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6          Meedenken, meepraten en meebeslissen over kwaliteit van zorg 

Inleiding

In dit boekje staan een paar moeilijke woorden.
Deze woorden zijn:
• Kwaliteit
• Kwaliteit van zorg
• Onderzoeken van kwaliteit
• Onderzoeken van kwaliteit van zorg
• Goede zorg
• Slechte zorg

Uitleg van de moeilijke woorden

Kwaliteit = Hoe goed of hoe slecht iets is.

Kwaliteit van zorg = Hoe goed of slecht de zorg aan de 
 cliënten is.

Een voorbeeld:
Iemand zegt: ‘Er wordt hier goed voor de cliënten gezorgd.’
Hij zou ook kunnen zegen: 
‘De kwaliteit van de zorg is hier goed.’

Onderzoeken van kwaliteit = Kijken hoe goed of slecht iets is.

Onderzoeken van kwaliteit van zorg = Kijken hoe goed of 
slecht de zorg aan de cliënten is.

Goede zorg = Over goede zorg is de cliënt tevreden en 
 iemand die de kwaliteit onderzoekt is er ook tevreden over.

Slechte zorg = Over slechte zorg is de cliënt niet tevreden en 
iemand die de kwaliteit onderzoekt is er ook niet tevreden over.
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Bij kwaliteit van zorg kun je denken aan:

• goede zorg krijgen door goede begeleiders
• vaste begeleiders hebben
• een fijn huis waar je je thuis voelt
• je veilig voelen
• naar een sportclub kunnen 
• nieuwe dingen kunnen leren
• naar school kunnen
• een eigen kamer hebben
• zelf kunnen kiezen
• mee kunnen praten en beslissen
• begrepen worden
• vrienden hebben
• een relatie hebben
• mogen vertellen waar je niet tevreden over bent
• mee mogen praten over je ondersteuningsplan 
• werk doen waar je plezier in hebt
• niet te lang hoeven wachten op hulp van de begeleiding
• zorg voor een goede gezondheid
• je wensen mogen vertellen

Maar er zijn nog meer onderwerpen.
Het is belangrijk dat cliënten tevreden zijn.
Over hun eigen leven.
En ook over de zorg die ze krijgen.

Maar hoe weet je wat goede zorg is?
En wat is slechte zorg?
Dat staat in dit boekje.
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Hoofdstuk 1
Hoe onderzoek je kwaliteit?

Iedere zorginstelling moet de kwaliteit van zorg aan cliënten 
regelmatig onderzoeken.
En de kwaliteit proberen te verbeteren.
Er zijn verschillende kwaliteitsonderzoeken.

WIE ONDERZOEKT DE KWALITEIT?

1. De Inspectie van de Gezondheidszorg
De inspectie let goed op of elke zorginstelling wel goede 
zorg aan de cliënten geeft. 
Een inspecteur komt langs als hij denkt dat de zorg beter kan.
Soms komt een inspecteur onverwachts langs. 
 
2. Eigen onderzoek van de instelling
De instelling wil zelf weten hoe tevreden de cliënten zijn.
Dan houden ze een tevredenheidonderzoek. 

3. Cliëntenorganisaties
De instelling kan ook een bureau inhuren om een onderzoek 
te doen.
Bijvoorbeeld het LSR.
Het onderzoek gebeurt door mensen van buiten de instelling.
Zij interviewen de cliënten van de instelling.
En vragen hoe tevreden de cliënten zijn. 
Vaak praten ze ook met personeel en familie van de  
cliënten. 

4. De managers
De managers moeten elk jaar een jaarverslag schrijven.
Om uit te leggen wat er het afgelopen jaar gedaan is.
De raad kan in het jaarverslag lezen hoe de manager gewerkt 
heeft aan kwaliteit.
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5. De zorginstelling
De zorginstelling moet ook elk jaar een jaarverslag schrijven.
Om uit te leggen wat er dat jaar gedaan is.
Dat verslag komt op internet (www.jaarverslagenzorg.nl).
Iedereen kan daar lezen wat de zorginstelling dat jaar heeft 
gedaan. 
En hoe de kwaliteit van zorg in de zorginstelling is. 

HOE ZIET EEN ONDERZOEK ERUIT?

De onderzoeker kan op verschillende manieren kijken of het 
goed gaat:

1. Door goed rond te kijken op de locatie of instelling.

2. Door vragen te stellen aan de cliënten (en het personeel) 
op de locatie of instelling.

3. Door goed te luisteren naar de cliënten (en het personeel) 
op de locatie of instelling.

4. Door vragenlijsten in te laten vullen door de cliënten en de 
managers.

In het kort
Iedere zorginstelling moet zijn kwaliteit van zorg onderzoeken.
En proberen te verbeteren.
Kwaliteit wordt op verschillende manieren onderzocht.
Het onderzoeken gebeurt door verschillende mensen.
En op verschillende manieren.



10          Meedenken, meepraten en meebeslissen over kwaliteit van zorg 

Hoofdstuk 2
Boekje over kwaliteit 

Het is moeilijk om de kwaliteit van zorg goed te meten.
Wat de één goed noemt, vindt iemand anders misschien 
slecht. 

Wie bepaalt of de zorg aan cliënten goed of slecht is?

De minister bepaalt of de zorg goed of slecht is. 
Er is een boekje gemaakt door de minister. 
Hierin staat wat kwaliteit is. 
En wat goede zorg is.
Het boekje heet: ‘Kwaliteitskader gehandicaptenzorg’. 
Er staat ook in hoe je de kwaliteit van zorg kunt onderzoeken. 

In het boekje staat de cliënt centraal.
Dit betekent dat:
•  De cliënt zelf moet kunnen kiezen over zijn leven. 
   (Soms samen met zijn vertegenwoordiger.)
•  Iedere cliënt recht heeft op goede zorg. 

In het boekje staan afspraken over wat goede zorg is.
Alle zorginstellingen moeten zich hieraan houden. 
Zorginstellingen moeten vragenlijsten invullen.

Alle antwoorden op de vragenlijsten worden op internet  
gezet (www.kiesbeter.nl).
Iedereen kan daar lezen of de instelling goede zorg aan  
cliënten geeft.
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De cliëntenraad kan op internet lezen:
• In welke zorginstelling de zorg goed is.
• In welke zorginstelling de zorg beter kan.
• In welke zorginstelling de zorg slecht is.
• In welke zorginstelling de zorg veel beter is.

Als de raad dit weet kan hij de manager beter advies geven 
over kwaliteit.

De minister heeft dit boekje over kwaliteit met hulp van 
 managers en met hulp van cliënten gemaakt.

Er komt ook nog een vervolg op het boekje.
In dat vervolg staat precies opgeschreven hoe je kunt weten 
wat goede zorg is.
Het is nog niet bekend wanneer het vervolg op het boekje 
klaar is.

In het kort
De minister bepaalt of de zorg goed of slecht is.
Er is een boekje gemaakt met afspraken over kwaliteit  
van zorg.
Bij kwaliteit van zorg staat de cliënt centraal: 
de cliënt mag zelf kiezen.
Kwaliteit testen wordt steeds makkelijker. 
De raad weet daardoor beter of de zorg goed of slecht is in 
hun instelling of locatie. 
De raad kan de manager beter adviseren over kwaliteit.
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Hoofdstuk 3
Uitslagen van het kwaliteitsonderzoek

Alle uitslagen van het kwaliteitsonderzoek worden 
 opgeschreven. 
Dat heet ook: kwaliteitsrapport.

De cliëntenraad hoort het kwaliteitsrapport van de manager 
te krijgen.

En anders kan de raad er om vragen bij de manager. 

De raad heeft recht op begrijpelijk informatie over kwaliteit.

De raad kan de manager om uitleg vragen als het moeilijk is. 
De raad kan ook de ondersteuner of coach van de 
 cliëntenraad om uitleg vragen.

De raad heeft verzwaard adviesrecht over kwaliteit.
Het advies en de mening van de cliënten telt zwaar. 
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In het kort
De cliëntenraad hoort de uitslag van het kwaliteitsonderzoek 
te krijgen.
De raad kan er ook naar vragen bij de manager. 
De mening van de cliënten over kwaliteit van zorg is heel 
belangrijk. 
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Hoofdstuk 4
Rol van de cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft een belangrijke taak als het over 
 kwaliteit van zorg gaat. 
De mening van de cliënten over kwaliteit is heel belangrijk.
Kwaliteit gaat om een goed leven voor alle cliënten. 

Maar hoe weet de raad wat er moet verbeteren aan de 
zorg? 
Wat vinden cliënten goede of slechte zorg? 
Waarover kan de raad de manager adviseren?

De raad verzamelt eerst zoveel mogelijk informatie.
Dat kan op 3 manieren.

1. Wat is de eigen mening van de raadsleden?
De raadsleden krijgen zelf ook zorg of ondersteuning.
De raad kan daarover praten.
Wat is goede zorg? 
Wat is minder goede zorg? 
En wat is slechte zorg?
De ondersteuner of coach van de raad kan meehelpen bij 
het praten daarover.
De raad kan zijn mening opschrijven.

2. Wat is de mening van de achterban?
Wat vinden de andere cliënten, de achterban, van de zorg 
die ze krijgen?
Wat is hun mening? 
Zijn ze tevreden? 
De raad kan dit onderzoeken. 
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De raad kan dit doen door:

Goed kijken in huizen en op werkplekken van cliënten:
• Is het er schoon?
• Is het veilig voor de cliënten?
• Is er een goede sfeer?
• Hoe gaan begeleiders met cliënten om?
• Hebben begeleiders genoeg tijd voor cliënten?

Goed luisteren op verschillende plekken: 
• Wat vertellen de cliënten over hun huis?
• Wat vertellen de cliënten over hun werkplek?
• Wat vertellen de cliënten over de begeleiding?

Vragen waar cliënten niet tevreden over zijn:
• Vraag of er klachten zijn.
• Vraag of meer mensen die klacht hebben.

Een bijeenkomst te organiseren (zonder personeelsleden).
Of door een vragenlijst aan de cliënten te geven over:
• Waar zijn cliënten tevreden over?
•  Waar zijn cliënten niet tevreden over? 

Weet de raad nu de mening van de achterban?
Dan kan de raad hierover praten in de vergadering.
Als veel cliënten niet tevreden zijn over een onderwerp, dan is  
dat een goed punt voor de raad. 
(Bijvoorbeeld: ‘We worden teveel betutteld’.)
De mening van de raad is het advies aan de manager.
De ondersteuner of coach van de cliëntenraad kan hierbij helpen.
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3. Wat staat er in de rapporten over kwaliteit?
De raad kan ook de rapporten over kwaliteit lezen.
Of een samenvatting van een rapport.
De raad kan er in opzoeken of het onderwerp onderzocht is.
En wat de uitslag van het onderzoek was.
Staat er in de rapporten of de kwaliteit van de zorg goed is?
Staat er in de rapporten wat er niet goed is in de zorg?
Staat er in de rapporten of cliënten tevreden zijn?
Staat er in de rapporten wat er moet verbeteren?
Wat staat er in de rapporten over meepraten over je 
 ondersteuningsplan?

De cliëntenraad hoeft niet alle rapporten te begrijpen.
De raad kan altijd om uitleg vragen aan de manager.
Of aan de ondersteuner of coach van de cliëntenraad.

De raad weet nu waar de zorg niet goed is
• Doordat raadsleden eigen ervaringen met de zorg hebben.
• Doordat de raad goed heeft geluisterd naar de achterban.
• Door wat de raad heeft gelezen in de rapporten over 

 kwaliteitsonderzoeken.
Het is nu tijd om met de manager te gaan praten. 

Praten met de manager 
De raad staat sterk.
Want de raad weet waar de zorg moet verbeteren.
De raad vertelt dat aan de manager.
Praat vooral over onderwerpen waar veel cliënten niet 
 tevreden over zijn!
De raad vraagt aan de manager wat hij doet of nog gaat 
doen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
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De raad kan de manager ook een advies geven over 
verbetering van de zorg.
De manager moet wat met het advies doen. 
Want de raad heeft verzwaard adviesrecht over kwaliteit.

In het kort
De raad gaat op zoek naar wat de cliënten goede en slechte 
zorg vinden.
De raad verzamelt zoveel mogelijk informatie.
Dat kan op 3 manieren:
1. de mening van de raad opschrijven
2. de mening van de andere cliënten vragen
3. de rapporten over kwaliteit lezen
De raad weet nu waar de zorg verbeterd moet worden.
De raad gaat praten met de manager.
De raad vraagt wat de manager gaat doen om de zorg te 
verbeteren.
Of de raad geeft een advies aan de manager over wat er 
beter moet.
De manager moet iets met het advies doen.
Want de raad heeft verzwaard adviesrecht over kwaliteit.
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Tips voor de raad

Tip 1
Soms is vragen stellen over kwaliteit al genoeg.
De manager wordt aan het denken gezet.
En hij probeert de zorg voor de cliënten te verbeteren.
Want dat is het werk van de manager.

Tip 2
De raad hoeft niet alle informatie zelf te verzamelen. 
De raad kan de manager vragen om een kwaliteitsonderzoek 
 onder cliënten. 
Dat gebeurt dan door een andere organisatie. 
Er wordt dan onderzocht: ‘Zijn de cliënten tevreden?’ 
Over:
• zorg en ondersteuning
• wonen
• werk
• vrije tijd
• contacten met anderen.
De cliëntenraad kan met de uitslag hiervan advies geven aan de 
manager.

Wie kan zo'n onderzoek doen?
Het LSR. 
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Dit boekje is voor de cliëntenraad. 
Het gaat over Kwaliteit van Zorg.
Over kwaliteitsonderzoeken.
En wat de cliëntenraad daarmee kan.
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