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 Tijd voor een goed gesprek   
Inzet ervaringsdeskundigen bij kwaliteitsonderzoek  

KWALITEIT

Voor kwaliteitsverbetering in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is het be-

langrijk om in gesprek te gaan met cliënten en medewerkers. Om echt te kunnen 

begrijpen hoe cliënten met een psychische aandoening zorg, behandeling en het 

leven ervaren is specifieke ervaring belangrijk.

Kwaliteitstoetsingen in de ggz voert het LSR samen 

uit met ervaringsdeskundige gespreksleiders die 

zelf ggz-cliënt zijn. Dit blijkt een zeer effectieve 

manier van onderzoek, omdat het tegelijk mede-

werkers bewust maakt van hun eigen handelen. 

Hoe ziet zo’n onderzoek eruit? Het LSR houdt als 

eerste een groepsgesprek met cliënten, daarna 

met hulpverleners, teamleiders en ten slotte met 

de bestuurder van de ggz-instelling. In alle groeps-

gesprekken staat het cliëntenperspectief centraal. 

Hoe ervaart de cliënt de ondersteuning en hoe kan 

dit nog verbeteren? Een ervaringsdeskundige leidt 

het groepsgesprek en er is een tweede ervarings-

deskundige aanwezig die aanvullende vragen stelt. 

Deze tweede persoon heeft nog een belangrijke 

functie in het groepsgesprek met cliënten, name-

lijk het bewaken van de sfeer. Voelt iedereen zich 

nog prettig in de groep? De onderzoeker van het 

LSR legt het groepsgesprek vast en bewaakt of 

alle onderzoeksvragen aan bod komen. Zo nodig 

stuurt de onderzoeker het gesprek bij. Op basis 

van alle resultaten trekt de onderzoeker conclusies 

en bespreekt deze met de ervaringsdeskundigen. 

Samen bedenken ze gerichte aanbevelingen op 

basis waarvan de organisatie een verbeterplan kan 

maken. De cliëntenraad geeft daarover advies en 

houdt een vinger aan de pols bij de uitvoering van 

de verbeterplannen. Aldus in een notendop het 

onderzoek.

Een luisterend oor

Maar wat is de meerwaarde van ervaringsdes-

kundige gespreksleiders? Viola van Rijnsoever en 

Maarten van Drie, ervaringsdeskundige gespreks-

leiders bij het LSR vertellen erover. Uit eigen 

ervaring weten zij hoe belangrijk het is om je als 

ggz-cliënt gehoord te voelen. Van Rijnsoever heeft 

ervaring met een gedwongen opname. ‘Ik had 

getracht een einde aan mijn leven te maken en dat 

was mislukt, dat maakte me boos maar niemand 

vroeg waarom ik een overdosis genomen had en 

waar ik zo boos over was. Op de afdeling was ik 

nog steeds wanhopig en na een tweede zelfmoord-

poging belandde ik na een opname op de intensive 

care, in een isoleercel. Ik voelde mij gestraft, ik 

was niet dood en moest in een kille cel verblijven 

met een camera op mij gericht.’ Door deze ervaring 

heeft Van Rijnsoever geleerd hoe belangrijk het 

is dat er goed naar je wordt geluisterd. In het 

onderzoek wil ze cliënten in eerste instantie een 
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luisterend oor bieden. ‘Hulpverleners vergeten nog 

wel eens het belang hiervan en schieten te snel in 

oplossingen.’

Drempel verlagend

Voor cliënten verlaagt het de drempel om aan 

ervaringsdeskundigen hun ervaringen te vertellen. 

Zij weten hoe het is om met een psychiatrische 

aandoening te leven. ‘Voor velen is het hebben van 

een psychische ziekte niet te begrijpen en daar-

door beangstigend, maar voor ons niet,’ legt Van 

Rijnsoever uit. ‘Hierdoor zijn ervaringsdeskundigen 

veilig om ervaringen aan te vertellen.’ ‘Aan een 

half woord hebben ze genoeg,’ vult Van Drie aan. 

‘Wij vinden ook niet zo snel iets of iemand vreemd. 

We hebben zelf veel gezien in de ggz. En ook 

dat maakt dat cliënten durven te praten over hun 

ervaringen.’ 

Bewustwording 

Ervaringsdeskundigen krijgen niet alleen inte-

ressante informatie uit groepsgesprekken over 

kwaliteit, maar er gebeurt nog iets interessants: be-

wustwording over eigen handelen bij medewerkers. 

De resultaten van het groepsgesprek met cliënten 

koppelen de ervaringsdeskundigen terug aan de 

hulpverleners, teamleiders en uiteindelijk aan de 

bestuurder. Er wordt gevraagd naar hun reactie 

en aanvullingen. De ervaringsdeskundigen geven 

aan wat hun houding voor een cliënt betekent. 

Deze feedback maakt indruk op medewerkers. Van 

Rijnsoever: ‘Cliënten gaven bijvoorbeeld aan dat 

medewerkers onbereikbaar waren. De medewer-

kers daarentegen vonden dat sommige cliënten 

‘verwend gedrag’ vertoonden en te veel een beroep 

op hen deden. Zoiets schiet bij mij in het verkeerde 

keelgat en dit benoem ik tijdens het gesprek met de 

medewerkers. Zij realiseren zich vaak niet hoe het 

is om zo ziek te zijn. Dat cliënten zich afhankelijk 

opstellen omdat ze het zelf niet kunnen. Ze hebben 

ondersteuning op maat nodig. Alleen dan raken 

cliënten minder gehospitaliseerd.’

Ervaring en deskundigheid

Niet iedere cliënt uit de ggz is ook deskundig om in 

een onderzoek als gespreksleider te werken. Spe-

cifieke communicatie- en gespreksvaardigheden 

zijn noodzakelijk. Ook moet men in staat zijn om 

een zekere mate van afstand te houden. Werken 

met je eigen ervaring kan confronterend zijn. En 

het is belangrijk dat je als ervaringsdeskundige in 

staat bent om te reflecteren op je eigen handelen. 

Het LSR selecteert ervaringsdeskundigen hierop. 

Groepsgesprekken worden met elkaar geëvalueerd 

en er wordt feedback aan elkaar gegeven op de 

inbreng die we ieder hadden in het gesprek. Als 

iemand teveel gericht is op zijn eigen stokpaardje 

dan wordt daar op bijgestuurd.  

Positieve bijeffecten

Op de cliënten, maar ook op de ervaringsdeskundi-

gen, heeft het onderzoek nog bijkomende positieve 

effecten. Van Rijnsoever en Van Drie zijn door 

hun psychiatrische aandoening arbeidsongeschikt 

verklaard. Van Drie: ‘Ik heb geen structurele dag-

besteding en heb vaak het gevoel dat ik voor spek 

en bonen meedoe in de samenleving. De onder-

zoeken geven mij een doel en dat voelt ontzettend 

goed. Ik had niet gedacht dat ik dit allemaal zou 

kunnen. Ik heb mezelf in positieve zin verbaasd.’ 

De ervaringsdeskundigen geven hierdoor ook cliën-

ten hoop. Zij hebben twee gespreksleiders voor 

zich die van ver komen en wie het gelukt is om een 

zo normaal mogelijk leven te leiden. 

‘Veilig om ervaringen aan te vertellen’


