hoe zij kwaliteit van leven ervaart.(O1)

-

Met het verhaal kun je leren, ontwikkelen en verbeteren. Leren van teams werkt veel beter als je het ziet
of hoort. De audits zijn erg belangrijk. Dit zijn geen checklijstjes die wij doen op de locaties om te kijken,
hoe gaan jullie om met de behandeling en doen jullie dat goed? Voor de externe audits zijn cliënten die
meewerken.(O3)

-

Visio filtert thema’s ter bespreking op bijeenkomsten aan de hand van aangeleverde punten door
medewerkers en cliënten. In Beelden van Kwaliteit wordt als het ware een foto gemaakt, en wordt bewust
onbewust deelgenomendoor de actoren. Er zijn vijf onderwerpen naar voren gekomen waaronder reflectie.
(O2)

-

Wij gebruiken kwaliteit om echt te ontwikkelen, te verbeteren en te leren. We doen dit primair op
klantniveau om verbetering te bewerkstelligen.(O4)

Methoden
De cliënt tevredenheidonderzoeken Ben Ik Tevreden en Wat Vind Ik Ervan worden ingezet bij
drie van de vier zorgorganisaties. Observaties in de praktijk waarna de opvallende zaken in
dialoog met professionals en soms het team besproken worden bij drie organisaties ingezet.
Opvallend in de interviews is dat bij alle drie organisaties naar voren werd gebracht dat de
narratieve benadering in manier van “doen” in ontwikkeling is binnen deze organisaties, de wijze
van kijken en handelen richting cliënten en hun naasten is narratief gestuurd vanuit de visie van
de organisaties. Het belang van de visie en de wijze van narratief invulling hier aan geven om de
kwaliteit van bestaan van cliënten te bevorderen komt in de interviews nadrukkelijk naar voren,
dit in tegenstelling tot de rapportages.
-

We werken met Ben Ik Tevreden (BIT) en met Beelden van Kwaliteit(O2).

-

Bij Visio wordt gewerkt met het kwaliteitssysteem BIT(O1).

-

Bij JP van der Bent werken we altijd vanuit de cliënt, het is een manier van doen.(O3)

-

Wij gebruiken de aanpak; Dit vind ik ervan. We moeten alles uit verhalen, liedjes, filmpjes en
presentaties filmen. Iedereen krijgt dialoog training.(O4)

Narratieve benadering in de gehandicaptenzorg - Esther Liefers

57

MBA - Health 2017

Krachtenveld
Er is sprake van een breed gedragen visie op het verbeteren van de langdurig gehandicaptenzorg,
waarin persoonsgerichtezorg, deskundige professionals, kennisontwikkeling en –verspreiding en
goed bestuur de elementen zijn om hier een impuls aan te geven. Echter de cliënten, de
organisaties, financiers en toezichthouders hebben ook hun eigen opdrachten die niet altijd
rijmen met elkaar. Meten en vergelijken, verantwoorde zorg versus goede zorg die voor de ene
cliënt anders ingevuld wordt als voor de ander. De dialoog om met elkaar tot afstemming te
komen kost tijd lef en vertrouwen. Het proces ontwikkelt zich, het verhaal van de cliënt
stimuleert de dialoog hierover.
-

Kiesbeter is toch ingericht met cijfers over kwaliteit over kwaliteit van zorg in de zin van incidenten,
polyfarmacie en de kwaliteitstevredenheidscijfers.(O5)

-

Standaarden zijn wel belangrijk zeiden de andere partijen (politiek/inspectie en finacierders;
interviewer).(O6)

-

Ook het CCE die alle individuele gevallen bekijkt, heeft een gestructureerde manier om te kijken.(O5)
Een cliëntenraad die op bezoek gaat bij de bestuurder heeft informatie achter de hand en kan zeggen, hier
gaat het goed. Wij hebben de taak om een cliënt en mantelzorgers informatie te geven waaruit ze kunnen
kiezen.(O5)

-

Inspectie en zorgkantoren gaan steeds vaker met zorgaanbieders in gesprek over bijvoorbeeld negatieve
kritiek.(O6)

-

De grote kramp is de media. Als er iets misgaat wordt breed uitgemeten.(O5)

-

Belemmerde factor is dat de financier in deze nog te veel uitkomsten vraagt of indicatoren. De
Noorderbrug wil graag het verhaal vertellen maar het zorgkantoor heeft er moeite mee haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het management team heeft niet altijd het één en ander
(lees narratieve benadering; interviewer) positief uitgedragen. Het succes heeft voor een groot deel te maken
met de gedrevenheid van de kwaliteitsmedewerkers in combinatie met de bestuurder en deels MT.(O2)

-

Zorgkantoren willen grip (op uitgaven; interviewer). Topdown moet het één en ander gedragen worden
zodat bottum up gewerkt kan worden.(O4)

-

Waar normen voor verantwoorde zorg meteen uitgedrukt werden in normstellingen kan dit tegenwerken.
Je kunt landelijke afspraken maken en vervolgens moet je kijken wat er bij de zorgkantoren individueel
gebeurd.(O6) De inspectie heeft een toezichtkader wat van oudsher verantwoording, risico vermijdend
is.(O6)

-

Zij (de toezichtorganen; interviewer) zitten ook in een zoektocht, de inspectie denkt bijvoorbeeld wat gaat
er goed en wat niet? De inspectie en het Zorginstituut moeten nog een beetje ontdooien maar VWS
(ministerie van volksgezondheid) is al helemaal blij en ook andere sectoren.(O4)
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Toekomst
Voor de toekomst zal er verder gewerkt worden aan een verder integratie van de narratieve
benadering in de gehandicaptenzorg. Om hier ruimte voor te maken is er behoefte aan een
eenduidiger omschrijving van de narratieve benadering en de doelen. Onderzoek naar effecten
van narratief werken is van belang, beleidsmakers, bestuurders en toezichthouders willen naast de
positieve verhalen ook graag enige evidentie zien.
-

Er zal sowieso veel meer narratieve informatie komen.(O5)

-

Met

narratieve

methoden

het

moment

van

reflectie

benutten

voor

een

kwaliteits-of

professionaliseringverbetering door een periode heen, dan kun je het ook beter verantwoorden in je
rapportage.(O4) Deelname van cliënten is erg belangrijk want zij zijn diegene die aan kunnen geven hoe
de kwaliteit daadwerkelijk beleefd wordt.(O4) De tijd is er rijp voor, meer openheid en lef om met elkaar
te delen. We geloven in de kracht van de dialoog en de reflectie.(O4)
4.8

Synthese

Het onderzoek moet duidelijkheid geven of binnen de langdurige gehandicapten sector gebruik
gemaakt wordt van narratieve benaderingen welke informatie opleveren die ondersteunt om de
zorg aan te laten sluiten bij de kwaliteit van leven van de cliënt.
De geselecteerde deelnemers aan de proeftuinen hebben op één na hun rapportages aangeleverd.
Bij de proeftuinen zijn zowel kleine als grote zorgaanbieders en organisaties met verschillende
cliënt groepen. Over het algemeen kan gelezen worden dat cliënten, verwanten, medewerkers en
bestuurders systematisch met elkaar spreken over kwaliteit en werken aan verbetering van
kwaliteit van bestaan van de cliënt. Eigen regie voor de cliënt is nadrukkelijk een thema in de
rapportages en in de interviews.
Door het initiëren van proeftuinen lijkt er een beweging in gang gezet bij de 24 deelnemende
organisaties in het werken aan kwaliteit van bestaan van de cliënt, deze beweging zal echter
moeten worden doorgezet naar de andere zorgaanbieders binnen de sector gehandicaptenzorg. In
de ontwikkeling van het kwaliteitskader is aan de proeftuinen veel ruimte gelaten om er zelf
invulling te geven om het kader op een eigen manier in te passen, de rapportages waren dan ook
verschillend van inhoud en kwaliteit wat het vergelijken bemoeilijkte. De opzet van de rapportage
verschilde in het aggregatieniveau waarop gerapporteerd wordt (van per team, regio en totaal),
omvang en in de verhouding tussen tellen en vertellen. De rapportages lieten twee te
onderscheiden vormen zien, procesevaluaties en verbeteren versus inhoud op kwaliteit en
verbeteren waarin de verhouding tussen tellen en vertellen enorm verschilde.
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De analyse met betrekking tot het gebruik van narratieve onderzoeksmethode binnen de drie bouwstenen uit het
vernieuwde kwaliteitskader:
Bouwsteen 1. De zorg rond de individuele cliënt; in de rapportages en de interviews is terug
te lezen dat er weinig gebruik gemaakt wordt van narratieve benaderingen om te komen tot een
ondersteuningsplan, wel wordt de dialoog ingezet maar niet altijd met het verhaal van de cliënt als
leidraad voor de individuele zorgafspraken. De therapeutische opbrengst wordt in de rapportage
niet teruggevonden, het verhaal van de cliënt inzetten met een therapeutisch effect is relatief
nieuw binnen de gehandicapten sector. Er wordt geen melding van gemaakt in de rapportages en
daarmee niet direct gelinkt aan kwaliteitsontwikkeling. Het werken met de methodiek van
levensverhalen zien we wel terug in de literatuur maar wordt niet teruggevonden in de
kwaliteitsrapportages ter ondersteuning in het werken aan kwaliteit van bestaan van cliënten.
Bouwsteen 2. Cliëntervaringen; Ver weg de hoogste inzet van narratieve benaderingen wordt
ingezet op deze bouwsteen. Veel organisatie gebruiken voor het onderzoeken van cliënt
ervaringen narratieve benaderingen zoals Ben ik tevreden en Dit vind ik ervan. Uit de rapportage
komt echter wel naar voren dat de professionaliteit van de medewerkers in het werken met deze
methoden van grote invloed is op de ruimte die de cliënt krijgt om zijn of haar verhaal als
uitgangspunt te nemen. De wijze van interviewen vraagt kennis en kunde. Wanneer deze
methodieken te veel instrumenteel worden ingezet dan worden het een soort van vragenlijsten
die moeten worden afgevinkt en verliezen zij het bedoeling, namelijk het voeren van een
onderzoekende dialoog om met de cliënt te verkennen wat voor hem belangrijk is.
Bouwsteen 3. Teamreflectie; het lijkt een zoektocht voor organisaties hoe teamreflectie te
organiseren. Er wordt niet het maximale uit teamreflectie gehaald doordat men de invulling via
vragenlijsten prefereert boven het benutten van narratieve methoden. Hierdoor is er een risico
dat teams op zichzelf reflecteren en niet zozeer op de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Ook
wordt niet in iedere organisatie een verbinding gemaakt tussen bouwsteen 1, 2 en 3. Bouwsteen 1
en 2 zouden als (narratieve) input kunnen dienen voor bouwsteen 3. Positieve uitzondering is de
inzet van Beelden van Kwaliteit, een benadering die een integratie is van bouwsteen 1,2en 3 door
zowel de individuele zorg rond de cliënt, de cliënt ervaringen en de reflectie van het team hierop
in één methode heeft gevat.
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Ondanks dat het hier niet gaat om een kwantitatief onderzoek maar om een kwalitatief
onderzoek is er voor gekozen om als beeldende aanvulling op de analyse een aantal resultaten in
grafieken weer te geven.

Gebruik van narratieve benadering
0
4,3

95,7

Grafiek 1.

Gebruik van narratieve benadering

95,7 % van de organisaties gebruikt narratieve benaderingen
4,3% doet dat niet.
Het is in de rapportages niet altijd duidelijk of de inzet is gericht op alleen toetsen of ook
ontwikkelen.
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Grafiek 2.

De opbrengst van de benadering
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Grafiek 4.
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HOOFDSTUK 5.
BESCHOUWING
“They always say time changes things, but you actually have to chance them yourself.”
- Andy Warhol.

In het vorige hoofdstuk zijn de dominante resultaten weergegeven. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste krachtlijnen die uit het onderzoek naar voren komen geformuleerd.
Het beoogde doel van dit onderzoek was om de vraag te beantwoorden “Wat zijn de in de
langdurige gehandicaptenzorg gehanteerde narratieve benaderingen en op welke wijze
dragen zij bij aan de kwaliteit van leven van cliënten?”. Daarvoor zijn enkele deelvragen
opgesteld om de gebruikte benaderingen en het doel hiervan in kaart te brengen.
Eerst worden de vragen beantwoord om vervolgens in het volgend hoofdstuk aanbevelingen te
doen aan bestuurders en management in de langdurige gehandicaptenzorg ten aanzien van het
inzetten van narratieve onderzoeksmethodieken welke informatie opleveren die ondersteunt om
de zorg aan te laten sluiten bij de kwaliteit van leven van de cliënt.
5.1

Wat is de visie op kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector?

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ontwikkelde een nieuwe werkwijze samen met alle
belangrijke partijen in de gehandicaptenzorg, cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties, en met
IGZ, VWS, en ZN, Gehandicaptenzorg om te werken aan kwaliteit van leven voor cliënten in de
sector. Deze werkwijze loopt langs drie zogenoemde pijlers:
•

Pijler 1: geeft kwaliteitsgegevens op organisatieniveau;

•

Pijler 2: geeft kwaliteitsgegevens op cliëntniveau (pijler 2A) en ervaringsgegevens van
cliënten (pijler 2B);

•

Pijler 3: geeft gegevens over de relatie tussen cliënt en professional.

Eigen regie en kwaliteit van bestaan van cliënten vormen de basis van het Kwaliteitskader. Dit is
uitgewerkt in acht domeinen die volgens de wetenschappelijke literatuur relevant zijn voor
iemands kwaliteit van bestaan: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, interpersoonlijke
relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling,
en belangen. Kwaliteit van bestaan kan beschouwd worden als een dynamisch proces waarbij het
gaat om de vraag wanneer iemand tot bloei komt. Mensen bloeien wanneer hun omstandigheden
toelaten dat ze kunnen laten zien wat ze in zich hebben (Reinders W. e., 2013).
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5.2

Wat wordt verstaan onder narratieve benaderingen, in het bijzonder in de
gehandicaptensector?

Het verhaal van de cliënt is bij uitstek geschikt om te spreken over zijn persoonlijke identiteit en
over datgene wat zijn leven waardevol maakt. Aandacht voor het levensverhaal van de cliënt
maakt de zorgrelatie persoonlijker en maakt professionals gevoeliger voor veranderingen in het
welbevinden van de cliënt (Actis, 2007).
De implementatie van narratieve benaderingen begint bij het formuleren van het belang van de
aandacht voor verhalen van cliënten in de visie van de organisaties en vraagt om een narratieve
attitude. Professionals dienen gevoelig te zijn voor het oproepen van, luisteren naar en omgaan
met betekenisvolle informatie uit verhalen van cliënten en hun naasten. Zij zullen hier betekenis
aan moet geven en deze betekenis vertalen in de dienstverlening.
De zorg voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen is steeds meer maatwerk. Goede zorg is
niet alleen veilig, maar ook gericht op de wensen en behoeften van bewoners. Daarom kijkt de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tijdens bezoeken vooral of de zorg naast veilig ook
goed en persoonsgericht is: startpunt van de zorg is de wens van de cliënt.
Middels narratieve benaderingen leren professionals en cliënten elkaar door de aandacht voor het
levensverhaal op een andere manier kennen. Professionals leren te begrijpen wat het omgaan met
iemands ziekte of handicap voor de cliënt betekent. Zo kan de zorgrelatie verbeteren en kan de
zorg beter aansluiten bij de persoonlijke betekenisgeving van de cliënt.
Tevens helpt de aandacht voor het levensverhaal de cliënt om zijn identiteit in stand te houden.
Vooral in de context van een instelling (bijvoorbeeld intramurale voorzieningen voor
gehandicapten) kan de persoonlijke identiteit onder druk komen. De leefomgeving drukt immers
een belangrijk stempel op de persoonlijke identiteit. Verhuizen naar een instelling brengt altijd
verlies met zich mee. Aandacht voor het levensverhaal, op verbale maar ook op non-verbale
wijze, kan helpen de bestaande identiteit te ondersteunen en die identiteit te verbinden met de
nieuwe omgeving.
De voortgang van het leven vraagt om voortdurende herziening van het levensverhaal.
Verhalen verbinden, door het luisteren naar en het vertellen van verhalen ontstaat een band. Niet
alleen een emotionele band, er groeit ook een gezamenlijk verhaal. Verhalen delen, is verhalen
verknopen. In onze tijd staat het zoeken naar een gemeenschappelijke identiteit volop in de
belangstelling. Verhalen lijken geschikt om die zoektocht vorm te geven en tegelijk te werken aan
nieuwe vormen van gemeenschap. Dit geldt zowel voor cliënten, hun naasten als voor
professionals.
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5.3

Welke narratieve benaderingen worden gebruikt in de sector om het kwaliteit
verbeter proces te ondersteunen?

In dit onderzoek komt naar voren dat narratieve methodieken vooral ingezet worden om kennis
te verzamelen. Echter het verbeter/ontwikkeldoel van de narratieve benadering wordt beperkt
terug gevonden in de rapportages maar komt wel naar voren in de interviews. Kijkend naar het
kwaliteitskader zien we dat de methodieken veelal ingezet worden voor pijler 2; de inzichten
van cliënten. Inzet van narratieve methodieken voor pijler 1, kwaliteit rond de individuele
cliënt, en pijler 3, zelfreflectie in teams en woonvormen wordt maar zeer beperkt terug
gevonden in het onderzoek. Wel werd nog een aantal keer in de rapportages aangeven dat het
verhaal van de cliënt van belang is in het werken aan kwaliteit maar werd onvoldoende duidelijk
op welke wijze het benutten van het verhaal werd vormgegeven. Hiermee kan geconcludeerd
worden dat door het beperkt inzetten van narratieve methodieken en met beperkte doelstellingen
niet op zijn volle potentie benut wordt. Er komt tenslotte maar één potentiele opbrengst duidelijk
naar voren.
Ook wordt de wijze van betekenis geven aan het verhaal van de cliënt onvoldoende duidelijk in
de rapportages. In de kwaliteitsdiscussie gaat het niet om verhalen maar om beschrijvingen van
de betekeniswereld van de betrokkenen. Hoe geven cliënten, hun naasten en professionals
betekenis aan hun ervaringen? Enkele voorbeelden van onderzoek, zoals Beelden van Kwaliteit ,
doen een poging om zulke beschrijvingen te leveren. Als onderzoekers die werken met de
benadering van Beelden van Kwaliteit alleen verhalen zouden vertellen, dan hadden de
organisaties in het kader van kwaliteitsontwikkeling heel weinig aan hun verslagen (die dan ook
geen verslagen waren) en zouden ze veel minder bijdragen aan de reflectie van professionals. Veel
gebruikte methodieken zijn “Ben ik tevreden” en “Wat vind ik ervan”, beide methodieken worden
gebruikt om cliënt ervaringen te analyseren.

Het zijn praktisch instrumenten waarmee de

kwaliteit van bestaan en klantervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart
gebracht, én verbeterd kunnen worden. De ervaring van mensen wordt in kaart gebracht middels
een semi gestructureerd interview. Doordat beide methodieken veelvuldig gebruikt worden en
door ontwikkelen met informatie van cliënten, verwanten en professionals mag geconcludeerd
worden dat het methodieken zijn die goed te implementeren zijn in de dagelijkse praktijk en dat
zij voldoende informatie opleveren die benut kan worden in het verbeteren van de
dienstverlening. Echter te veel instrumenteel benaderen van deze methodieken door de focus op
het invullen van domeinen tast het doel van de methodiek aan, namelijk door het verhaal van de
cliënt aan de hand van een aantal thema’s een holistisch beeld maken van de cliëntervaring en
daarop de dienstverlening aanpassen.
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5.4

Wie zijn de betrokkenen bij de verschillende narratieve benaderingen?

De narratieve benadering in de gehandicaptenzorg werkt vanuit drie perspectieven met het
levensverhaal van de cliënt. Men spreekt van 'synchronisatie van de triade (cliënt - familieprofessional)' waarbij op basis van onderling vertrouwen en echtheid een gelijkwaardige,
machtsvrije dialoog mogelijk is. De drie partijen worden uitgenodigd zichzelf weer als een sociaal
verband te beschouwen waarbij de professional 'déprofessionaliseert' en de cliënt
'dechronificeert'. Het gevoel van cliënt zijn moet in de loop van de jaren verdwijnen. Eerherstel,
herontdekking van iemands sociale identiteit en het gaan vervullen van rollen in de samenleving
geven richting aan het handelen van de professional (Korevaar.L, 2011). In het onderzoek zien
we echter een beperkte betrokkenheid van de naasten van de cliënt, het bewustzijn op het nut
van de triage is groeiende maar zeker nog een regulier onderdeel van de visie op kwaliteit.
5.5

Welk opbrengsten worden beoogd met de verschillende narratieve werkwijzen?

Uit studies is gebleken dat narratief onderzoek vier potentiele opbrengsten heeft;
kennisopbrengst, therapeutische opbrengst, erkenningsopbrengst en adherentie-opbrengst.
Narratief onderzoek belooft dus veel, maar maakt het deze belofte wel waar? Dit onderzoek is
uitgevoerd om in een breed perspectief te bekijken wat een narratieve benadering oplevert in
onderzoek naar de kwaliteit van de gezondheidszorg in de gehandicaptensector vanuit het
cliënten perspectief en welke bijdrage het kan leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt.
In dit onderzoek zijn de verschillende benaderingen in twee type doelstellingen te vatten; de
meesten methodieken omvatten kennisdoelen; kennis en erkenning van de cliënt als persoon en
met zijn of haar beleving van kwaliteit van leven. De overige methodieken omvatten
veranderdoelen; trainingsdoelen, adherentiedoelen en therapie doelen, die tot doel hebben om de
zorg aan te laten sluiten op het verbeteren van de kwaliteit. Daar is de trainingsopbrengst nog aan
toe gevoegd. De opbrengst waarbij het verhaal van de cliënt of van de medewerker gebruikt
wordt om van te leren waarna deze leerervaring effect heeft op de kwaliteit van zorg.
In een klein aantal methodieken werden perspectieven van betrokken familie en/of zorgverleners
meegenomen, voornamelijk om te ondersteunen in het taal geven aan de beleving van de cliënt.
De meeste onderzoeken gaan over ervaringen met de zorg, maar ook specifiekere onderwerpen
werden aangesneden.
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HOOFDSTUK 6.

AANBEVELINGEN

“The most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution.”
- Hannah Arendt

Naar aanleiding van de beschouwingen en conclusies in de voorgaande hoofdstuk worden enkele
aanbevelingen gepresenteerd waarmee invulling gegeven wordt aan de doelstelling van het
onderzoek: Het realiseren van aanbevelingen aan bestuurders en professionals in de

langdurige gehandicaptenzorg ten aanzien van het gebruik van narratieve interventies in
onderzoek naar en ontwikkeling van kwaliteit van leven van cliënten.
6.1

Onderzoek

Het is aanbevelingswaardig om nader toegepast wetenschappelijk onderzoek te doen naar het
effect van narratieve benaderingen op de kwaliteit van leven van cliënten. De wijze van
benaderen sluit aan bij ingeslagen weg naar persoonsgerichte zorg waarin de kwaliteit van zorg
valt of staat met de kwaliteit van de relatie tussen cliënt, diens omgeving en professionals. Het
bewustzijn op een narratieve wijze van benaderen van de cliënt in de langdurige
gehandicaptensector is groeiende, dit vraagt onderzoek naar toepassingen en het effect van
narratieve benaderingen om een bijdrage te leveren aan de sector. Door onderzoek kan de
narratieve benadering verder worden ontwikkeld door het vergroten van de inzichten in deze
wijze van zorg leveren aan cliënten.
6.2

Trainingsopbrengst

Aan te bevelen is om narratieve methodieken te implementeren in het reflecteren en trainen van
professionals, dit is mogelijk doordat narratieve methodieken de potentie hebben om nieuwe
informatie te leveren. Door het inzetten van benutten van verhalen en de betekenis die cliënten
hier aan geven in het trainen van professionals verschaffen deze verhalen en inzichten niet alleen
nieuwe inzichten en hogere mate van begrip bij de professionals maar ook de cliënten ervaren
therapeutische voordelen om hun ervaringen te delen met professionals. Hier zien we dat de
trainingsopbrengst goed naar voren komt. Sturen op reflectie door professionals is sturen op de
vraag hoe je als organisatie kunt bevorderen dat men leert reflecteren op ervaringen. Deze wijze
van trainen van professionals sluit ook aan bij de leerstijl van het grootste deel van de
professionals in de langdurige gehandicaptenzorg. Kijkend naar de leerstijlen van Kolb (Kolb,
2001) vallen veel van de professionals die werken in het primair proces onder de noemer van
doener en leren zij vooral middels ervaren, actief toetsen en reflecteren op dat wat ze herkennen
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uit de praktijk. Het inzetten van een narratieve wijze van trainen sluit aan bij deze leerstijl en
behoefte. De kracht van het werken met het verhaal is het bewust worden op de soms
ingewikkelde wereld van de cliënt. Verhalen presenteren gebeurtenissen in samenhang. Daardoor
worden verhalen ook makkelijker onthouden, zij sluiten aan op de wijze waarop professionals
informatie verwerken.
Het helpt hen reflecteren op hun eigen en elkaars handelen door de herkenbaarheid en helpt bij
het zicht krijgen op het effect van veranderingen in handelingsrepertoire. Door het inzetten van
de narratieve benadering kan het leren van elkaar worden versterkt, wat maakt dat de ene
professional wel in verbinding is met de cliënt en de ander niet? Door met elkaar op verhalen en
beeld te reflecteren ondersteund dit het professionaliseringsproces in organisaties.
6.3

Samenhang en toepassing

Door bronnen in samenhang te gebruiken versterkt het denken vanuit het belang van de cliënt.
Aanbevelingen zijn om in onderzoek expliciet het narratieve karakter te beschrijven zodat het
voor gebruikers/organisaties in de toekomst makkelijker is om criteria op te kunnen stellen voor
narratief onderzoek. Zo kan meer recht gedaan worden aan het unieke karakter ervan. Tevens
mag de focus meer liggen op veranderdoelen om narratief onderzoek op zijn volle potentie te
kunnen benutten.
Om de kwaliteit van leven te kunnen verbeteren kan het erg waardevol zijn om cliënten,
verwanten en professionals in eenzelfde groepsdiscussie te plaatsen om perspectieven over een
bepaald onderwerp van de zorg te vergelijken. Zo is door middel van training directe
terugkoppeling mogelijk en kan de professional de opgedane kennis direct gebruiken in de
praktijk. Mijn aanbeveling voor het gebruik van focusgroepen is dat het wel gebruikt kan
worden als toevoeging aan een andere kwalitatieve methode, maar dat men voor het in kaart
brengen van het verhaal van de cliënten het beste gebruik kan maken van een narratieve
interviewmethode.

Tevens

raad

ik

organisaties

aan,

die

een

semigestructureerde

interviewmethode prefereren, om in ieder geval altijd een vrije ruimte in te voegen om een
respondent vrijuit te laten vertellen. Op deze manier kan men toch nog enigszins gebruik
maken van de potentiële opbrengsten van narratief onderzoek.
6.4

Van verhalen naar betekenis

In de kwaliteitsdiscussie gaat het niet om verhalen maar om beschrijvingen van de
betekeniswereld van de betrokkenen. Hoe geven cliënten en professionals betekenis aan hun
ervaringen? Enkele voorbeelden van onderzoek, zoals Beelden van Kwaliteit, doen een poging
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om zulke beschrijvingen te leveren. Als in de kwaliteitsrapportages alleen verhalen zouden
worden opgetekend, dan hadden de organisaties in het kader van kwaliteitsontwikkeling heel
weinig aan hun verslagen (die dan ook geen verslagen waren) en zouden ze veel minder bijdragen
aan de reflectie van professionals. Verhalen en het geven van betekenis aan deze verhalen is waar
het omgaat. Sturen op reflectie door professionals is sturen op de vraag hoe je als organisatie
kunt bevorderen dat men leert reflecteren op ervaringen.
6.5

Expliciteren van de narratief benadering

Narratief onderzoek kan beter benut worden. In de bestudeerde rapportages is niet altijd
duidelijk of het een narratieve benadering betreft. Een aanbeveling voor organisaties is dan ook
om te expliciteren waarom het een narratief interventie betreft om meer recht te doen aan
narratief onderzoek.
6.6

Samenvatting

De ingevoerde kwaliteitsmodellen en -instrumenten hebben geholpen om de processen en
resultaten te verbeteren. Toch wordt er over kwaliteit geklaagd, mensen vinden het
bureaucratisch en belemmerend. Dat komt mede doordat veel kwaliteitsinstrumenten weinig
ruimte bieden aan menselijke eigenzinnigheid, die ook het resultaat beïnvloedt. Den narratieve
benadering geeft ruimte voor deze eigenzinnigheid, moeten we dit opvatten als risico en zoveel
mogelijk beperken of biedt ze juist mogelijkheden om waarde toe te voegen? Het antwoord op
deze vraag bepaalt de wijze waarop het werk wordt georganiseerd en heeft dus effect voor
professionals, managers en cliënten.
In de gehandicaptenzorg wordt steeds meer uitgegaan van de mondige cliënt of verwant die
een actieve bijdrage heeft in het zorgproces. De zorg wint aanzienlijk aan kwaliteit als binnen
het zorgproces meer structurele aandacht uitgaat naar de wensen en behoeften van de cliënt.
Dit vergt een andere inrichting van het zorgproces welke start met een visie op zorg die daar
een kader voor geeft. Verhalende ervaringen van cliënten, verwanten en professionals
integreren als vast onderdeel in de Kwaliteitszorg van organisaties. Daarvoor doe ik de
volgende aanbevelingen:
•

Bij de keuze voor het implementeren van narratieve benaderingen in het onderzoeken en
bevorderen van de kwaliteit van zorg begin je als organisatie bij de visie daar op te richten.
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•

Organisaties kunnen hun organisatorische leervermogen vergroten door structureel gebruik
te maken van verhalende ervaringen van cliënten, verwanten en professionals en deze te
integreren in hun werkwijze.

•

Organisaties kunnen de luistervaardigheden en dialoog vaardigheden verbeteren door het
inzetten van methodieken zoals beschreven in dit onderzoek.

•

Expliciteren van narratieve benaderingen, door duidelijk te zijn over het narratieve karakter
van de benadering kan bijdragen aan de verheldering van de identiteit en van de opbrengst
van deze wijze van benaderen van het thema kwaliteit.

Het verbeteren van gezondheidszorg kan alleen als we weten wat er verbeterd moet worden.
Wie kan daar beter over vertellen dan degene die deze zorg ontvangt? Kwalitatief goede
beslissingen zijn vooral mogelijk wanneer de relatie tussen professional en cliënt goed is en de
tijd wordt genomen voor persoonlijke afwegingen. Een dieper begrip van de narratieve context
van ziekte of handicap kan een framework bieden om de problematiek van de cliënt meer
holistisch aan te pakken wanneer een zorgverlener een zorgplan op wil stellen (Greenhalgh,
1999). Ook kan door middel van een narratieve benadering inzicht worden verkregen in
menselijke interactie, zijn sociaal morele houding en ervaren rollenpatronen (Overcash, 2003).
De focus is dan niet alleen meer op de ziekte of handicap maar op het vermogen van mensen
om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daar zoveel mogelijk
eigen regie op te voeren (Huber, Positieve gezondheid, 2012).
Wat opvalt is dat de sector en de stakeholders zoals ZN en de zorgverzekeraars van
‘narratieven’ naar ‘indicatoren’ wil. Mijns inziens wordt de verschuiving in de discussie over het
kwaliteitsbeleid gevoed door twee dingen: ontevredenheid over de opbrengst van het
onderzoek naar indicatoren en een verschuiving van kwaliteit als meetbare uitkomst naar
kwaliteit als persoonlijke ervaring en beleving. Als ik hierin gelijk heb gaat het begrip
indicatoren aan betekenis verliezen. De grote vergissing die men in Nederland heeft gemaakt is
dat men het meten van een indicator – een aanwijzing – als bewijs is gaan zien. Maar dat kan
het per definitie niet zijn. Het is een aanwijzing die je vertelt waar je verder onderzoek naar
moet doen. Voor dat verdere onderzoek heb je aan indicatoren niets, je moet ervaringen gaan
optekenen en de betekenis die mensen daaraan toekennen. Met narratief onderzoek kan men
van alles willen doen, maar ‘meten’ is er niet bij. In de kwaliteitsrapportages komt deze
vervaging in begrippen voor. Het zijn politieke manoeuvres: we noemen het ‘meten’ want dan
wordt het eerder geaccepteerd.
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HOOFDSTUK 7.

TERUGBLIK

“There is a crack in everything, that’s how the light gets in.”
- Leonard Cohen
In dit laatste hoofdstuk worden de beperkingen van het onderzoek weergegeven en
gereflecteerd op het onderzoeksproces.
7.1

Beperking van het onderzoek

Een eerste beperking is dat het onderzoek slechts een beperkte weergave geeft van de
narratieve benaderingen die gehanteerd worden in de gehandicaptenzorg omdat dit onderzoek
is gericht op de narratieve benaderingen die gefilterd zijn uit de kwaliteitsrapportages en ook
als zodanig zijn gedefinieerd. Ik pretendeer in dit onderzoek dan ook niet om een compleet
beeld te geven over narratieve benaderingen in de sector maar ben wel van mening dat het een
exemplarisch beeld geeft van de sector.
De tweede beperking is dat het onderzoek driekwart jaar in beslag heeft genomen en de
ontwikkeling rond kwaliteit in de langdurige gehandicaptenzorg en ook de narratieve
benadering hierbinnen nog volop in ontwikkeling zijn. Het nieuwe kwaliteitskader zal nog
moeten worden uitgerold over de overige 141 organisaties die zijn aangesloten bij de
Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ook zorgkantoren, Zorginstituut
Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn nog volop in ontwikkeling
met betrekking tot het thema kwaliteit. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe toetsingskader
van de IGZ die 16 maart 2017 is verschenen in een overzicht; Zorg verandert, toezicht
verandert mee. (Gezondheidszorg, 2017). De IGZ schetst hierin een nieuwe wijze van toetsen
waarin meer ruimte is voor observaties en dialoog, de inspectie probeert op narratieve wijze
een beeld te krijgen op hoe er op een locatie gewerkt wordt. De tijd en de beweging staan niet
stil. Bij het uitkomen van dit onderzoek zullen sommige aanbevelingen mogelijk al in praktijk
zijn gebracht of op de rol staan in praktijk te worden gebracht.
7.2

Reflectie

Terugkijkend op de onderzoeksperiode ben ik tevreden over het onderzoeksproces. Het was
een intensieve periode omdat ik naast dit afstudeeronderzoek studie modules heb afgerond, op
studiereis ben geweest en dit naast een meer als fulltimebaan. Hierdoor heeft de studie een
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behoorlijk beslag gelegd op mijn agenda en betekende dit schipperen tussen werk, studie en
privé. Plannen, prioriteren en structureren is wat het mij ook heeft geleerd.
Bij aanvang van dit afstudeeronderzoek was het lastig om het onderzoek goed af te bakenen en
de juiste focus aan te brengen. Het zorgen voor een juiste scope en onderzoeksdoel heeft veel
tijd gekost. Ik heb gekozen voor de relatie tussen narratieve benaderingen en kwaliteit van
zorg. Over beide thema’s afzonderlijk is veel literatuur en daarmee informatie te vinden.
Literatuur over de thema’s in combinatie met elkaar was moeilijker te vinden. Daar waar er wel
sprake van een verbinding was, was deze veelal, geënt op de cure sector binnen de zorg.
De literatuurstudie in combinatie met de analyse van de kwaliteitsrapportages en de interviews
levert een rijkdom aan informatie op die voortdurend het gevoel geeft, tot op de dag van
vandaag, er nog niet klaar mee te zijn. Het nodigt uit om een vervolg te geven aan dit
onderzoek.
Het zoeken naar een passend conceptueel model heeft ook enige tijd gekost, dit had te maken
met de moeite om een scherpe focus aan te brengen. Ik ben hierin ondersteund door Lucie
Boonekamp, mijn thesis begeleider, die ik hiervoor zeer erkentelijk ben.
Met veel plezier kijk ik terug op de periode waarin ik interviews heb afgenomen. De interviews
gaven een verdieping op de informatie die ik kon filteren uit de rapportages en daardoor veel
inzicht, informatie en energie. De reacties van de respondenten was positief over de interviews,
zij gaven aan dat de interviews hen aan het denken zetten door het thema en de
vraagstellingen. Alle respondenten gaven aan het thema van narratieve benadering ter
bevordering van kwaliteit van leven van cliënten een aansprekend thema te vinden waar men
graag ook in de toekomst over wil blijven uitwisselen (leren van en met elkaar).
Het uitvoeren van een onderzoek heeft mij verbeterd in het gestructureerd werken, Het feit dat
ik gedwongen werd om abstracte interesses af te bakenen tot een relevant en concrete
doelstelling en een daarvan afgeleide onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen, is
betekenisvol in het dagelijkse werk. Het opdoen van ervaring in het systematisch verzamelen
en analyseren van data was relatief nieuw voor mij. In de hoeveelheid van data mijn weg
zoeken voor relevante informatie helpt mij ook mijn dagelijks werk beter te structureren en
prioriteren.
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Het onderzoek heeft ook bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling, door geruime tijd
mij te verdiepen in de mogelijkheden en opbrengsten van narratieve benaderingen ben ik
versterkt in het belang van het verhaal van de cliënt en de mensen om hem heen. Narratief
inclusief werken wil mensen niet in kaart brengen maar wil betekenisvolle verbindingen leggen
tussen mensen. De benadering ondersteunt cliënten in de langdurige gehandicaptenzorg in hun
identiteit en in hun relaties. Narratief werken draagt bij aan de identiteitsontwikkeling, kwaliteit
van bestaan en maatschappelijke erkenning (Lootens, 2016).
De functie die deze wijze van werken heeft voor professionals is en belangrijke andere
opbrengst van de narratieve benadering in het werken met cliënten. Zij kunnen veel leren van
de verhalen van cliënten en van collega’s door hier op te reflecteren en hun professionaliteit
persoonsgericht ontwikkelen.
Voor mijn rol als manager betekent dit dat ik vanuit mijn positie pleitbezorger moet zijn van
de narratieve benadering. Aan mij en mijn collega’s is het om medewerkers hiervoor warm te
maken, drempels weg te nemen en daarmee een bijdrage leveren vanuit onze rol voor de
kwaliteit van bestaan van onze cliënten en voor culturele en structurele veranderingen in de
organisatie en in de maatschappelijke context.
Reflecterend op de wijze waarop ik mijn thesis heb geschreven zou ik er beter aan hebben
gedaan om in duo verband af te studeren. Het zou mij geholpen hebben in mijn zoektocht in
de wetenschappelijke wereld en mijn ervaring in samenwerkingstrajecten in de studie heeft
geleerd dat het verbinden van kennis en kunde heel leerzaam is maar ook een completer
resultaat oplevert. De reden om alleen een thesis te schrijven is echter puur praktisch geweest,
tijd en afstand. Het elkaar ontmoeten om te sparren en te werken kon ik niet goed plaatsen in
mijn agenda toe we begonnen met werken aan de thesis.
Door de thesis alleen te schrijven was het noodzakelijk voor mij om andere hulpbronnen,
collega’s, medestudenten en bovenal mijn thesis begeleider Lucie Boonenkamp in te schakelen,
dat heeft mij opgeleverd dat hulp vragen waardevol kan zijn.
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BIJLAGE 1: INTERVIEW VRAGEN / TOPICLIIJST
In deze bijlage vindt u de semigestructureerde vragen die in de interviews met medewerkers uit
de gehandicaptenzorg, Zorg instituut Nederland en de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland
aan de orde zijn geweest. Alle interviews werden uitgevoerd in het Nederlands.

Inleiding:
• Voorstellen.
• Opnemen van het interview.
• Delen van resultaten
Openingsvraag:
• Kunt u iets vertellen over de achtergrond van uw organisatie? Op welke wijze bent u
betrokken bij het thema Kwaliteit van Zorg.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wat verstaat de geïnterviewde onder kwaliteit van zorg.
Op welke wijze wordt invulling gegeven aan kwaliteitstoetsing binnen uw organisatie
(waarom, wie, wat en hoe).
Is de geïnterviewde bekend met narratief onderzoek en wat verstaat de geïnterviewde
onder narratief onderzoek
Wat wordt in uw organisatie gedaan aan narratief onderzoek?
In welke mate maken narratieve onderzoeksmethodieken deel uit van de
kwaliteitstoetsing in uw organisatie?
Hoe men gekomen is tot het gebruik van narratieve methoden – welke overwegingen
speelden een rol?
Van welke narratieve onderzoeksmethoden wordt gebruik gemaakt in uw organisatie?
Hoe loopt dit onderzoek in de praktijk, wat oplevert het op (en wat niet), is de aanpak
in de loop der tijd aangepast en zo ja, waarom en in welk opzicht.
Welke succes en faal factoren zijn bekend binnen uw organisatie bij het inzetten van
narratief onderzoek ?
Welke bevorderende en belemmerende factoren er worden ervaren bij het inzetten
van narratief onderzoek als kwaliteitsmethodiek in uw organisatie? Daarbij valt de
denken aan de medewerking van cliënten, het netwerk van cliënten, medewerkers maar
ook de visie van de toezichthouders en de financiers.
Met welk doel worden narratieve onderzoek methoden ingezet?
Wie zijn de participanten bij narratief onderzoek?
Wordt er over narratief onderzoek gecommuniceerd en op welke wijze?
Zijn er lange termijn voordelen voor de betrokkenen?
Welke kwaliteitsindicatoren gebruikt men tot nu toe, waaraan zijn die ontleend, op
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•

•

welke wijze worden deze gemonitord en waarvoor gebruikt? Levert het onderzoek
kwaliteitsindicatoren op?
Wat is de visie op kwaliteit van leven in deze organisatie en wat draagt daaraan bij?
Heeft het onderzoek impact op de kwaliteit van leven van de mensen met een
handicap?
Wanneer het onderzoek relevante informatie oplevert, hoe vindt dan vertaalslag plaats
naar de dagelijkse werkelijkheid van cliënten?

Afronding:
§

Zijn er nog zaken die niet aan de orde zijn geweest en van belang zijn voor dit onderzoek?
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Bijlage II: interviews met medewerkers van de volgende 6 organisaties
De interviews heb ik als aanvulling en verdieping op de analyse van de rapportages gebruikt. De
interview zijn gecodeerd aan de hand van open, axiaal en selectief coderen. De geselecteerde
thema’s zijn gecodeerd terug te vinden in de interviews aan de hand van een kleuren codering.
_________
_________
_________
_________
_________

Visie op kwaliteit
Narratieve benadering
Narratieve opbrengst
Methoden
Krachtenveld

Alle interviews zijn opgenomen, uitgewerkt in een transcript en geaccordeerd door de
betrokkenen.
Koninklijke Visio, J.B. van der Bent, Philadelphia, VGN, De Noorderbrug, Zin
1. Interview inzake Thesis Esther Liefers met Bert Kremer van Koninklijke Visio
Datum

: 31 januari 2017

Aanwezig

: Bert Kremer van Koninklijke Visio, Esther Liefers.

Esther vertelt e.e.a. over haar thesis en waarom ze gekozen heeft voor dit onderwerp. Bij DNb, waar ze
werkzaam is als Manager Behandeling is zij ook verantwoordelijk vanuit het Management team voor het
aandachtsgebied kwaliteit. Bert stelt zich voor als medewerker kwaliteit en veiligheid bij Visio.
Esther vraagt wat is kwaliteit voor Visio? Bert verwijst naar het boek van Hans Reinders waarin
gesproken wordt over “kwaliteit is dit moment”. In de zorg is het best wonderlijk dat er een
kwaliteitsafdeling is, iedereen moet kwaliteit leveren. Het lijkt net of door een speciale afdeling de
verantwoordelijkheid buiten de lijn komt te liggen.
Esther vraagt: op welke wijze wordt invulling gegeven aan kwaliteitstoetsing binnen uw organisatie (waarom, wie,
wat en hoe).
Beert geeft aan dat Visio onderzoekt of dat wat ze doen, extra waarde geeft aan het leven van de
cliënt.
Bert vertelt dat op het moment dat je grote sommen geld gebruikt, je moet verantwoorden wat je
doet. Zorgkantoren willen hier grip op hebben en daarom moet je wel werken met bepaalde
indicatoren. Als je ze toch hebt, doe er dan zelf ook wat mee. Alleen om de verantwoording
werken, is jammer van de energie. Het mooiste is dat je één wereld creëert, en kwaliteit direct
contact heeft met het primaire proces.
In het nieuwe kwaliteitskader zie je dat afvinklijstjes niet meer worden gehanteerd.
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Esther vraagt aan Bert: wat draagt daaraan bij aan de visie op kwaliteit bij Visio?
Bert geeft aan dat de visie op kwaliteit goed beschreven staat maar in praktijk nog onvoldoende
vertaald is, een uitzondering hierop is het onderzoek naar cliënt tevredenheid. Bert geeft aan dat
de uitslagen van het onderzoek naar cliënt tevredenheid BIT (Ben Ik Tevreden) op dit moment
nog niet zijn benut. Er wordt weinig mee gedaan momenteel. Maar als het goed is zijn de
uitkomsten van BIT geen verrassing. Eventueel een extra eye-opener. Bit zou een extra input
kunnen worden om teamreflectie te houden, zoals De Noorderbrug dit doet. Een vestiging in
Haren van Visio werkt niet met BIT, maar levert geweldig werk met prachtige resultaten. Toch
zal er een verantwoording moeten komen. Esther vraagt: Hoe ga je hier mee om? En benut de
rest van Visio deze werkwijze, die positief verloopt? Momenteel niet, geeft Bert aan. Het is ook
van belang dat deze werkwijze gedragen wordt door het bestuur. Top down moet e.e.a. gedragen
worden zodat bottum up gewerkt kan worden. Je zou dan ook lijnfunctionarissen moeten hebben
die dit graag willen en het systeem omarmen.
Esther vraagt of Bert bekend is met narratief onderzoek en wat verstaat Bert onder narratief onderzoek.
Bert geeft aan ‘een beetje bekend’ te zijn met narratief onderzoek. Bij Visio wordt gewerkt met
kwaliteitssysteem BIT, waarmee je info ophaalt bij de bewoner hoe zij kwaliteit van leven ervaart.
Je ziet wel meer een bepaald trend in de zorg. Je spreekt over individuen, die bepalen zelf wat zij
als waardevol ervaren. Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn om narratief te werken. De
visie van Andries Baart inspireert Bert. Zijn methode dwingt je om te luisteren, te kijken, jezelf
uit te schakelen. Dat is wat je als professional zou moeten doen, jezelf uitschakelen.
Esther vraagt of er nog meer wordt gewerkt vanuit een narratieve benadering.
Bert zegt:mooi bij Visio is de ontwikkeling van Zorg voor participatie van de cliënt. Welke rollen
vervult de cliënt in zijn leven en hebben ze behoefte aan meer, wat dan opgepakt kan worden. In
het ‘normale leven’ heeft een persoon gemiddeld 20 rollen, zoals broer, partner etc. De cliënten
van Visio hebben gemiddeld 6/7 rollen. Medewerkers van het primair proces worden geschoold
om e.e.a. vorm te geven, daar waar behoefte ligt.
Esther geeft aan dat ze leest dat Visio onderzoekt of dat wat ze doen, extra waarde geeft aan het leven van de
cliënt.
Bert antwoordt dat op het moment dat je grote sommen geld gebruikt, je moet verantwoorden
wat je doet. Zorgkantoren willen hier grip op hebben en daarom moet je wel werken met
bepaalde indicatoren. Als je ze toch hebt, doe er dan zelf ook wat mee. Alleen om de
verantwoording werken, is jammer van de energie. Het mooiste is dat je één wereld creëert, en
kwaliteit direct contact heeft met het primaire proces.
In het nieuwe kwaliteitskader zie je dat afvinklijstjes niet meer worden gehanteerd.
Kwaliteit heeft ook een link met de regie, of is een logisch gevolg. De regie moet je daar
neerleggen waar die hoort te liggen. De cliënt zou moeten bepalen wanneer jij aanschuift en in
welk tempo.
Esther vraagt hoe er wordt omgegaan met specifieke verzoeken van bewoner? Bert antwoordt: bijvoorbeeld
zonder mes en vork eten. Wie heeft daar last van? Is dit een probleem? Dan moet je je eigen
waarden en normen loslaten. Bijvoorbeeld ook het netjes achterlaten van zaken bij het einde van
de dienst. Soms krijg je iets niet af, en kan de volgende dienst e.e.a. afmaken of overpakken. Hoe
voer je die discussie met de medewerkers? Visio filtert thema’s ter bespreking op bijeenkomsten
aan de hand van aangeleverde punten door medewerkers en cliënten.
Esther vraagt: wat vraagt dit van de manier van communiceren? Volgens Bert wordt minimaal over deze
rollen en onderwerpen gecommuniceerd, in ieder geval te weinig. De voorbeelden die genoemd
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worden, dus zie je ook bijvoorbeeld de muzikant of alleen de man die iedere nacht schreeuwt,
zouden meer behandeld/besproken moeten worden in de teams. Zo kun je de persoon achter de
huidige persoon zien.
Esther vraagt: wanneer je naar Visio kijkt en naar wat ingezet wordt aan instrumenten op kwaliteit, mis je dan
iets?
Bert antwoordt: er zou eerder wat af moeten, minimaliseren. E.e.a. geeft toch teveel
rompslomp en de digitale ondersteuning is vaak niet optimaal. Er is te weinig ruimte om gedegen
gevolg te geven aan uitkomsten of deze goed te analyseren.
De kleine initiatieven ruimte geven, je ruimte nemen, is ook een proces in een organisatie.
Facilitering is hierin belangrijk, in woord en daad.
Esther vraagt hoe men is gekomen is tot het gebruik van narratieve methoden – welke overwegingen speelden een
rol?
Bert antwoordt: de cliënt centraal stellen, is een trend die je steeds meer ziet. Maar de wijze
waarop is iets wat top down wordt bepaald. De cliënt bedenkt dit niet. Alhoewel zorg voor
participatie een eigen initiatief is. Er is ook steeds meer bewustwording dat je kijkt naar wat de
cliënt zelf wil en dat je daar op in speelt zo veel als kan.
Esther vraagt: van welke narratieve onderzoeksmethoden wordt gebruik gemaakt in uw organisatie?
Bert geeft aan: er wordt gebruik gemaakt van BIT. De keuze is een aantal jaren geleden gemaakt
buiten het primaire proces om. Bij het implementatietraject werd bemerkt dat toch beter
meerdere mensen betrokken hadden kunnen worden; er was enige weerstand onder de
medewerkers. Zaken die werden georganiseerd moesten plots zélf worden geregeld. En zoals
eerder genoemd Zorg voor participatie.
Esther vraagt: hoe loopt dit onderzoek in de praktijk, wat oplevert het op (en wat niet), is de aanpak in de loop
der tijd aangepast en zo ja, waarom en in welk opzicht.
Bert antwoord: BIT opbrengt/afname, loopt wisselend: het gesprek aangaan met de bewoner zelf
gaat regelmatig niet vanwege de complexiteit van de aandoening van de cliënt. Dan worden door
medewerkers lijstjes afgevinkt, wat niet de bedoeling is.
Medewerkers hebben weinig tijd, in de huidige setting is het lastig ruimte en rust te creëren om
echt de tijd te nemen voor iemand.
Esther vraagt: met welk doel worden narratieve onderzoek methoden ingezet?
Bert geeft aan: de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren op de wijze zoals hij / zij dat
wenst. En dan kijken wat mogelijk is binnen bepaalde kaders.
De betrokkenheid van verwanten kan beter. Maar tegelijkertijd is dit ook lastig. De ene keer
wordt wel betrokkenheid verlangd, een andere keer niet. Het nadeel van een instelling is dat
wanneer je zaken groot organiseert, je toch moet standaardiseren. Maar zodra je standaardiseert
haal je het individu weg. Als je toch kleiner kan organiseren, creëer je een situatie waarin je meer
samen doet. Dan wordt het een manier van werken, zijn, en is het narratief. Buurtzorg heeft een
mooi model volgens Bert. Hij heeft ook tegelijkertijd aan dat het een illusie is dat Visio zo gaat
werken omdat het daar de organisatie niet voor is.
Volgens Bert wordt minimaal over deze rollen en onderwerpen gecommuniceerd, in ieder geval
te weinig. De voorbeelden die genoemd worden, dus zie je ook bijvoorbeeld de muzikant of
alleen de man die iedere nacht schreeuwt, zouden meer behandeld/besproken moeten worden in
de teams. Zo kun je de persoon achter de huidige persoon zien.
Esther vraagt: zijn er lange termijn voordelen voor de betrokkenen?
Bert antwoord: het algeheel centraal stellen van de cliënt moet opleveren dat de cliënt zijn of haar
leven meer kan invullen op eigen wijze en daarmee de kwaliteit van leven toeneemt. De focus
moet hier nog meer op liggen maar dat is wat je beoogt.
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Esther vraagt : welke kwaliteitsindicatoren gebruikt men tot nu toe, waaraan zijn die ontleend, op welke wijze
worden deze gemonitord en waarvoor gebruikt? Levert het onderzoek kwaliteitsindicatoren op?
Bert antwoord: dit is afhankelijk is van wat je wilt weten. Wat wil je dan weten? Je zou moeten
kunnen volstaan met de indicator of iemand gelukkig is of niet met zijn bestaan. Je kan daar
cijfers aan hangen, maar dat is een andere vorm van kwaliteit. Het gaat niet om feitelijkheden.
Het is alleen relevant wat voor cijfer je jezelf geeft. Een cijfer zegt iets over beleving, maar niet
over het hóe. Het is geen stuurinformatie. Er moet een vervolg op komen.
Esther bedankt Bert voor zijn medewerking.
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2. Interview JP van den Bent
Datum

: 10 maart 2017

Aanwezig

: Alette Veldhuis, Fenna Schalkwijk en Esther Liefers

1. Opening
Esther geeft aan met welke reden ze dit interview houdt.
2. Voorstelronde: Alette Veldhuis, werkt nu 14 jaar voor JP van den Bent Stichting. Begonnen als
intake medewerker.
“Wij hebben een aantal kort- verblijfhuizen binnen de organisatie JP van den Bent. 6 in totaal
waarbij wij crisis- en overbruggingsopvang bieden. Verder lopen alle aanmeldingen binnen
onze organisatie decentraal. We hebben geen centrale intake- of een aanmeldbureau maar
deze vorm van aanmeldingen zijn de enige die wel via het centraal bureau lopen. Puur omdat
het er zoveel zijn. Het is ook een vorm van opvang die weinig andere organisaties bieden en
dat maakt ook dat er aanmeldingen vanuit het hele land binnenkomen. Ik geloof dat we in dit
jaar al op 150 crisisaanmeldingen zitten. Binnen 2,5 maand in dit jaar.” Esther vraagt zich af wat
de reden hiervoor is? Alette: Het gaat om mensen tussen de 0 en 80 jaar met allerlei vormen van
problematiek. We zien ook een toename van mensen met meervoudige problematiek,
voornamelijk verslavingsproblematiek en psychiatrische beperkingen. Dit was er eerder ook
wel maar dan had je ook wel eens iemand met het syndroom van down maar dat komt nu
nooit meer voor. Toen ik hier kwam werken was de grootste groep die gebruik maakte van de
korte verblijven, jongeren tussen de 12 en 20 jaar met gedragsproblematiek. Dit is nu zeker
niet meer de grootste groep. En met de veranderende wetgeving is de deur ook open gezet.
Wij zijn van oorsprong een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking maar
dat is nu niet meer iets wat wij uitdrukkelijk uitdragen. Wel de grootste groep maar op dit
moment, dit dragen wij ook uit op onze site, het ondersteunen van mensen met hun leven
ongeacht de beperkingen die zij ondervinden. Daar is wel wat in verschoven. Dat doe ik 1
dag in de week en voor de rest van de tijd houd ik mij bezig met de kwaliteit van
dienstverlenen. Daarom was ik ook bij die proeftuin betrokken. We hebben hier binnen het
bedrijf een systeem voor verbeteracties wat vroeger voortkwam uit FOBO meldingen. Bij ons
is dit wel wat uitgebreider en daar hebben wij ook een eigen systeem voor gemaakt waarin alle
ondersteuning zit, waarvan de medewerker denkt; dit is niet lekker gelopen, hier gaat iets niet
zoals iets zou moeten of hoe ik het zou willen. Dat kan een medewerker beschrijven met de
nadruk over hoe hij/ zij gehandeld heeft en hoe hij/ zij daar op terugkijkt. Als er verder
meldingen naar de inspectie gaan dan doe ik die niet zelf maar kijk wel mee. Deze worden
verder op de locatie onderzocht. Ik ben ook klachtenfunctionaris wat erg divers is. Hier
hangt niet echt een naam aan want wij hebben geen kwaliteitsfunctionaris binnen het bedrijf.
Fenna Schalkwijk werkt bijna 4 jaar als gedragskundige bij JP van den Bent.
“Ik werk met name in de regio Tiel en Apeldoorn. Mijn dagelijkse werkzaamheden voer ik uit
op verschillende locaties: Dit varieert van wekelijks tot 1 x per 6 weken dat ik bij de locatie
langs ga en in gesprek ga met begeleiders. Hierbij volg ik de ondersteuning die geboden
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wordt aan de cliënten en ga ik met de begeleiders in gesprek om te kijken hoe de
ondersteuning is en welke begeleiding zij daar bij nodig hebben en hoe wij dat samen uit
kunnen gaan zetten. Vervolgens ben ik betrokken wanneer dit geëvalueerd wordt, gevolgd
wordt en bijgestuurd wordt.” Esther: Hebben jullie cliënten ook een behandelindicatie? Fenna: Nee
niet allemaal. Esther: Ben je ook als gedragswetenschapper behandelverantwoordelijke?
Fenna: Nee dat ben ik niet, dat zijn we met elkaar. Ik ben geen behandelcoördinator o.i.d. De
indicaties die cliënten hebben variëren heel erg. Het zijn ook mensen die ambulant begeleid
worden waar ik bij betrokken ben maar ook mensen die een VG6 hebben en daar kan dan
wel een component behandeling bij zitten maar lang niet altijd.
Alette: Daarnaast zijn wij beiden nog intern auditor: wij hebben een team van 25 auditoren,
dit zijn mensen die bij JP van den Bent werken en dit naast hun dagelijks werk doen. 2 keer
per jaar gaan wij in groepjes op pad en gaan we naar locaties toe met een bepaald onderwerp.
Dit kan variëren van medicatieveiligheid, verhuizing, samenwerking met externe partijen,
social media, eigenlijk alles wat er op dat moment leeft binnen en buiten de organisatie.
3. Wat is de visie binnen jullie organisatie op kwaliteit (dienstverlening van leven/ ondersteuning)
Fenna: Het eerste wat bij mij opkomt, is dat iedereen daar verantwoordelijk voor is binnen
het bedrijf.
Alette: Ik denk ook dat dit voor iedere cliënt verschillend is. Wij kijken altijd naar de cliënt.
De cliënt en medewerker staan bij ons organogram ook bovenaan en daar breng je alles naar
terug. Wat voor de een belangrijk is kan voor de andere helemaal niet belangrijk zijn.
Fenna: het betekent ook wel dat wij bij de ene cliënt de goede manier van kwaliteit van
dienstverlening hebben en bij een nieuwe cliënt dit juist helemaal opnieuw moeten bespreken.
Het is alleen maar maatwerk. Continue een bespreekpunt binnen de organisatie.
Alette: wij zijn veel met elkaar aan het sparren waar wij dingen in waarnemen. Je doet iets en
je evalueert en dat gaat zo door. Je probeert constant met elkaar in gesprek te blijven. Met
elkaar bedoelen wij de persoonlijke begeleider en de locatiecoördinator, die hebben wij nog
wel binnen de organisatie. Wij werken met zelforganiserende teams en van een afstand kijkt
de locatiecoördinator mee die integraal verantwoordelijk is voor de medewerker en de
ondersteuning aan de cliënten en de middelen biedt.
Esther: Op het moment dat ik de kwaliteitsrapportages van het VGN doorlees dan lijkt er een vermenging
van kwaliteitstoetsing ter controle te zijn en het werken aan kwaliteit voor ontwikkelen, voor leren, voor
verbetering. Hoe merken jullie dat binnen jullie eigen organisatie?
Wij zitten helemaal aan die leerkant, geeft Alette aan. Wij hebben al jarenlang vanuit het
experiment regelarm de afspraak met de zorgkantoren dat wij niet al die dingen hoeven te
doen die zij vragen. Wij zijn wel veel met zorgkantoren in gesprek en vragen ook aan hun of
zij willen komen kijken. Vanuit het experiment hebben wij het volgende aangedragen: als wij
aan kunnen tonen dat onze medewerkers tevreden zijn, onze cliënten tevreden zijn en
financieel loopt het goed dan kunnen de zorgkantoren er van uit gaan dat er verantwoorde
zorg wordt geleverd. Dus wij vroegen ons af of wij niet op basis van die pijlers zorg in
kunnen kopen? Daar zijn de zorgkantoren destijds mee akkoord gegaan en dit wordt nu ook
doorgezet. Er komt een nieuwe beleidsregel.
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Esther geeft aan vorige week bij het zorginstituut geweest te zijn en die gaven aan dat het juist belangrijk is
dat cliënten kunnen vergelijken. Hoe zorg je er nou voor dat dit een prikkel geeft?
Alette geeft aan dat zij dit wel herkennen van het zorginstituut maar zij vinden het vooral
belangrijk alles op hun eigen manier te doen. Vergelijken via het zorginstituut kan
aanvullende informatie geven aan cliënten maar in 90% worden zij enthousiast gemaakt
doordat zij iets horen en/of lezen. Wij gaan nooit dingen doen omdat een ander dit bedacht
heeft. In ieder geval niet klakkeloos. Soms heeft het ons wat opgeleverd zoals de interne
audits of de jaarevaluatie maar dat betekent niet dat we de hele HKZ blijven uitvoeren. Daar
hadden wij meer last van dan dat het ons wat opleverde.
4. Hoe overtuig je de zorgkantoren ervan dat alle medewerkers en cliënten tevreden zijn, hoe doe je dit?
Wij hebben de organisatie Customeyes ingeschakeld en in overleg met hen hebben wij een
vragenlijst opgesteld voor zowel cliënten, verwanten en medewerkers. We benadrukken dat
wanneer zij de vragenlijst invullen dat dat ook de meting is van JP van den Bent. De basis is
dat je ook in gesprek gaat na het invullen van de lijst met de begeleider. Het komt ook ter
sprake bij de jaarlijkse evaluatie van de cliënt en ook de ingevulde lijst van de verwant(en)
komen dan ter sprake.
5. Hoe voorkom je dat deze vragenlijst niet een afvinklijstje wordt?
Door het continue met elkaar te blijven bespreken. Door elkaar alert te houden of de
vragenlijst ook ter sprake komt en zo niet wanneer dan wel? Met de cliënt of zijn/ haar
ouders. Het is ook een manier van werken en doen binnen JP van den Bent. Het komt nog
wel eens voor dat het gezien wordt als afvinklijstje maar het is toch een vorm om zaken
bespreekbaar te maken. Deze evaluaties zijn de basis om aan te tonen wat wij doen en
daarom moeten medewerkers hier in bijdragen en het belang hiervan inzien. Het respons is
nog wat te laag en daar moeten wij echt wat mee gaan doen. We zijn er nog niet helemaal
over uit hoe wij dit aan gaan pakken maar we moeten dit echt oppakken en de noodzaak
hiervan duidelijk zien te maken. We hebben voor elke cliënt ook een zorgkompas en het liefst
willen wij hier een button op hebben zodat deze lijst naar voren komt voor de persoonlijke
begeleider en dat het onderdeel van de behandeling wordt.
6. Heeft jullie cliënt tevredenheidssysteem een naam?
Nee, het heet naar cliënttevredenheid van customeyes. De medewerkers hebben 2 jaar met de
(vragen)lijsten gewerkt en er kwamen toch wel her en der reacties naar voren waardoor we
besloten hebben om met dit bedrijf de vragenlijsten aan te passen voor cliënten, verwanten
en medewerkers. De nieuwe versie is nu live. Qua taal zijn wij erg kritisch en het belangrijkste
is: is het te begrijpen voor cliënten en verwanten?
7. Is elke medewerker in staat dit gesprek te voeren m.b.t. de vragenlijst?
Ja, maar er zijn altijd mensen die dit lastig vinden. Het doorvragen/ open vragen stellen leren
zij in verschillende trainingen binnen de organisatie. Iedere training start met de vraag: Hoe
ga je in gesprek met de cliënt. Ook wordt dit vaak besproken in teamverband of met de
gedragswetenschapper en de begeleider.
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8. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om te weten wat de beleving is van de cliënt?
Als je daar niet achter komt en je neemt bijvoorbeeld aannames dan ga je je eigen koers varen
en mis je de ervaring/levenswijze van de cliënt. Je moet de cliënt leren kennen en erachter
komen wat zijn of haar wensen zijn. Het is een wijze van narratief werken. Wij gebruiken
kwaliteit echt om te ontwikkelen, te verbeteren en te leren.
9. Zijn er andere (narratieve) methoden om te ontwikkelen, te verbeteren en te leren?
De audits die we doen zijn heel erg belangrijk. Dit zijn geen checklijstjes die wij doen op de
locaties om te kijken, hoe gaan jullie om met een behandeling en doen jullie dit wel goed?
Maar we stellen met elkaar een aantal vragen op rondom het thema, we gaan met ons
“boodschappenmandje ” langs en stellen de vraag: Waar ben je nou nieuwsgierig naar? Met
de auditoren zijn we altijd bezig met het aansluiten en de juiste vragen stellen. We gaan met
allerlei mensen op locatie in gesprek. Dit zijn cliënten, verwanten, medewerkers
cliëntcoördinatoren etc. individueel of in groepsverband en daar halen wij dan 1 rode draad
uit waar wij mee aan de slag willen gaan.
Esther: Hoe verwerk je dat dan verder?
We maken na afloop een verslag voor de locatie van waarin wij onze bevindingen in
beschrijven en daaruit volgen een aantal bespreekpunten. Dan doen we een soort van
aanbevelingen en gaan in gesprek met de locatie over bevindingen die ons opgevallen zijn of
die naar voren zijn gekomen die verbeterd kunnen worden. Aan het einde van zo’n
gespreksronde heb je 25 locatieverslagen en daarvan maken wij 3 overall verslagen en gaan
wij met een aantal bevindingen aan de slag. De verslagen worden gebruikt in teamgesprekken
en ook wordt besproken wat zij per locatie al doen of kunnen verbeteren. In
regiobesprekingen met cliëntcoördinatoren worden deze verslagen ook gebruikt en
geëvalueerd. Kunnen zij hier iets mee? Gaan we hier iets aan doen? Hoe te verbeteren? Maar
iedereen pikt daar wel iets uit. Er is geen controle op, wij bellen hier nog wel over maar
checken niet of zij bezig zijn met de bevindingen die zijn aangedragen. Wanneer wij het
hebben geëvalueerd dan laten wij het verder ook los. De reden hiervoor is dat wij juist die
eigen verantwoordelijkheid zo belangrijk vinden evenals het vertrouwen wat je de mensen
geeft. De medewerkers krijgen heel veel ruimte om te ontwikkelen en veel mensen vinden dat
heel prettig. Fouten maken mag, als je maar kunt uitleggen waarom je die keuze hebt
gemaakt. Er wordt een appèl gedaan op hun gezonde verstand. Sommige medewerkers
redden dat niet en dan nemen wij afscheid van iemand, diegene moet zijn eigen
verantwoordelijkheid kunnen dragen. Kan diegene dit niet na langere tijd dan is diegene niet
geschikt om voor ons te werken.
10. Zijn er ook cliënt auditoren?
Nee, die zijn er niet, wel verwanten sinds kort. Daar gaan wij nu mee werken. Voor de
externe audits zijn wel cliënten die meewerken. Vroeger deden wij dat met perspectief en nu
zijn LSR en NTS 2 organisaties die daar zich de afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden.
Deze organisaties hebben zich verenigd met een aantal cliënten en verwanten en vanuit
andere organisaties en andere mensen die, breed gezegd, in de zorg werken. Zij komen 2
dagen in allerlei gesprekken op locaties met cliënten en begeleiders in gesprek en daarbij is 1
van de auditoren een cliënt. Deze cliënt maakt ook een verslag en geeft adviezen aan de
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locatie om mee aan de slag te gaan. Die gesprekken vormen de basis om dit onderzoek te
doen.
11. Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om ook voor verwantenauditoren te beginnen? Wat is jullie
gedachtegang hierachter?
Wij vinden het samenwerken met verwanten heel belangrijk dat is 1 van de pijlers binnen de
organisatie: werken in de driehoek. Driehoek is dan professional, verwant en cliënt. Er is een
methode die wij gebruiken; geef mij de 5 (methode van autisme). Maar wij gebruiken deze
methode wel breder binnen de organisatie en deze geldt niet alleen voor mensen met autisme.
We gebruiken dit ook bij verwanten, hoe gaan zij hiermee om? We proberen altijd blanco
ergens binnen te komen maar je bent als medewerker van JP van den Bent toch gekleurd.
Verwanten zijn dit niet en geven hun blik op zaken (vanuit een andere rol).
12. In de toekomst willen jullie wel met cliëntauditoren starten?
Voorlopig niet, wij willen eerst de verwanten goed uitwerken maar zeker iets voor de
toekomst.
13. Zien jullie nog belemmerende of bevorderende factoren die jullie in kunnen zetten om narratieve methode tot
kwaliteit ontwikkelmethode in te zetten?
Wij vinden het heel fijn en goed als er geregeld mensen van buiten komen die vragen stellen.
Dat hoeft niet perse een collega uit een zorgorganisatie te zijn maar kan ook iemand zijn uit
een heel andere tak van sport. We hebben hier veel organisaties gehad die niet
zorggerelateerd zijn en dat brengt ook frisse input. Ook hebben we in de buurt van een
locatie in Apeldoorn buurtbewoners gevraagd om enerzijds te vertellen maar ook om te
vragen hoe ervaar je de omgang met de bewoners van de locatie? Dus we hebben soms
bijeenkomsten met de hele buurt en de andere keer met een huisartsenpraktijk die
geconfronteerd wordt met cliënten van de locaties, hier komen vaak hele mooie gesprekken
uit en ook komen zij met vragen of het toch niet anders kan en dit biedt perspectieven. Je
wordt hierdoor getriggerd als medewerker om je binnen of buiten de organisatie te
ontwikkelen en erachter te komen om te gebruiken om te reflecteren aan je eigen handelen.
14. Hoe selecteren jullie je personeel?
Op locatieniveau. Cliëntcoördinatoren, cliënten en verwanten worden ook betrokken bij
sollicitaties. Dit doen wij om een bredere commissie te hebben. Vanuit je eigen (werk) rol let
je toch op bepaalde dingen. Er wordt minder gelet op opleiding en kennis maar meer op wat
jouw visie is en wat laat je zien in gesprekken. Hoe sta jij als sollicitant in het leven i.p.v. dat je
alleen op een CV let. In onze vacatures staat o.a. dat het over meer dan alleen je opleiding en
werkervaring gaat maar ook over wie jij als persoon bent. Eigen verantwoordelijkheid nemen,
onze kernwaarden respecteren etc.
15. Welke kernwaarden zijn voor jullie erg belangrijk?
Dat zijn de eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit, buiten de kaders kunnen kijken en
transparant zijn. Er wordt van je verwacht dat je handelt en initiatief neemt. Dat je je eigen
verhaal vertelt en je kennis deelt en je ook kwetsbaar durft op te stellen. Niet iedereen kan dit
maar er wordt wel op getraind, vooral op het geven van positieve feedback aan elkaar.
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Conclusie: narratief werken kan gezien worden als een soort basis?
Ja, dat is wat wij grotendeels doen. Kwaliteit van leven wordt door deze methodes grotendeels
ingevuld. Positief punt vinden Fenna en Alette dat de ontwikkeling van medewerkers centraal
staat, hoe je je als mens ontwikkeld.
Nagekomen punt: met betrekking tot het systeem wat wij hebben ontwikkeld voor verbeteracties
is van belang dat wij dit blijven bespreken in teams/ medewerkers. Medewerkers willen een lijst
hebben om een leidraad te hebben om te checken/ verbeteren. Dit wordt vervolgens besproken
in teamvergaderingen.
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3. Interview inzake Maartje Blom - Philadelphia
Datum
Aanwezig

: 16 maart 2017
: Maartje Blom, Esther Liefers

1. Opening
Esther geeft aan met welke reden ze dit interview houdt.
2.Voorstelronde: Mijn naam is Maartje Blom, coördinator kwaliteit bij Philadelphia. Kwaliteit
bestaat bij ons uit 4 bouwstenen. Hoe weet je dat je kwaliteit levert? Dit vragen wij na aan
cliënten en verwanten. Wij gebruiken hiervoor de aanpak ‘dit vind ik ervan’. Deze aanpak wordt
bij zo’n 30 andere organisaties ook gebruikt. We hebben deze aanpak samen met Siza, Cordaan
en Philadelphia ontwikkeld. We hadden allemaal instrumenten die we voor deze aanpak konden
gebruiken maar omdat Siza al een bekende naam had hebben we die naam voor deze aanpak
gebruikt. Naast cliënten en verwanten vragen wij professionals en eigen professionals uit het
team naar kwaliteit. Aan externe professionals vragen wij dit d.m.v. intercollegiale visitatie
(vrijwillige bouwsteen). Dit alles doen wij in een omgeving waarin het huis op orde is. Natuurlijk
hebben wij ook protocollen wanneer er een incident gebeurd en dat we dat onderzoeken. Dit
vinden wij meer dan een vanzelfsprekendheid en daar blijven wij in investeren maar is niet
gericht op uitkomsten. Ik ben projectleider van de Proeftuinen en zit in een ontwikkelgroep van
‘dit vind ik ervan’. Ik werk hier nu 3,5 jaar en hiervoor heb ik 8,5 jaar bij de VGN gewerkt.
Daarvoor was ik beleidsadviseur bij een ziekenhuis. Ik heb altijd een warm gevoel gehad bij de
gehandicaptenzorg. Ik vervul organisatiebreed een rol. Ik ben meer een bestuursadviseur dan
beleidsmedewerker.
Philadelphia: We hebben zo’n 7500 cliënten verdeeld over 3 clusters. Clusterzorg en wonen,
intensieve zorg en cluster werk en begeleiding met ambulante zorg en dagbesteding WLZ/
WMO jeugdzorg etc. onze cliënten zijn mensen met een beperking maar ook met
gedragsproblematiek, forensische zorg, mensen met zintuigelijke beperking en mensen met
niet aangeboren hersenletsel. Heel breed maar we werken ook landelijk. Je bent nu op het
hoofdkantoor en hier zitten ook de beleidsmedewerkers voor indicaties, personeel etc., een
erg leuke organisatie. Philadelphia is bekend geworden door kleinschalig wonen. Je ziet
zoveel gedrevenheid bij de verschillende locaties.
3.Wat is jullie gedrevenheid?
Het beste uit jezelf halen voor cliënten en voor medewerkers. Goede zorg draait bij ons om
ontwikkeling van cliënten en soms is dat tegenhouden van achteruitgang. Het beste uit je zelf
halen staat bij ons centraal.
4.Jullie hebben ervoor gekozen deel te nemen aan de proeftuinen. Wat was de reden daarvoor?
We waren hier al mee bezig maar merkten na een tijdje dat we voornamelijk een aantal
instrumenten hadden voor de buitenwereld. Ik ben in gesprek gegaan met allemaal mensen
om te kijken; doen wij dit voor onszelf? (om het beste uit onszelf te halen?), of doen we dit
om te verbeteren? Of doen we dit voor verantwoording? Voor alle dingen die we deden om
verantwoording te nemen zijn we mee gestopt. Dat betekende ook met HKZ (Harmonisatie
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Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) want we hadden een sterk alternatief en toen kwam
de oproep voor de proeftuin.
5. Wat maakt voor jullie de keuze om te zeggen daar stoppen we mee? (met de verantwoording), Hoe
verhoudt dat zich tot je business?
HKZ heeft ons veel gebracht in het verleden maar op een gegeven moment niet meer dus we
deden het allen nog voor de buitenwereld. We doen niet voor niets intercollegiale visitatie.
We hebben hele sterke interne audits, dit zit bij ons ‘huis op orde’. Elke 3 jaar worden alle
locaties door 10 interne auditoren op alle aspecten van ‘huis op orde’ nagegaan. Dus we
stopten er mee omdat het ons niets meer opleverde (samenwerking HKZ). We zijn ook
transparant als je kijkt naar onze proeftuin. Het verhaal van Philadelphia bestaat niet, het is
opgebouwd uit heel veel verhalen. Verhalen van duizenden cliënten en verwanten en van 500
verhalen van de medewerkers uit de teams. We willen dit ook allemaal laten zien aan de
buitenwereld dus ook aan de inspectie en zorgkantoren. Zij hebben allemaal toezicht in onze
database met teamverhalen. Die database is ook voor intern gebruik, voor teams. Hoe gaan
collega’s om met medicatie, hoe halen medewerkers het beste uit collega’s of uit cliënten
zonder vrijheidbeperkende maatregelen? Je kunt in de database zoeken op zoektermen. Dit
zijn dus ook niet altijd zaken waar we trots op zijn maar dit kunnen de inspectie en
zorgkantoren wel zien. Van onze teams hadden we een respons van 98%, wat ongekend is.
We hadden de vorm vrijgelaten, we hebben gezegd; doe wat jou en je team past. Er zitten
liedjes in, filmpjes, presentaties, geschreven verhalen, echt van alles. Juist als je bezig bent met
een passende vorm te zoeken dan ben je alweer bezig met trafficen. Dat geeft ons veel
ruimte, je moet reflecteren en daar moet je kwaliteitsinstrumenten voor gebruiken.
6. Hebben jullie daar verschillende tools voor?
Je kunt het resultaat van interne audits gebruiken, het resultaat van ‘dit vind ik ervan’
gebruiken en je kunt resultaten uit het ECD (bijvoorbeeld incidentmeldingen) gebruiken. We
hebben vervolgens aangereikt dat wanneer je hier minimaal 2 instrumenten van gebruikt als
input voor je teamreflectie, je een heel eind komt. Dit jaar doen we het iets anders. Je moet
‘dit vind ik ervan’ altijd gebruiken en je mag je verhalen altijd vrij terugkoppelen maar geef
ons op papier 3 tips en 3 tops. Dit deden wij voorheen niet en moesten alles uit de verhalen,
liedjes, filmpjes en presentaties filteren. Dit koste veel te veel tijd.
7. Hoe heb je dan die criteria bepaald?
Tijdens het lezen ontdek je vaak wel een terugkerende rode draad. Welke thema’s komen
steeds terug? We geloven heel erg in de krachten van de verhalen maar ook in de ontvanger.
Leren van teams werkt veel beter als je het ziet of hoort.
8. Was dat nieuw binnen deze organisatie?
Ja, dit was nieuw. Niet het narratieve maar wel een groot aandeel, een grote nadruk. In deze
omvang hebben wij dit nog nooit gedaan. In al die dingen heeft het een heel sterk aandeel en
dat is nog niet eerder bij ons zo geweest. Het is een manier die mensen heel leuk vinden. Dit
merk je al aan de grote respons van 98% en de vraag van: wanneer mogen we weer? Het is
een eerste keer geweest en een enorm geslaagde eerste keer.
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9. Wat heeft het jullie opgeleverd?
We vinden dat de teamdatabase nog niet optimaal gebruikt wordt, dit kan veel meer. Mensen
krijgen meer een gevoel van verantwoordelijkheid, ze leren dat kwaliteit leveren leuk is. Ze
krijgen een vrijheid van ons en vooral dat we nu een logisch verhaal hebben. Kwaliteit leer je
van cliënten, verwanten en medewerkers. Ik moest Han van Esch (bestuurder Philadelphia
zorg) ervan overtuigen. We moesten dit doen met de gehele organisatie en niet bij maar 2
regio’s. Han zei eerst, nee dat kan niet, dat is niet handig maar uiteindelijk hebben wij het
toch met de gehele organisatie gedaan. Echt geweldig! Dat was een goed leermoment, ook op
inhoud en teamreflectie. Uitgangspunt bij Philadelphia is naast de cliënt vragen we ook alle
verwanten mee te doen aan ‘dit vind ik ervan’. Niet in plaats van maar bijvoorbeeld; wat
vinden ouders het belangrijkste thema?. Terwijl cliënten zelf hele andere belangen hebben.
We blijven het ook zo doen.
10. De toezichthoudende organen accepteren dit ook?
Ja, ze accepteren het maar vinden het ook lastig. Zij zitten ook in een zoektocht, de inspectie
denkt bijvoorbeeld wat gaat er goed en wat niet? Wij gooiden alles in de openbaarheid en
misschien zijn we daarin ook wel te transparant geweest.
11. We hebben de opdracht te benchmarken en hoe krijgen we dit nou rond samen (de boordeling en de
ontwikkeling?)
Dat begrijp ik wel. Als proeftuin hebben wij behoorlijk onze nek uitgestoken en voorlopig
zitten wij nog wel goed denk ik. Dat willen we graag samen verkennen. Dat benchmarken
heeft ook veel te maken met ondersteunende informatie. Ik heb in het verleden een
onderzoek bij de VGN laten doen over: waar kiezen mensen nou voor als het aankomst op
hun gehandicapte zorg?
- Fysieke nabijheid
- Van horen zeggen
- Hoe voelt het?
Zorg instituten zitten erg op het curatieve, moeten vergelijken maar dit werkt niet altijd. Je
vervult niet altijd de juiste wensen. Wat ik mij wel kan voorstellen is dat mensen een recensie
willen lezen en kijken hoe deze zorg beoordeeld wordt. Wat vinden de mensen er van? Waar
help je potentiele cliënten en verwanten mee?
12. Die thema’s die door de proeftuinen zijn gefilterd. Heb je het idee dat daarmee de verantwoording rondom
die thema’s voldoende beeld geeft?
Het zijn wel de goede thema’s. Je bent al heel ver als iedereen optimaal transparant is over de
uitkomsten dit vinden onze cliënten, verwanten, professionals en professionals van buiten.
Dus niet alleen de positieve maar ook de negatieve uitkomsten.
Wat is daarvoor nodig?
Lef en een goed getij. De inspectie en het zorginstituut moeten nog een beetje ontdooien
maar de VWS (ministerie van volksgezondheid) is al helemaal blij en ook andere sectoren.
Het zit in veel meer. De inspectie baseert zich niet alleen op kwaliteitsrapportages, je moet
ook investeren in de relatie. Gewoon open zijn, daar heeft een incident plaatsgevonden wij
lichten jullie hierover zelf in. Openheid en vertrouwen, de juiste dingen aan de orde brengen
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helpt het opbouwen van een relatie. Ik vind het ook heel spannend, bijvoorbeeld met de
zorgkantoren.
Onderdeel van het narratieve is:
Ik lees verhalen van medewerkers en cliënten om een gevoel te krijgen, niet om een analyse te
maken. Ik maak woordwolken en dit geeft mij een eerste indicatie. Wij doen dit primair op
cliëntniveau om verbetering te bewerkstelligen. Voor ons heeft kwaliteit de meeste waarde en
wij vragen ook een ervaringsscore. Goed of fout heeft alleen waarde als je het verhaal ook
kent. Mensen zijn per definitie niet altijd tevreden dus dat is niets nieuws. Als verandering
gewenst is, pak dit op! Heb je geluisterd, wat heb je er mee gedaan? Etc.
13. Hoe begeleid je jullie medewerkers om die dialoog met je cliënten en verwanten aan te gaan?
Iedereen gebruikt ‘dit vind ik ervan’ en iedereen krijgt dialoogtraining met een bepaalde basis.
We moeten meer aandacht besteden aan dialogen met verwanten. De medewerkers vinden
dit echt heel spannend. We zijn er dus nog niet klaar mee en zeker niet met verwanten. Op
veel plekken gaat het goed maar er zijn zeker plekken waar dit verbeterd kan worden en dat
mag ook.
Hebben jullie ook een soort leren van elkaar, een toegankelijkheid?
Nog niet zo goed als ik zou willen. We hebben nog een training ‘houd je kop erbij’ waarin dit
wel aan de orde komt dus we zijn er al wel mee bezig. Het moet een manier van doen
worden. We hebben in 2015 en 2016 heel veel aandacht gegeven aan de kwantiteit van
toepassing en nu veel meer naar de kwaliteit van toepassing.
14. Hoe selecteren jullie je professionals?
We hebben een leerhuis. Onze trainers zijn gecertificeerde trainers (hebben wij in dienst).
Een groot deel heeft gewoon veel enthousiasme. 3 mensen hebben een leergang van 9 dagen
gedaan en zij hebben het overgedragen aan 25 trainers. Die 25 trainers hebben dit
overgebracht aan 800 mensen in het land, 2 per locatie en die 2 per locatie waren mensen die
zichzelf hadden opgegeven en die het dus ook leuk vonden. Die 2 mensen per locatie hebben
het weer overgedragen aan 5.000 mensen in totaal. Deze overdracht was vormvrij. In ieder
geval moest iedereen de e-learning doen maar als je daarnaast nog 10 keer in de
teamoverleggen er aandacht aan wilt besteden dan mag je dat zelf weten. Doe wat er in je
team past. Veel ruimte om er zelf invulling aan te geven.
In hoeverre zijn cliënten en netwerken hierbij betrokken?
Veel, we hebben op alle niveaus cliënten- en verwantenraden. De landelijke cliëntenraad is er
bij betrokken maar ook de lokale. Onze kwaliteitsrapportage was ook erg beeldend met
filmpjes ed. alle directeuren en locatiemanagers hebben wij dit laten zien.
15. Zijn er ook cliënten bij de interne audits of intercollegiale visitatie betrokken?
Bij de interne audits niet, dat is een multidisciplinair team (zit iemand vanuit financiën, P&O
etc. bij) maar bij intercollegiale visitatie wel dus dat doen we nu met Radar en Arduin maar
iedereen vindt het zo goed dat er veel vraag is of wij dit ook met andere organisaties willen
doen. De cliënten waren wel betrokken maar nog niet intensief genoeg. We willen dit nu in
een andere rol gaan doen maar weten nog niet precies hoe.
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16. Maartje: Esther, je hebt nu een aardig beeld van Philadelphia. Is dit een ander beeld dan bij andere
organisaties?
Esther: Er zijn 2 organisaties, waarvan jullie er 1 zijn, waarbij ik hoor dat het gaat om de
manier van doen. De verschillende werkwijzen/ methoden moeten bijdragen aan de manier
van doen. Ook naar je toezichthouders is dit beter te verwantwoorden omdat de manier van
werken al een manier van zijn is.. Zo gaan wij hier met elkaar om.
Kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven, het verantwoorden van het een is niet het
verantwoorden van het ander. Hoe krijgen we dit verbonden met elkaar? Het een is prima
maar zegt niets over het ander. Dilemma’s als verantwoorden, ontwikkelen etc. je wilt niet
worden afgerekend waar je geen invloed op hebt. 1 organisatie zei; bij ons start het voor
professionals al bij het selectiegesprek waarbij zij niet alleen naar opleidingsniveau of ervaring
kijken maar meer hoe gaat de sollicitant het gesprek aan. Wat is jouw verhaal? Daar waren ze
juist in geïnteresseerd. Waar ben je in geïnteresseerd? Werken met narratieve methoden zijn
een manier van doen.
Maartje: wij hebben hier nieuwe medewerkersdagen, dit is landelijk en voor iedereen die
nieuw is begonnen. Je hebt dan een dag waarbij je welkom wordt geheten door iemand van
de raad van bestuur en waar wordt verteld, zo werken wij bij Philadelphia. De
selectieprocedure gaat bij ons heel wisselend. Er zijn de ene keer wel cliënten bij betrokken
en een andere keer niet. Dat is heel verschillend. We willen in ieder geval met de
medewerkersdagen uitdragen voor welke kwaliteit wij staan.
17. Als je kijkt naar de toekomst van je eigen organisatie, waar willen jullie over 5 jaar staan als het gaat
om het thema van kwaliteit en ontwikkeling?
Wij willen vooral zo doorgaan, rust en tijd nemen. We willen dat iedereen de kwaliteit
ontwikkelt, iedereen moet in staat zijn te reflecteren op het eigen handelen. Echt in staat zijn
om de dialoog met de cliënt en/ of de verwant aan te gaan. We geloven echt in de kracht van
deze 2 perspectieven. Vanuit cliënten en verwanten evenals die van de professionals. We
hebben geproefd van het delen van informatie met stakeholders, inspectie en alle
zorgkantoren over dit zijn onze kwaliteitsuitkomsten. Waarvan vinden jullie dat we als eerste
mee aan de slag moeten gaan? Maar ook de familieraad en de cliëntenraad die openheid werkt
heel plezierig.
18. In hoeverre hebben jullie ook contacten met opleidingsinstituten om je professionals de professionals te
maken die ze voor jullie moeten zijn?
Wij maken alleen gebruik van ons eigen leerhuis. Wij hebben allemaal onderwijsdeskundigen
in huis. Als je op de site van het leerhuis kijkt dan vind je daar een heel scala aan
leermogelijkheden van werken met Excel tot e-learning, dialoogvoering, workshops volgen
etc. het aanbod is erg groot bij ons maar wij zijn dan ook een erg grote organisatie. Wij
faciliteren dit per medewerker.
Waardevol bestaan voor cliënten is heel erg belangrijk. Hoe geef je daar nou vorm aan en hoe
ondersteun je dit? Soms lukt het wel en soms lukt het niet.
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4. Interview inzake Mariette Stokking en Marjon Kersten - VGN
Datum
Aanwezig

: 16 maart 2017
: Marion Kersten, Mariëtte Stokking, Esther Liefers

1. Opening
Esther geeft aan met welke reden ze dit interview houdt.
2. Voorstelronde: Marion Kersten, senior beleidsmedewerker met als hoofd aandachtsgebied
kennis beleid. Lang verleden in kennis en onderzoek met name verstandelijk maar ook de
volledige gehandicaptenzorg. Kwaliteit is daar linksom of rechtsom ook een belangrijk thema
in geweest. Ook specifiek binnen de VGN is er in 2010/ 2011 een kwaliteitsteam opgericht.
Daar heb ik destijds zelf deel van uitgemaakt om juist de koppeling kwaliteit en kennis daar
aan toe te voegen.
3. Kunnen jullie mij iets meer vertellen over de beweging die de afgelopen jaren gemaakt is richting de kwaliteit en
de rol van de VGN daarin?
Hele goede terechte vraag. Als je terugkijkt, zou je misschien geneigd kunnen zijn om aan de
periode 2011 tot vorig jaar te denken, wat moeten we daar nou weer mee en tegelijkertijd zou
het zonder die tussenperiode niet zo zijn zoals het nu is. We komen uit een tijd waarin
kennisbeleid aandacht kreeg binnen de VGN rond 2005. Dat waren ook de jaren dat we
dachten; we moeten meer met kwaliteit doen. De aanleiding hiervoor was dat we na 2000 de
Leidschendam-conferenties hadden en dat betekende ook dat binnen de VGN kwaliteit een
speerpunt werd. Er was een duidelijk bewustzijn dat we op kwaliteit moesten inzetten, niet
alleen dat het moet maar dat we dat ook verwachten. Dit leidde in een paar jaar tijd tot een
visie document wat tot op de dag van vandaag hout snijdt. Het was gunstig voor de
gehandicaptenzorg dat we hier later mee zijn begonnen dan Actiz. Waar normen voor
verantwoorde zorg meteen uitgedrukt werd in normstellingen en die ook tegen je kunnen
werken. Hier is toen de insteek gemaakt, wij gaan voor een visiedocument. Visie is in deze
sector enorm sterk maar bij ons is het zo opgeschreven en op het goede moment gekoppeld
aan de aanwezige literatuur van Schalock en Verdugo en dat werd ook meteen herkend. De
spanning die bestond in het eerste visiedocumentversie was de verhouding kwaliteit en zorg
en de kwaliteit van bestaan. Het een draagt bij aan het ander. . Visiedocument was feest maar
daarna kwam de grote deceptie en die was al een beetje ingebakken want nog voor het
verschijnen van het visiedocument had je het benchmark traject. Wat beter was geweest met
de kennis van nu was om eerst goed tijd te besteden aan vragenlijstconstructie en om te
bedenken dat je met de doelgroepen in de gehandicaptenzorg een wat andere methode moet
doen dan de methode: One size fits all. De standaardlijsten die we gebruikten gingen
helemaal fout en dat ging zo fout dat de sector er later heel veel last van heeft gehad. Ten
eerste moet het mondeling, je kunt van een cliënt niet verwachten dat hij hem zelf invult. Je
moet hem aanpassen, de hele gedachtengoed sloot niet aan en gaf enorme weerstanden in de
sector. In feite wisten de partijen dit ook maar wilden ze dit niet weten. Vanuit die valse start
moest de bench- instrumentarium doorontwikkeld worden. Hierop volgde de volgende
deceptie, het werkt niet als je zo’n batterij aan indicatoren nog een keer in de vragenlijst
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constructen gaat toetsen. Bovendien is in die processen van toen niet iedereen goed
meegenomen. Inhoudelijk klopte het allemaal wel dat je vragen moest stellen over al dan niet
op zintuigstoornissen gescreend moest worden of borstkanker want daar was evidence voor
en dat doet er nogal toe bij kwaliteit van bestaan. Alleen als je het verhaal erachter niet kent
dan krijg je nog veel meer weerstand. Helemaal omdat het enorm lange lijsten waren en dus
niet op iedereen passend. Er zijn te weinig mensen betrokken die er direct iets mee te maken
hadden. Het proces is niet goed ingericht destijds. Zichtbare zorg: Angelie van der Aalst die
bij het zorginstituut zit is projectleider daar en zou dit ook gaan starten maar ook met een
verkeerd beeld en je had kiesbeter wat niet werkte. Al die fragmenten en het hele gedoe er
om heen leidde nergens toe. Het werkte niet, het leidde hier in de vereniging als in het
landelijke veld tot een situatie waarin wij allen dachten; Dit wordt het niet, dit gaat niet
werken. Zeker in een vereniging is dit het laatste wat je wilt. De VGN kon het bij de
stakeholders niet meer goed doen maar ook binnen de vereniging niet meer. Vanuit die
machteloze situatie is een switch gekomen en waren wij het erover eens; we kunnen niet aan
die verplichting voldoen. Er waren 2 rondes geweest in het systeem wat er toen was maar dat
werkte niet. Geen valide gegevens maar wel kiesinformatie en daar wil je vervolgens niet op
afgerekend worden. Er is toen een taskforce ingesteld waarbij uit het VGN bestuur en ook
vanuit de adviescommissie kwaliteit en onderzoek leden werden geselecteerd. Er is toen
openheid gekomen dat dit niet zo verder kon gaan. In een maand tijd is er vanuit het
kwaliteitsteam een plan gekomen met 3 pijlers. De best mogelijke oplossing op dat moment.
We wisten zelf ook wel dat wij er nog niet waren. Dit biedt een kans van slagen en we geven
hiermee ook aan dat we hebben geluisterd maar we hebben ook nog met externen te maken.
Dat hebben we in pijler 1 gezet en in pijler 2 als tussenoplossing one size fits all werkt niet
dus kom dan met meerdere waaiers waar we iets mee kunnen doen. Iedereen kon
instrumenten inbrengen en een aparte commissie gaf vervolgens zijn oordeel daarover en
vervolgens werden de instrumenten doorontwikkeld. Vanuit die situatie komend kwam er
ook ruimte voor om dan nog weer een stap te maken en te zeggen van; we behouden het
goede met cliëntervaringsinstrumenten in een waaier en dat gaan we door ontwikkelen en kijk
tegelijk of je nog meer kan vernieuwen. Pijler 3 is het moeilijkste te vatten maar probeer wel
te ontdekken wat daar wel kan zijn. Er zijn pogingen gedaan de afgelopen jaren om hier
verbeteringen in te brengen. Een goede mogelijkheid lijkt ons de proeftuinen. Er komt in de
stuurgroep steeds meer draagvlak om op een andere manier te kijken en te gaan werken.
4. Wat zien jullie als een belangrijk krachtveld?
a. Het verbeteren, de zorginkoop zoals hij nu geregeld is, is zoals het is. Je kunt hiervoor
landelijk afspraken maken en vervolgens moet je kijken wat er bij de zorgkantoren
individueel gebeurt.
b. De inspectie: die hebben een toezichtkader wat van oudsher verantwoording, risico
vermijdend is. Maar die doen hun werk niet goed als zij op de goede plekken
aandacht geven. Als een instrumentarium daar toereikend toe is dan kun je er ook
tegen aan kijken van kijk, dat geeft ook verbetering.
c. Onderzoeksmatig is dit meer dan een gemiddelde uitdaging en dit zit hem op 2
dingen:
i. Kwaliteit is niet de makkelijkste
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ii.

We hebben diverse cliënt groepen waarbij het soort vragen een uitdaging is
evenals de vele manieren van logistiek.

5. Vanuit de Stakeholders kwam er ruimte om zelf initiatief te nemen, waarin hebben jullie dit initiatief
genomen?
Daar heeft ons bestuur een goede rol ingenomen. De tijd was er rijp voor. Het bestuur heeft
in nauwe samenwerking met de adviescommissie en met het bureau dit zover gebracht.
Daarnaast was een hele schare beleidsmedewerkers die vanuit hun rol kennis deelden in dit
onderzoek. Er is onderling heel veel contact geweest met externen, je kunt van elkaar leren
d.m.v. te delen. De proeftuinen zijn hier een goed voorbeeld van, meer openheid en het lef
om met elkaar te delen. Een grote meerwaarde is onze openheid geweest, laat het maar zien
dan kunnen we samen naar verbetering zoeken.
6. We willen ontwikkelen en gebruik maken van narratieve methoden maar we hebben de opdracht om te
benchmarken, hoe gaan jullie daarmee om?
Dat herkennen wij ook heel goed. Blijkbaar lukt het toch om elkaar de ruimte te geven om
het te onderzoeken. We weten nog niet exact hoe wij dit gaan aanpakken maar denken wel
dat dit de goede weg is. We laten dit gewoon doorgaan, daarnaast zijn er ontwikkelpunten die
wij aan moeten gaan pakken, hier zijn wij ons ook bewust van. De inspectie heeft ook een
aantal zaken nodig om de verantwoording af te dragen maar blijkbaar is er toch vertrouwen
dat dit een goede weg is en dat we een aantal zaken gaandeweg nog met elkaar kunnen
bespreken.
7. Zien jullie ruimte ontstaan om op een andere wijze verantwoordelijkheid te nemen?
We zoeken nog steeds, ook in samenwerking met het zorginstituut. Wij doen dit alles ten
gunste van de individuele cliënt, steeds weer terug naar de cliënt. Waarom doen wij dit? Het
systeem binnen het zorginstituut is meer de curatieve sector en wij doen het op een andere
manier. Er is tijd voor nodig maar ook tijdsbeeld doet iets. We zien hier wel verschuivingen
in. Het zorginstituut heeft een heel inzichtelijkboekje; De dijkgraaf in de polder. Hierin
beschrijven zij hun voorgeschiedenis. Dit gaf mij een heel helder verklaringskader dat ze zijn
zoals ze zijn. Kostenbeheersing is een hele belangrijke drijfveer geweest om hun richtlijnen
als instrument in te zetten. Je kunt indirect beredeneren dat dit voor de cliënt zinnig is,
niemand zit te wachten op een ineffectieve behandeling. Wat is dan interventie, wat is dan de
juiste behandeling?
8. Wat is jullie beeld van de rapportages? En met name het narratieve?
Die zijn heel divers. Je ziet dat een deel van de rapportages gericht zijn op het proces en een
deel zijn veel meer de kwaliteitsrapporten. De combinatie van tellen en vertellen. Ze lijken
heel verschillend maar er zitten heel veel vergelijkbare elementen in en dat zit echt op inhoud.
Zo zijn wij ook op de 8 thema’s gekomen. Juist als je naar de inhoud kijkt weet je elkaar te
vinden. Of een cliënt wel of geen regie heeft dat vindt de zorgaanbieder relevant, de
begeleider, de cliënt zelf maar ook de inspectie en de zorgkantoren. De inspectie is nu aan het
kijken naar de toezicht. Ze hebben 24 kwaliteitsrapporten gelezen en een conceptanalyse
ontwikkeld. Het mooie is dat ze in de proeftuinen gaan bespreken of dit werkt. Hier maken
ze een rapport van en ook dit wordt weer teruggekoppeld in een bijeenkomst. Zo krijg je het
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gevoel dat er verbinding ontstaat. We ontkomen er niet aan om zaken te vergelijken maar dit
hoeft niet uniform te zijn. Dit vinden wij wel heel erg spannend. Het doel hiervan is dat de
verbetering tot stand komt binnen de organisaties ten gunste van de cliënt. Andere partijen
willen het ook graag vergelijken en dat er publieksinformatie uitkomt (het kwaliteitsrapport
kan een bron zijn maar is niet het doel op zich). Thema’s die bij ons op de
ontwikkelingsagenda staan, die we de komende jaren binnen stuurgroep verband en met de
leden zullen gaan bediscussiëren. Er zit een verschil tussen klinisch relevant of
onderzoekmatig relevant. Ik gebruik narratieve methoden, is deze methode een doel of een
middel? Bijv. beelden van kwaliteit, het proces wat daarmee is ingericht is heel vruchtbaar.
Het is heel intensief en dus qua tijd kostbaar, weet dus wel waar je het inzet. Zet het in op
een plek waar je dit instrument nodig hebt om beweging te creëren (het verbeteren). We
hebben een tijdlang beelden van kwaliteit als mogelijkheid voor pijler 3 ingezet. Maar dit was
niet overal nodig dus wat zijn we dan aan het doen? De meerwaarde is dat je verbindingen
gaat krijgen, een andere manier van kijken. Medewerkers krijgen hierdoor ook meer het
gevoel dat ze de juiste instrumenten krijgen om hun werk goed te doen. Het vakmanschap
van de medewerker komt meer centraal te staan. Medewerkers hebben een belangrijke rol om
te verbeteren en te ontwikkelen. Dit krijg je door een team goed te laten reflecteren, door
mensen met zichzelf in gesprek te laten gaan en terug naar de bedoeling. Je wilt het beste
voor de cliënt en hoe doen we dit dan? Visitatie is ook heel interessant. Het stopt niet bij het
kwaliteitsrapport, dat is niet het doel. Het is een instrument om een goede dialoog aan te gaan
met de cliëntenraad, met een raad van toezicht met een ondernemingsraad te praten over
daar waar je het voor doet voor de cliënt. Doen we het goed, wat moet anders, daar heb je
een verhaal voor nodig, dat kan je niet met alleen cijfers. Met “het” verhaal kun je leren,
ontwikkelen en verbeteren. Dat geeft veel informatie, verantwoordelijkheid ook voor de
kwaliteit.
9. Hoe pak je nou je rol vanuit de Governance Code zonder dat je de controle wilt?
In een Governance Code regel je iets maar wat zit er onder? In het verleden zaten er soms
geen leden in de raad van bestuur of raad van toezicht met een diepere inhoudelijke bagage.
Dan krijg je een blinde vlek, ze zien over het hoofd dat met de beslissingen die zij nemen dit
consequenties heeft voor de kwaliteit. Als je kwalitatieve overwegingen laat meespelen krijg je
een ander verhaal. In de pikorde hebben de harde aspecten vaak veel meer de aandacht.
Eigenlijk werken de verschillende methoden goed, maar het werkt het best als het vanuit de
visie ingestoken is. Maken wij onze opdracht waar. Verschillende proeftuinen hebben
gekozen voor teamreflectie waar op managersniveau een verslag van is gemaakt en
vervolgens weer hogerop gereflecteerd wordt en zo krijg je een reflectie van alle lagen binnen
een organisatie. Het proces is heel interessant en hiervan wordt heel veel geleerd. Je hebt het
er met elkaar over, je geeft aan wat je wilt en geeft aan hoe dit anders kan. Als iets in de
organisatie gebeurt? Dan is deze organisatie wel in staat om dit op te pakken. Dat vertrouwen
zou je zichtbaar kunnen maken in je kwaliteitsrapport naar cliënten of stakeholders toe.
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Een groot thema bij de proeftuinen was beschrijf nou eens wat je als organisatie al doet en
kijk hoe je dat verbindt op kwaliteit en je visie en maak het zichtbaar naar je cliënten toe. In
onze sector is het zo dat we vaak eerst doen maar vervolgens weinig uitdragen, het
beschrijven en het laten zien.
10. Een terugkerend thema bij collega’s van De Noorderburg is het volgende: we stellen dezelfde vragen aan de
cliënt en gaan op dezelfde wijze de dialoog aan. Waarom werkt het wel voor jou en niet voor mij?
Dan kom je op een dieper niveau waar heel recent het eerste onderzoek over is gepubliceerd.
Door Arno Willems, die heeft het gedachtengoed van Leary als uitgangspunt genomen. Het
mooie van werken in teams is dat je ook aanvullend kunt zijn. Hij heeft instrumentarium
ontwikkeld en getoetst op dat gebied, waarmee je een zelfbeoordelingsinstrument voor teams
hebt. Als je met dit instrument het gesprek kunt voeren in je team dan kun je ook boven tafel
krijgen waar je als team tegen aanloopt en het beter voor de cliënt te kunnen doen. Dit
onderzoek is ook op de site te downloaden. Door video-opnames laten ze zien dat het bij de
ene begeleider wel goed gaat en bij de andere niet.
11. Waar staan we over 5 jaar in de zorgsector? Wat is jullie beeld hiervan?
We hopen dat we dan dingen weer anders willen doen. Over een aantal jaren zijn er vast
zaken die anders kunnen en moeten. Dit komt door beweging. Ik ben heel benieuwd en hoop
dat het gesprek beter gevoerd kan worden met name met de cliënt. De rol van de VGN
hierin is stimuleren en faciliteren en horen wanneer leden aangeven als iets niet lekker loopt.
Blijven communiceren met alle partijen (faciliterende/ verbindende rol) en durven te
verbeteren van de kwaliteit. De VGN moet expliciet toevoegen en dan moet er vanuit de
buitenwereld meer openheid komen bij de inrichting van systemen en om dat te laten bloeien
en serieus te noemen. In basis moet je duidelijk maken dat onze doelgroep extra’s nodig
heeft, extra aandacht, extra handvaten, vakmanschap van de medewerker etc. Een deel van
het vakmanschap houdt in dat je je cliënt leert kennen en daarop kunt aansluiten. De
proeftuinen zijn een goed initiatief om van elkaar te leren en te ontwikkelen.
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5. Interview inzake Thesis Esther Liefers met Vera Bijvang van De Noorderbrug
Datum

: 6 februari 2017

Aanwezig

: Vera Bijvang van De Noorderbrug, Esther Liefers.

Esther geeft aan waarom ze dit interview houdt. Onder meer het onderwerp narratief onderzoek dat haar intrigeert
en dat volgens haar aansluit bij het kwaliteitskader en kwaliteitsmeting en pas je dat vervolgens dan in.
Vera is medewerker kwaliteit en ontwikkeling bij De Noorderbrug.
Esther vraagt: wat is de visie op kwaliteit van leven in deze organisatie
Vera antwoordt: een zo gewoon mogelijk leven leiden, dan heb je het verhaal van de cliënt nodig.
Ontdek. Met name in de intake kun je hier wat mee. En daar speel je op in, dat is de uitdaging.
Esther vraagt: op welke wijze wordt invulling gegeven aan kwaliteitstoetsing binnen de organisatie.
Vera vertelt: enerzijds aan de structuurkant, de hardere kant, zaken organiseren zodat de
voorwaarden gecreëerd worden van bijvoorbeeld de inspectie, HKZ etc. Daarmee heb je dan de
randvoorwaarden voor elkaar, de wettelijke en financieringskaders. Daarnaast heb je het
cliëntniveau: wat wil de cliënt en hoe doen we dat dan. Periodiek wordt teruggekeken door
zorgplanbesprekingen en het Ben ik tevreden-gesprek (BIT); hoe staat het ervoor, wat wil je
anders en kunnen we daar aan werken. Ook wordt intervisie gehanteerd, waardoor je ook in
gesprek gaat. REK is een middel, registreren van foutmeldingen (fobo). Bij een fobo-overzicht
mist het achterliggende verhaal wat vaak nodig is om de juiste dingen te doen die de kwaliteit
kunnen verhogen. Daarnaast via Beelden van Kwaliteit.
Esther vraagt of is met narratief onderzoek en wat verstaat de geïnterviewde onder narratieve benaderingen.
Vera geeft aan bekend te zijn met een narratieve benadering in de vorm van Beelden van
Kwaliteit (BvK) dat gebruikt wordt bij DNb. Haar beeld is dat als je wilt, je daar heel veel
informatie uit kunt halen. Valkuil is dat je het verhaal ook makkelijk kunt afdoen als gewoon een
leuk verhaal. Narratief onderzoek is breed volgens haar, maar het gaat in de essentie om het
ophalen van het verhaal bij de cliënt, van wat er werkelijk gebeurt. Hoe kom bij het verhaal onder
het verhaal. Vera ziet deze wijze van onderzoek als een middel om te verbeteren, voor de cliënt
en de organisatie. Je leert door deze wijze van onderzoek de mens beter kennen en ook patronen
beter kennen. Het gaat om de mens in de context.
Esther vraagt: wat wordt in uw organisatie gedaan aan narratief onderzoek?
Vera antwoord: Beelden van Kwaliteit en BIT. Alhoewel BIT niet optimaal narratief wordt
gebruikt. Ook Hooi op je Vork is een narratieve benadering om te komen tot een
samenwerkplan.
Esther vraagt: wat versta je onder kwaliteitsverbetering?
Volgens Vera is het datgene verbeteren wat aansluit op vragen van cliënten, klanten etc.
Verbeteren zodat het ongemak wat dan ervaren wordt afneemt. Ongemak kan zijn op macro-,
meso- en microniveau.
Esther vraagt: in welke mate maken narratieve onderzoeksmethodieken deel uit van de kwaliteitstoetsing in de
organisatie?
Vera antwoord: Onder andere middels Beelden van Kwaliteit: hierbij worden 3-wekelijkse
cliëntobservaties gehouden door een speciaal opgeleide onderzoeker. Het gemaakte, zo objectief
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mogelijke, verslag wordt besproken met een panel bestaande uit cliënten, leidinggevenden en
verwanten. Er worden complimenten uitgedeeld en vragen gesteld dat maakt dat het team bewust
wordt van wat er gebeurt, ervaren wordt en kun je ‘anders‘ terug kijken. Het levert dus beelden
op. En ook al is e.e.a. uit de context of niet compleet, de relatie tussen de cliënt en medewerker
of cliënten onderling komt altijd boven drijven.
BIT, Ben ik tevreden: dit onderzoek, wat als instrument wordt ingezet, wordt wel gestart in de
verhalenvorm, maar de uitkomst is gebaseerd op afspraken en cijfers. Het doel zou een uitkomst
zijn. Er wordt minder gefocust op het gesprek met de cliënt. Vera twijfelt of dit wel valt onder
narratief onderzoek. De domeinen zoals in het ECD staan, zijn eigenlijk een soort Ben ik
tevreden; Hooi op je vork kan ook narratief worden ingezet. Welke patronen zie je. Hier zou
meer gebruik van gemaakt kunnen worden. De fase van ontdekking binnen de methodiek Hooi
wordt niet optimaal ingezet. Is het alleen de klant met CVA of ook de man die van reizen houdt
en vader is van 4 kinderen bijvoorbeeld?
Esther vraagt: waarom is DNB bezig met onderzoeksthema’s? Vera antwoord: het maakt dat mensen
meer geraakt worden, gestimuleerd worden, het creëert eigenaarschap. E.e.a. dient met elkaar wel
het geheel maar bevindt zich op verschillende vlakken. Wet- en regelgeving, HKZ en
financieringsnormen bieden een kader en bínnen het kader helpt het onderzoek de verdieping te
geven. Het reflecteren en leren zit in het binnenste deel.
Esther vraagt hoe men is gekomen is tot het gebruik van narratieve methoden – welke overwegingen speelden een
rol?
Vera verteld: de focus is eerst geweest het continu willen leren en stimuleren. Dat doe je door iets
in te zetten wat raakt. Die zoektocht, en tegelijkertijd geen lijstjes meer willen vullen, heeft eerst
geleid tot BIT. Het valt Esther op dat Vera BIT een instrument noemt.
Esther vraagt: wat zijn nu de belemmerende factoren? Volgens Vera heeft DNB er zelf van gemaakt dat
er ergens een punt gezet moet worden, met een uitkomst in de vorm van een cijfer, een indicator.
Dit is niet wat BIT perse vraagt. Esther vraagt waar die behoefte van DNB vandaan komt? Vera zegt:
belemmerend is dat de financier in deze nog teveel uitkomsten vraagt of indicatoren vraagt waar
DNB in mee gaat. De discussie zou gevoerd moeten worden, waar hanteer je harde indicatoren
en waar verhalend opleveren? Het spannende zit in de vraag of je kunt vergelijken in het
verhalende? Dat is vaak gewenst door de inspectie/zorgkantoor. Kun je loslaten dat in
indicatoren getoetst wordt? DNB wil graag het verhaal vertellen, maar het zorgkantoor heeft er
moeite mee om daarmee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
Esther vraagt: welke succes- en faalfactoren zijn bekend binnen de organisatie bij het inzetten van narratief
onderzoek?
Vera antwoord: ‘Succesfactor’: binnen DNB is de succesfactor van Beelden van Kwaliteit en
deels BIT toch de gedrevenheid van de kwaliteitsmedewerker Anko en Vera om goed te laten
zien wat de meerwaarde is, in combinatie met de betrokkenheid van cliënten in de vorm van de
cliëntenraad en de gedrevenheid van de bestuurder en deels MT. De teams hebben vervolgens
ervaren dat het wat op kan leveren en dan verkoopt het zichzelf. Marianne van der Harten,
bestuurder, alsmede Esther Liefers, hebben met name BvK erg gedragen en dit ook uitgedragen.
‘faalfactor’: door wisselingen van managers heeft het MT niet altijd e.e.a. positief uitgedragen
waardoor bijvoorbeeld koppelingen tussen zorgplannen en BIT gesprekken niet gemaakt hoefden
te worden. Ook door het ontbreken van een structurele koppeling tussen uitkomsten van deze
onderzoeken en kwaliteits-/managementrapportages/dialoog tussen teams en managers is
volgens Vera Beelden van Kwaliteit, maar ook BIT nog niet overal gaan leven. Het voelt alsof er
nog een escape is voor de medewerker, alsof snel nog even het BIT gesprek wordt gedaan omdat
het moet. De gedragswetenschappers lijken ook niet echt betrokken bij BIT en BvK.
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Het voelt alsof er nog een escape is voor de medewerker, alsof snel nog even het BIT gesprek
wordt gedaan omdat het moet. De gedragswetenschappers lijken ook niet echt betrokken bij BIT
en BvK. Evidence based is het onderzoek minder hard. Hoe maak je aantoonbaar wat narratief
onderzoek oplevert, dit met name richting het zorgkantoor. Intern is misschien wel teveel
gefocust op het zijn van een instrument.
Toezichthouders en financiers houden toch vast aan vergelijk, aan kaders. Vera denkt dat dat te
maken heeft met de verantwoording die zij weer moeten afleggen aan VWS.
Esther vraagt: wat is er nodig? Vera antwoordt: de staatssecretaris zou met de beweging mee moeten
gaan, een lange adem en bewust het gesprek opzoeken met inspecties en het zorginstituut. En
transparant zijn over wat niet goed gaat. Benut ook BvK. Het proces laten zien, wat is er gebeurd
in de organisatie en met de cliënt. De deelname van cliënten is erg belangrijk want zij zijn diegene
die aan kunnen geven hoe de kwaliteit daadwerkelijk beleefd wordt.
De lijstjes belemmeren het echte onderzoek, het echte verhaal. Het kader is van belang, maar
daarbinnen is wat de diepere laag aansnijdt en wat echt gebeurt. Daar maak je het verschil.
Esther zegt evidence based is het onderzoek minder hard. Hoe maak je aantoonbaar wat narratief
onderzoek oplevert, dit met name richting het zorgkantoor. Intern is misschien wel teveel
gefocust op het zijn van een instrument. Toezichthouders en financiers houden toch vast aan
vergelijk, aan kaders. Vera denkt dat dat te maken heeft met de verantwoording die zij weer
moeten afleggen aan VWS.
Esther vraagt wordt er over narratief onderzoek gecommuniceerd en op welke wijze?
Vera vertel:t in het begin is het best instrumenteel ingezet. Er is te weinig over de bedoeling
gecommuniceerd. BIT is echt klein gehouden in communicatie. Meer van ‘het moet van buiten’.
Dit heeft DNB op achterstand gezet.
Esther vraagt: zijn er lange termijn voordelen voor de betrokkenen?
Vera antwoordt: het voordeel is lang niet gezien. Het komt nu pas dat gezien wordt wat echt
gebeurt bij bijvoorbeeld BvK. Hoe kom je in gesprek met elkaar en waar liggen onze sterke en
zwakke kanten. De uitkomsten zijn niet verweven in onze manier van werken. Uitkomsten
worden nog lang niet optimaal benut. E.e.a. zou een lange termijn voordeel moeten worden.
Draagkracht binnen het MT kan bijdragen, duidelijke communicatie aan medewerkers en goed
vervolg geven, en niet teveel focussen op indicatoren maar deze benutten om op zoek te gaan
naar het verhaal. Hier kun je op sturen. Benut je cliënt.
Esther vraagt: welke kwaliteitsindicatoren gebruikt men tot nu toe, waaraan zijn die ontleend, op welke wijze
worden deze gemonitord en waarvoor gebruikt? Levert het onderzoek kwaliteitsindicatoren op?
Vera antwoordt: Kwaliteitsindicatoren die tot nu toe gebruikt werden waren vooral opgenomen
in het HKZ normenstelsel en daarmee wet- en regelgeving en het kwaliteitskader
gehandicaptenzorg. Een deel van deze indicatoren zijn onderdeel van het ECD. Registraties uit
het ECD kunnen leiden tot monitoring en sturing. Voor een deel werd dit gebruikt door vooral
cliëntcoördinatoren om te sturen op het primaire proces. Denk hierbij aan evaluaties, periodieke
risico-inventarisaties.Er is echter ook veel kwaliteitsinformatie op deze manier beschikbaar die
niet gebruikt wordt, voor verbeteren van het primaire proces en de kwaliteit van bestaan van
cliënten.Kwaliteitsinformatie is geen logisch onderdeel van periodieke managementrapportages
op lokaal, regionaal of organisatieniveau. Uitzondering hierop is de fobo.
Narratief onderzoek zou volgens Vera heel goed kwaliteitsindicatoren op kunnen leveren. Door
bijvoorbeeld de BIT uitkomsten te analyseren zou je kunnen zien wat cliënten belangrijk vinden.
Ook op basis van kwalitatieve analyse van rapporten Beelden van Kwaliteit zou dat mogelijk
moeten zijn, wat een leuk onderzoek is.
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6. Interview inzake Thesis Esther Liefers met Charlotte Roos en Ineke van der Voort
van Zorginstituut Nederland
Datum
Aanwezig

: 16 februari 2017
: Charlotte Roos en Ineke van der Voort van Zin, Esther Liefers.

1. Opening
Esther geeft aan met welke reden ze dit interview houdt. Onder meer het onderwerp narratief
onderzoek dat haar intrigeert en dat volgens haar aansluit bij het kwaliteitskader en
kwaliteitsmeting en hoe pas je dat vervolgens dan in.
2. Voorstelronde
Voorstelronde: Charlotte Roos, van huis uit jurist, al enige tijd bezig met kwaliteitsontwikkeling
langdurige zorg. Aantal jaren geleden begonnen met het verbeteren van de kwaliteit langdurige
zorg op initiatief van Ineke van der Voort. Veel verschillende partijen gesproken en daaruit zijn 5
onderwerpen naar voren gekomen, waaronder 1 onderwerp waar Charlotte de Roos Esther
Liefers over heeft geïnterviewd, namelijk reflectie. Op dit moment wordt dit gedaan d.m.v.
interviews om te inspireren.
Ineke van der Voort: initiatiefnemer om langdurige zorg te verbeteren. Hierbij zijn 5 thema’s
benoemd en is met heel veel partijen gesproken en vanuit daaruit is Ineke betrokken geraakt bij
de gehandicaptenzorg en het gezamenlijk verbeteren van de gehandicaptenzorg. Je ziet de
verbeterpunten op allerlei plekken terugkomen n.a.v. de gesprekken. Zijdelings is Ineke ook
betrokken geraakt bij het kwaliteitskader gehandicapten. Andere collega’s zitten in de
bestuursgroep en houden Ineke op de hoogte. Ineke geeft aan dat ze eigenlijk nog een collega bij
dit gesprek had willen laten uitsluiten, wat helaas niet gelukt is. Esther geeft aan dat de interviews
een onderdeel zijn van een gehele verzameling en het haar taak is om te filteren, wat zijn nou de
belangrijkste thema’s?
Ineke benoemt meteen het eerste thema: narratieve methode als manier om kwaliteit te
verbeteren. Zij zijn hier als zorginstituut ook mee bezig.
3. Hoe komt het dat het onderwerp verbeteren van de kwaliteit op de agenda zo prominent aanwezig is?
Ineke: dit hangt samen met het ontstaan van het kwaliteitsinstituut. In 2014 zijn zij Zorginstituut
gaan heten omdat zij er veel kwaliteitstaken bij kregen. Vroeger had je alleen College voor
Zorgverzekeringen dat meer de afspraken van het verzekerde pakket uitlegde, wat is wel en niet
verzekerd in de toen nog AWBZ, nu WLZ en de zorgverzekeringswet. Er kwamen allerlei
kwaliteitstaken bij om inzichtelijk te maken wat de goede zorg is d.m.v. het publiceren van
standaarden, richtlijnen en het helpen om dit waar te maken en inzichtelijk te maken waar je die
goede zorg kan vinden. Verbeterpunten ingericht met allerlei kwaliteitsgegevens. Toen het
kwaliteitsinstituut werd ingericht kregen we veel reacties vanuit de langdurige zorg waaruit bleek
dat heel curatief werd ingestoken. Van daaruit zijn zij met al die partijen gaan praten met de
vraag: wat is eigenlijk goede langdurige zorg? En hoe kunnen wij ons daar beter op aansluiten?
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Veel gesproken over de rol van standaarden in de langdurige zorg. Standaarden zijn wel
belangrijk, zeiden de andere partijen. Zij zoeken ook naar de effectiviteit van interventies, zij
zoeken ook naar beschrijvingen van goede zorg. Voor het zorginstituut is het ook erg belangrijk
hoe je dat vertaalt in de situatie. Daarvoor hebben zij maatwerk, daarvoor is zoveel meer nodig
dan alleen een standaard in een register plaatsen. Dat is vaak moeilijk inzichtbaar te maken met
alleen cijfers. Kiesbeter is toch van oorsprong ingericht met cijfers over echte kwaliteit van zorg
in de zin van incidenten, polyfarmacie en de kwaliteitstevredenheidcijfers. Maar er zit een context
omheen die gaat over de kwaliteit van de relatie die eigenlijk met die cijfers niet goed in beeld is te
brengen. Dit riep vragen op van: zeggen die cijfers op kiesbeter wel echt iets over kwaliteit van
zorg? Vanuit die 2 commentaren is in gesprek gegaan over: wat maakt nou eigenlijk goede
langdurige zorg? Daar kwamen 5 thema’s uit, waaronder:
1. het moet persoonsgericht zijn.
2. door professionals geleverd, deskundig, betekent: dat ze weten wat goede zorg is voor
een doelgroep en dat kunnen vertalen naar een individuele situatie. Daar is bruikbare
kennis voor nodig. Er wordt een hoop wetenschappelijk onderzoek gedaan maar hoe
komt dat terecht op de werkvloer bij die ene medewerker tegenover die ene cliënt? Hoe
benut je dit? Nuttige informatie is nodig.
3: de kracht van leiders, bestuurlijk leiderschap.
Niet alleen bestuurders maar ook managers creëren een cultuur waar je met elkaar reflecteert en
waar ruimte is elkaar te stimuleren om kennis binnen te halen en om standaarden toe te passen.
Maar om ook het vermogen te hebben om te zeggen; nu wijken we af van de standaarden want
bijvoorbeeld een bepaalde cliënt wil het anders. Dat spreken we af, of bij deze cliënt is het zelfs
beter om af te wijken van de standaarden. Die sterke leiders zijn erg belangrijk.
Zo haalden zij veel informatie uit deze thema’s. Er wordt in het veld veel geëxperimenteerd met
beelden van kwaliteit en met allerlei narratieve methodes. Hoe verhouden wij ons tot narratieve
informatie? Zij vinden dat ook heel erg belangrijk en goed maar hoe zou je dit nog meer
bruikbaar kunnen maken om kiesbeter of keuze-informatie beter te kunnen maken? En dan komt
het thema ‘vergelijkbaarheid’ op.
4. Als jullie kijken naar het thema kwaliteit, wat verstaan jullie daaronder? Waar start je?
Dat is een hele goede vraag. Het komt er op neer dat zorg voor iedereen anders is en dat daar de
persoonsgerichte zorg begint. Voor de één is kwaliteit 7 keer in de week onder de douche en
voor de andere 1 keer in de week een wandeling maken. Dat is heel persoonsgebonden. Esther
geeft aan dat dat waarschijnlijk heel belangrijk is maar de concrete vraag luidt: Vanuit welke visie
kijken jullie naar kwaliteit en verbind je daar dan ook de krachten vanuit die verschillende organisaties en die
verschillende stakeholders in?
Van oudsher CVZ-en pakket uitleggen die heel erg kijkt naar de kwaliteit van effectieve zorg, dat
is eigenlijk een effectieve interventie bij een bepaalde diagnose. Dat klinkt heel curatief maar ook
in de langdurige zorg kan dat op den duur heel goed spelen. Ook CCE die alle individuele
gevallen bekijkt, heeft een gestructureerde manier om te kijken wat de oorzaak kan zijn bij
bijvoorbeeld het in kaart brengen van onbegrepen gedrag. Er is met allerlei onderzoek
aangetoond dat bijvoorbeeld met syndroom X en probleemgedrag Y, een bepaalde interventie
goed werkt. Dus effectiviteit van interventies is een belangrijk deel van ons kwaliteitsbegrip. Voor
die groep is kwaliteit van zorg een goed geleverde interventie. Zorg die nodig is, op een goede
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manier geleverd. We proberen daarbij aan te sluiten bij de nieuwe definitie van gezondheid (de
regie van Machteld Hubert) om regie te houden. Het vermogen om regie te houden op het eigen
leven. Bij het pakket taken kijken ze naar wat is effectief in die diagnosegroep, het collectief aan
cliënten, terwijl die definitie van Machteld Hubert heel erg gaat over de individu. Daar zijn we
met name voor onze kwaliteitstaken heel erg aan het zoeken. Hoe kunnen we kwaliteit van zorg
en kwaliteit van leven met elkaar in verbinding brengen? Kwaliteit voor zorg is misschien
technisch goed uitgevoerd maar heeft de cliënt hierdoor een optimale kwaliteit van leven bereikt?
Dat is per cliënt verschillend en dus zoals Charlotte eerder zei, op maat.
Vanuit hun rol als overheidsinstantie is het met name kijken naar het goede collectief. Wat is
goed voor de Nederlandse burgers? Terwijl de zorgaanbieder en de cliënt in een individuele
situatie kijken. Voor het collectief wordt gekeken: wat is er aan kennis beschikbaar? Wat is in het
algemeen in een dergelijke situatie bij een zodanige cliënt goede zorg? Zij hebben dan de rol als
overheidsorganisatie om keuz- informatie beschikbaar te maken. Wat vinden cliënten met zo’n
soort zorg van een aanbieder en kunnen cliënten met zo’n soort zorg ervoor kiezen om naar een
andere aanbieder te gaan?
Er is lang vanuit de Langdurige zorg gezegd dat geen algemene norm bepaald kon worden maar
dat ze daar nu toch langzaam naar toe aan het werken zijn. Er moet een algemene lijn komen van
kwaliteit wat goede zorg is. Er was van oudsher veel weerstand om er iets voor te ontwikkelen
terwijl er in de ziekenhuiswereld veel meer ontwikkeld was. Het gaat moeizaam om te
onderzoeken wat de algemene lijn moet zijn. Het is maatwerk en dat kan je niet voor iedereen
toepassen. Het lastige van kwaliteit van zorg is dat zelfs al pas je allerlei interventies toe, dan nog
ben je er niet. Kwaliteit van zorg is ook helpen met de maaltijden, aankleden, een goede
dagstructuur scheppen en een fijne omgeving scheppen. Inspectie kijkt naar de basisveiligheid en
die is volgens hen breder dan alleen die basisindicatoren. Cliënttevredenheidcijfers zijn daarom
ook zo belangrijk. Alleen het aantal doorligwonden zegt natuurlijk niets over hoe het met die
instellingen gaat.
Esther: het instrument waar je het meest mee werkt, dat ben jezelf. Wat maakt nou dat een cliënt goede zorg
ervaart bij Marietje en niet bij Janneke?. Terwijl als Esther naar de door haar genoemde voorbeelden kijkt, zij
precies hetzelfde handelen. Hoe ga je dat dan beschrijven/ monitoren? Hoe kijk je daar dan naar in termen van
kwaliteit en hoe maak je dat ook nog vergelijkbaar?
Hierin zien ze de meerwaarde van narratieve methodes en methodes met het echt in beeld
brengen. Om feedback te geven maar ook om in beeld te brengen wat doet de houding van de
verzorger. Wat brengt rust en wat juist onrust? Niet iedere cliënt kan dit aangeven of uiten maar
ze zien het wel aan de houding van de cliënt. Daarin zien zij echt een meerwaarde. Ze zijn heel
erg op zoek naar de meerwaarde van de narratieve methode om die vergelijkbaar te maken. Een
cliëntenraad die op bezoek gaat bij de bestuurders heeft informatie achter de hand en kan zeggen,
hier gaat het goed, daar leren ze er dat van. Hoe doen wij dat eigenlijk, kan dit anders? Dat is een
hele zoektocht.
5. Wat maakt nou dat naast het leren van elkaar de behoefte bestaat om ook nog te vergelijken?
Wij (ZN)hebben de taak om een cliënt en mantelzorgers informatie te geven waardoor ze kunnen
kiezen. Als je wilt kiezen moet je ook kunnen vergelijken. Daar komt het uit voort. Hoe je dat
dan doet is de worsteling. Scores vergelijken over bijvoorbeeld doorligwonden? Dat is lastig
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omdat een cliënt bijv. 6 weken op een revalidatieafdeling ligt en niet uit bed kan komen. Zij
kunnen dit wel een beetje vergelijken d.m.v. het gebruik van ‘casemixregistratie’ waardoor ze toch
een beetje een beeld krijgen. Zij kunnen hieruit informatie halen op het moment dat zij ergens
gaan kijken. Mensen die naar een instelling gaan en langdurig verblijven, gaan kijken hoe het met
de zorg is, hoe ze het beste eruit kunnen halen. Het zorginstituut heeft de taak gekregen van de
wetgever om hen zoveel mogelijk daarin te voeden.
6. Waar loop je tegenaan wanneer het om narratieve methoden gaat?
1. Hoe maak je het vergelijkbaar?
2. Discussie, moet je het vergelijk baar willen maken?
Het geeft een beeld maar is niet bedoeld als keuze-informatie. Als het publiek wordt gemaakt kan
het ook gebruikt worden als zorginkoopinformatie en als daar op afgerekend wordt, moet toch
anders gepresenteerd worden.
Dit verneemt Esther ook in het veld met betrekking tot de narratieve methodes. Dat daarin gefilterd gaat worden
en dat er ook beoordeeld gaat worden. Dan slaat e.e.a. dood als je kijkt waar het eigenlijk voor bedoeld is,
namelijk de reflectie op de kwaliteit in dienstverlening en de relatie met de cliënt of met elkaar. Kunnen jullie je
daar iets bij voorstellen, wat de reacties op die methodes zijn?
Charlotte kan zich daar wel iets bij voorstellen. Dat gekeken gaat worden naar wat gezegd is.
Ineke geeft aan dat het een belangrijk thema was bij het geven van nuttige informatie en de
verschillende doelen daarvoor. De andere partijen gaven dit vaak aan.
Bijvoorbeeld wanneer je een bepaalde score hebt op een bepaald thema, dan krijg je 1 procent
opslag. Dat is nog steeds zo beaamt Esther. Dat gaat natuurlijk door de organisatie heen dat daar goed
op gescoord moet worden, anders kost dat veel geld. De gedachtegang van een financiële prikkel
maakt het dat iedereen heel hard gaat werken om dat thema te verbeteren. Het risico is dat
iedereen denkt, we moeten goed scoren. Dat is natuurlijk heel wat anders dan verbeteren.
Een discussiepunt is nog steeds dat er zoveel narratieve methodes in ontwikkeling zijn en welke
zou je dan als overheid kiezen. Je hebt Zorgkaart Nederland, daar is veel discussie over. Is het
nuttige informatie? Wordt het veel gebruikt? Ja, veel mensen lezen/ gebruiken het. Zo zijn er
allerlei anderen in ontwikkeling. Het risico is dat wanneer zij als overheid zich daaraan koppelen
zij ook een stempel aan geeft van dit is goed of niet goed. Maar de enige stempel die zij
daadwerkelijk geven is: de partijen vinden het samen goed.
Ze begrijpen ook dat wanneer de burger dit leest, van de overheid, zij er van uit gaat dat zij
hierop kan vertrouwen.
Charlotte geeft aan dat wanneer burgers op zoek zijn naar informatie en bijvoorbeeld iets op
facebook plaatsen, hij/zij keuze maakt n.a.v. de reacties die hij/ zij op zijn bericht krijgt. Daar
staat het instituut los van. Wat voor meerwaarde heeft de informatie van het zorginstituut dan
nog? Met alle verschillende media tegenwoordig is het nog een hele klus om uit te zoeken waar
de cliënt zijn informatie vandaan haalt en wat hij/ zij belangrijk vindt.
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7. Wat is de toekomst? Waar denken jullie dat de ontwikkeling heen gaat? En wat is jullie rol daarin?
Ineke: er zal sowieso veel meer narratieve informatie komen. We leven in een wereld van
facebook en twitter (van beeld) en van mensen die steeds meer informatie zelf gaan vergaren.
Hoe kun je mensen i.i.g. helpen om alle criteria bij elkaar te zoeken. Hoe kunnen zij helpen om
alle criteria tussen cliënt en aanbieder aan bod te laten komen. Ook cijfers maken hier deel van
uit. Gaan zij alle informatie op onze site zetten of gaan we deze informatie op een andere manier
beschikbaar maken. Gaan wij mensen hierop wijzen of gaan wij partijen stimuleren dit voor hen
te doen? Feit blijft dat zij het zichtbaar maken of i.i.g. moeten helpen met het aanbieden van deze
informatie zodat het bruikbaar blijft. Dat de zoektocht goed verloopt. Recent is er onderzoek
gedaan naar hoe cliënten kiezen. Daaruit kwam voort: ergens kijken, iets gehoord van een ander
en op basis van dat argument kies ik. Cliënten maken relatief weinig gebruik van de
keuzemogelijkheden die op het web te vinden zijn en tegelijkertijd gaven ze aan wel behoefte te
hebben aan beter onderbouwd besluit. Nu vindt er een vervolgonderzoek plaats naar wat zijn die
keuze-elementen waar cliënten behoefte aan hebben en kunnen we daar een instrument voor
maken? Zo proberen zij daaraan bij te dragen. Een mooi voorbeeld is NPCF. Zij bieden
verschillende folders aan. Eén daarvan is: ik ga naar de dokter, wat moet ik ter sprake brengen?
Mooie manier om patiënten te informeren de juiste informatie te vergaren. Charlotte geeft aan
dat zorgverzekeraars dit ook steeds vaker doen (lijstjes met vragen aanleveren).
8. Veel narratieve methodes worden ingezet om te kunnen reflecteren. Dan kan positief maar ook negatief
beoordeeld worden. Wat is jullie gedachten daarbij?
Zorgkantoren en inspectie gaan steeds vaker met zorgaanbieders in gesprek over bijvoorbeeld
negatieve kritiek. De zorgaanbieder zegt dan; kom eens bij ons dan gaan we in gesprek. Dit is een
heel belangrijk aspect. Er gaat wel eens iets mis, er kan iemand gewond raken of een situatie
wordt verkeerd ingeschat. De inspectie kijkt met een vergrootglas maar kijkt ook: gebeurt dit
incidenteel of vaker. Hoe kan dit in de toekomst vermeden worden? Door in gesprek te gaan.
Hoe voorkomen we met elkaar die kramp die wel eens ontstaat? Dat is de grote discussie. Het
alternatief is dat ze een aparte administratie in gaan voeren voor keuze-informatie. Etalageinformatie wordt dit ook wel genoemd. Gaan ze dan de opgepoetste cijfers presenteren en de
werkelijkheid houden we voor onszelf? De vraag is hoe wil je ermee omgaan? Het komt erop
neer dat je in gesprek moet blijven gaan. Er moet een cultuur komen dat je fouten mag maken
maar dat je hier wel van moet leren. De grote kramp is de media. Als er iets misgaat wordt dit
breed uitgemeten terwijl al die andere zaken die goed gaan niet benoemd worden.
Ineke geeft aan dit toch wel een spannende te vinden. Het is natuurlijk prachtig als alles goed gaat
maar je moet er niet aan denken dat wanneer je een openhartoperatie moet ondergaan en 1
ziekenhuis heeft van de 10 patiënten 1 die het overleeft, en de arts zegt; we zijn enorm aan het
verbeteren. Terwijl een ander ziekenhuis 9 overlevenden heeft zonder complicaties. Dan ga je
toch liever naar die laatste. Hetzelfde geldt voor zorginstellingen. De spanning tussen verbeteren
en goed is erg lastig en daar moet veel meer het gesprek over gevoerd worden. Op een gegeven
moment moet je soms de conclusie nemen dat er niet meer te verbeteren valt en dat het niet
meer gaat verbeteren. Belangrijk punt is na beelden van kwaliteit, te blijven monitoren.
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9. Hoe zorg je dat je kunt blijven rapporteren en dat er ontwikkeling in zit?
Ontwikkeling is een belangrijk iets, zeker over een aantal jaren. Hier kun je veel informatie uit
halen. Met narratieve methodes is het lastiger. Het is moeilijk te meten hoe e.e.a. verbeterd is
maar het helpt om een vervolg te geven aan momenten om structurele verbetering aan te brengen
in je wijze van begeleiden of wijze van behandelen. In beeld te kunnen brengen of je bepaalde
zaken ook anders ziet of kan toepassen. Bewust van eigen gedragspatronen en het effect op
anderen. Voor organisaties is het ook een zoektocht. Hoe zorgen we er voor dat het moment van
reflectie benut wordt voor een kwaliteits- of een professionaliseringverbetering door een periode
heen. Dan kun je hem ook beter verantwoorden in je rapportage. Terugkijkend op die periode is
er veel verbeterd. Je maakt op die manier eigenlijk de informatie vergelijkbaar. Lastig is om te
benchmarken. Intern kun je dat prima doen. Misschien is de conclusie dan ook wel dat sommige
narratieve methodes zo vrij zijn in te vullen dat er vormen zijn die minder geschikt zijn dan een
ander. Bijvoorbeeld bij kleine aantallen alleen is het lastig te vergelijken. Ze zoeken naar een
manier waarop dat kan, hoe kunnen zij iets inzichtelijk maken. Grote aantallen helpen daarbij
omdat je meer kunt vergelijken.
Vergelijken is erg belangrijk, mensen kunnen filteren. Bijvoorbeeld bij die instelling wordt
rekening gehouden met een bepaalde religie. Daar wordt veel Indonesisch gegeten, daar doen ze
veel meer met muziek etc.. Diversiteit is nodig voor de marktbewerking. Dat je dit zichtbaar
maakt, dat er prikkels worden afgegeven om te kiezen (positieve prikkels).
Esther bedankt de dames voor hun openheid en medewerking.
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