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Vragenlijsten over de kwaliteit van zorg. Cliënten hebben er soms genoeg van. 

Of durven hun onvrede niet te uiten omdat het mogelijk consequenties heeft voor 

de zorg die ze ontvangen. Hoe een cliëntenraad het initiatief nam om het anders 

te doen.

Een goed voorbeeld van hoe men vanuit cliënten-

perspectief kan werken aan kwaliteitsverbeterin-

gen. Dat is het onderzoek dat de cliëntenraad Ve-

luwe & Veluwe Vallei van GGZ Centraal heeft laten 

uitvoeren door het LSR. Een bijzonder onderzoek, 

omdat de cliëntenraad de opdrachtgever was voor 

de toetsing en het plan van aanpak schreef. Maar 

zeker ook omdat ervaringsdeskundigen, ex-cliënten 

die zelf jarenlange ervaringen hebben in de GGZ, 

zijn ingezet als gespreksleiders. 

Initiatief van de raad

Het begon een kleine tien jaar geleden in eerste 

instantie uit onvrede, vertelt Tineke Pul van de 

cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei. ‘Cliënten 

werden regelmatig gevraagd om ‘de thermometer’ 

in te vullen, een vragenlijst over de zorg die ze ont-

vangen. Men durfde echter geen eerlijke antwoor-

den te geven. Veel te bang dat dit consequenties 

had voor de zorg die ze kregen.’ De cliëntenraad 

was dan ook geen voorstander van dit onderzoeks-

instrument en wilde het anders. Op initiatief van de 

raad is de organisatie gekomen tot een andere ma-

nier  om de kwaliteit van de zorg te toetsen vanuit 

cliëntenperspectief. 

Plan van aanpak

In de nieuwe manier van toetsen start de cliënten-

raad met het schrijven van een plan van aanpak. 

Hierin staat de opzet beschreven en de onder-

werpen waar het onderzoek zich op moet richten. 

Pul: ‘Om de insteek van het onderzoek te kunnen 

bepalen moet de cliëntenraad goed weten wat er 

speelt bij zijn achterban. Denk bijvoorbeeld aan de 

huisvesting, het eten, bejegening door medewer-

kers en informatievoorziening. Een essentiële stap 

in de voorbereiding,’ benadrukt Pul. ‘Het allerbe-

langrijkste is dat je als raad weet wat er speelt 

onder je achterban.’ De cliëntenraad Veluwe & 

Veluwe Vallei bezoekt daarom iedere zes weken 

alle afdelingen en maakt hier verslag van. ‘De 

cliëntenraad is regelmatig aanwezig bij een huis-

kameroverleg, Patiënten Personeel Overleg en bij 

de ouderenraad. Ook houden we regelmatig inloop 

voor cliënten op afdelingen, ’ zegt Pul ter illustratie 

van de vele tijd die ze investeren om in beeld te 

krijgen wat er speelt bij de achterban. 

Groepsgesprekken

Op basis van de geselecteerde onderwerpen gaan 

de ervaringsdeskundige gespreksleiders als eerste 

in gesprek met cliënten, vervolgens met mede-

werkers en ten slotte met het management en de 

directie. Gesprekken waar iedereen zich vrij voelt 

om alles te zeggen, omdat het LSR de ervarin-

gen anoniem verwerkt. De ervaringsdeskundigen 

vragen aan de cliënten hoe ze de zorg ervaren. De 

geselecteerde onderwerpen van de cliëntenraad 

dienen als gespreksleidraad, maar er is ook ruimte 

voor cliënten om eigen punten aan te dragen. 
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door Dominique van ’t Schip

GGZ centraal heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen van het LSR, 

maar wil in de toekomst mogelijk eigen cliënten opleiden tot ervaringsdeskundige gespreksleiders. 

De cliëntenraad Veluwe en Veluwe Vallei van GGZ Centraal stuurt het kwaliteitsrapport altijd als 

verantwoording naar de zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek kunt 

u contact opnemen Dominique van ’t Schip van het LSR d.vantschip@hetlsr.nl of de cliëntenraad 

Veluwe en Veluwe Vallei van GGZ Centraal clientenraadveluwe@ggzcentraal.nl.

De ervaringsdeskundigen bespreken vervolgens 

de uitkomsten van gesprekken met cliënten met de 

medewerkers. Opvallend is dat medewerkers vaak 

nog kritischer zijn over de kwaliteit van de zorg 

dan de cliënten. Zo zijn de groepsgesprekken met 

de medewerkers een waardevolle aanvulling op 

de ervaringen van de cliënten. Tegelijk ontstaat er 

draagvlak onder medewerkers om mee te werken 

aan kwaliteitsverbeteringen doordat ze direct horen 

wat cliënten belangrijk vinden. 

Het management en de directie kunnen tot slot 

ook reageren op de ervaringen van cliënten en 

medewerkers. Zo zijn de onderwerpen die voor 

cliënten belangrijk zijn bij iedereen binnen de instel-

ling bekend en vanuit verschillende invalshoeken 

besproken. Een mooie basis voor het opzetten van 

een verbetertraject. 

Waarde inzet ervaringsdeskundigen

Voor de groepsgesprekken worden bewust erva-

ringsdeskundigen als gespreksleider ingezet. De 

ervaringsdeskundige heeft ervaring in de GGZ 

waardoor cliënten zich prettiger voelen; het ijs is 

sneller gebroken. Het creëren van een veilige sfeer 

is essentieel om cliënten hun ervaringen te laten 

vertellen. Cliënten bevinden zich in een afhanke-

lijkheidspositie die ze kan weerhouden om open te 

zijn. Doordat een ervaringsdeskundige gemakkelijk 

aansluit op de belevingswereld van de cliënten is 

hij in staat ‘de juiste snaar’ te raken en goed door 

te vragen. Bovendien is de ervaringsdeskundige 

in staat de gevoelens van de cliënten treffend te 

verwoorden. Pul: ‘Een ervaringsdeskundige uit 

de GGZ weet als geen andere hoe het voelt om 

afhankelijk te zijn van een behandelaar. Dit is erg 

belangrijk tijdens de gesprekken met de medewer-

kers en het management.’

Verbetertraject

De groepsgesprekken geven vanuit verschil-

lende invalshoeken inzicht in de aandachtspunten 

voor instellingen. Op basis hiervan trekt het LSR 

met zijn ervaringsdeskundigen conclusies, doet 

aanbevelingen en presenteert die aan de instel-

ling. Aan de hand van de aanbevelingen van het 

LSR stelt GGZ centraal een verbeterplan op. Pul 

wil andere raadsleden wijzen op het belang dat de 

raad in deze stap wordt betrokken ‘Vaak bedenken 

afdelingen toch zelf verbeteracties en vergeten ze 

de raad om advies te vragen.’ De rol van de cliën-

tenraad in deze fase van het proces is erg belang-

rijk, omdat zij als geen ander kunnen aangeven of 

het cliëntenperspectief goed verankerd blijft in de 

verbeteracties. Bovendien heeft de cliëntenraad 

waardevolle kennis en ervaring, die kan helpen tot 

concrete verbeteracties te komen. ‘Deze manier 

van toetsen werkt het beste als je cyclisch te werk 

gaat. Alleen dan krijg je een goed beeld van hoe de 

kwaliteit van de zorg zich ontwikkelt en wat daar-

voor nodig is,’ laat Pul tot besluit weten.


