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Watbeter gaat in de ogen vanbeleidsmakers en
toezichthouders, is niet altijd een echte verbetering
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E
rvaringenophalen van
mantelzorgers enprofes-
sionals inde zorg is een
goedemanier omtebegrij-
penwat er indedagelijkse
praktijk speelt.Het zou

mooi zijn als beleidsmakers dat ook re-
gelmatig zoudendoen.Nuweet ik van
enkelebestuurders en toezichthouders
dat zij het inhunwerkroutinehebben
opgenomen. Zij horen enervarenwat
het effect is vanbeleid, zij kunnen zien
opwelkepuntenanderbeleidnodig
of gewenst is en, nogbelangrijker,
waarmoetwordenafgezien vanbe-
leid. Bij dit laatste spelen twee centrale
normen: optimalisatie en vergroting
vande efficiëntie.Of anders gezegd:
permanente verbetering enaltijd stre-
vennaardoelmatigheidswinst.Die
normenzijnmantra’s gewordenwaar
teweinigbijwordt stilgestaan, terwijl
dat stilstaan inde zorgmeerdanooit
nodig is.

De zorgmoet altijd beter.De Inspec-
tie voordeGezondheidszorg,maar
ook veel kwaliteitsgoeroes vragenom
verbeterplannen, verbeteracties en
feedbacksessies omvan te leren.De
onderliggendeaannamehierbij is dat
verbetering altijdmogelijk is,maar ook
dat verbetering altijd ook echt beter is.

Ik geef een voorbeeld ter illustratie.
Er vindenopditmoment veel initia-
tievenplaats omdekwaliteit vande
zorg inhet verpleeghuis te verhogen.
Bij die initiatievenhorenplannenmet
actielijsten en verantwoordingssche-
ma’s.Die schema’s laten vooral de
verandering tussen toenennu zien.
Een ziekenverzorgende in een vandeze
verpleeghuizen verzuchtte eens tegen
mij: ‘Waarommoethet altijd beter?
Wanneer is het eenkeer goed?’ Eneven
later: ‘Waarom is er zoweinigwaarde-
ring voorwatwenudoenenwordenwe
steedsdoor anderengewezenopwat
wenogmeermoetendoen?’

Hetwas geenklaagzang vandeze
professional,maar oprechte en, naar
mijn idee, terechte vragenoverwat
onder kwaliteit van verpleeghuiszorg
wordt verstaan. Zouhetnietmogelijk
zijn omte aanvaardendat zorgverle-
ning iswathet is, dat ‘meer’ en ‘anders’
doenniet per sebeter is. Inzettenop
verbeteringengebeurtmetdebes-
te bedoelingen,maarhet voedt ook
enigenegatievewaardering vanalle
inspanningendie zorgverleners zich
getroostenomcliëntenhetnaarde zin
temaken. Somsgebeurt ditmetweinig

personeel enmetbeperktemiddelen.
En trouwens, als het al anders zou

moeten, laat dat dan vooral onderwerp
vangesprek zijn tussen cliënt,mantel-
zorger en zorgverlener. In zo’n gesprek
kanworden verkendwat goed is omte
doen indie specifieke situatie.Dat
gebeurt nu teweinig.

ONZINZORG
Inde verpleeghuiszorg is, vanwegede
extramiddelendie opaanwijzen van
deTweedeKamer zijn gereserveerd
voordie verpleeghuiszorg, dedruk erg
hoogomaan te tonendathet over de
hele linie beter gaat. Beter indeogen
vandebeleidsmakers en toezichthou-
ders,maarniet per se indeogen vande
cliënten zelf.

Ik geef nog een tweede voorbeeld
vanwaarde valkuilen vanoptimalisatie
opde loer liggen: de ziekenhuiszorg. In
het bestuurlijk akkoord tussendemi-
nister vanVolksgezondheid,Welzijn
enSport enalle zorgpartijen—zieken-
huisbestuurders,medischeprofessi-
onals, verzekeraars enpatiëntenverte-
genwoordigers— is afgesprokendat
ermeerwerkwordt gemaakt vande
terugdringing vanoverbodige enon-
nodige zorg.Makkelijker gezegddan

gedaan, zoblijkt indepraktijk. Sjoerd
Repping, verbondenals hoogleraar
zinnige zorg aanAMC-UvA, zegt het
als volgt: ‘Zorgwaarvan jeweet dat het
werkt,moet je doen. Als jeweet dat het
níetwerkt,moet je het niet doen. En
als jenietweet óf hetwerkt,moet je dat
uitzoeken.’ Repping is sinds februari
ook ‘Kwartiermaker zorgevaluatie en
gepast gebruik’ bij het Zorginstituut
Nederland. Aanhemde taakomonzin-
zorguit te bannen.

Terecht geeft hij aandat er sprake is
vangescheidenwerelden, die vande
theorie endepraktijk. Eenartikel inde
NewEngland Journal ofMedicinedat
aantoont dat de enebehandelingbeter
werkt dandeandere, leidt tot eenblije
onderzoeker,maar verder gebeurt er
weinig.Dat laatstemoet veranderen.

Ermoetbetere verbindingkomen
tussendewereld vanhet onderzoek en
dewereld vandewerkvloer.Dat is knap
ingewikkeldomdat er veel belangen
inhet spel zijn, enomdatbetrokkenen
gewend zijn aan routines.Maar er is
nogmeer aandehand: ookhier is het
geloof in verbetering enoptimalisatie
volopaanwezig, zowel bij debehande-
laar als bij depatiënt.

Inweerwil vanbeperktwetenschap-

Een artikel in een
vakblad leidt tot een
blije onderzoeker,
maar verder gebeurt
er weinig

pelijk bewijs kandehoopopbeterwor-
denendewensomalles te proberen
dedoorslag geven.Over diehoopmoet
het gaan inde spreekkamer.Wat is re-
alistisch enwatniet enwat is voorde
patiënt eengoede levenskwaliteit.

DUBBEL WERK
Behalvehet strevennaarbeter,moet
het ook efficiënter.Maarde vraag is of
dat altijd opgaat. Een lesuit eenproject
indeouderenzorg is dat het leven van
mensenop leeftijd langzamer gaat en
dat indie vertraagdeomgevingkwets-
bare jongvolwassenengedijen.Meer
traagheid inde zorgverleningkandus
rust brengen.Het lijkt ophet eerste
gezicht niet efficiënt,maarhet helpt
uiteindelijkwel.Dat geldt ook voorde
wensomde zorg zo efficiëntmogelijk
af te stemmen, zonder overbodige
schakels of dubbelwerk. Juist daar
waarde zorg complex is, is het prettig
als er ruimte inhet systeemzit, als het
niet al te precies is geregeld ener ruim-
te is omhet evenanders tedoen.Ookal
duurt hetwat langer.

Slimmevooruitgangheeft de zorg
veel gebracht.Nuwordthet tijd voor en
nieuwmotto: goede zorgbegint bij een
rustig gesprek.
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