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Beelden van kwaliteit 
door Dominique van ’t Schip

INTERVIEW

‘Betekenis geven, dat is waar het om draait.’ Deze 

woorden liggen ten grondslag aan de visie op 

kwaliteit van zorg van hoogleraar ethiek Hans 

Reinders. In zijn kamer op de dertiende verdieping 

van de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn we in 

gesprek over zijn visie op kwaliteitsverantwoording 

in de zorg. Het is maar zeer de vraag of de huidige 

manier van kwaliteitsverantwoording de zorg ten 

goede komt, vindt hij. Reinders werkt aan een alter-

natieve aanpak. Een methode die niet alleen inzicht 

in de kwaliteit van de zorg geeft, maar medewer-

kers motiveert en inspireert om te werken aan 

kwaliteitsverbetering, aldus de hoogleraar.

Kwaliteitsverantwoording

Transparantie is tegenwoordig de veel genoemde 

term in de zorg. Instellingen moeten objectieve 

informatie beschikbaar maken om zo verantwoor-

ding af te leggen aan externe partijen en aan hun 

cliënten. Deze informatie moet elke zorginstelling 

op dezelfde manier verzamelen en openbaar ma-

ken zodat de kwaliteit van instellingen met elkaar 

vergeleken kan worden. Verzekeraars maken op 

grond van deze informatie de afweging waar ze 

hun zorg inkopen en het moet cliënten helpen zorg 

te kiezen die het beste aansluit bij hun wensen en 

behoeften. De cirkel is rond wanneer de resultaten 

van deze metingen zorgaanbieders stimuleren om 

hun kwaliteit te verbeteren. 

Om al deze doelstellingen mogelijk te maken wordt 

er gebruik gemaakt van kwantitatieve meetmetho-

den zoals zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren 

en meetmethoden die de ervaringen van patiënten 

meten, zoals de CQ-index. 

Betekenis voor mensen

‘Ik heb mijn bedenkingen bij deze aanpak,’ beweert 

Reinders. ‘Het is gemakkelijk om te denken dat 

kwaliteit meetbaar is. Iedereen kent het verschil 

tussen een vier en een vijf, maar de vraag is wat 

de cijfers betekenen, dat is niet duidelijk. En als het 

al duidelijk is, dan blijft de betekenis dikwijls heel 

algemeen en heb je er weinig aan als het gaat om 

de vraag wat je waar en bij wie kunt verbeteren. 

Ondanks de teleurstellende uitkomst zorgt de druk 

van toezichthoudende- en beleidsmatige instanties 

ervoor dat we heel graag cijfers willen en verder 

geen gedoe. Cijfers lijken heldere informatie te ge-

ven, maar in werkelijkheid zeggen ze niet zo veel.’ 

Reinders stoort zich aan de vanzelfsprekendheid 

waarmee de gedachte ‘kwaliteit is meetbaar’ ook 

door de overheid wordt omarmd. 

‘Deze gedachte impliceert dat alles wat niet meet-

baar is, geen kwaliteit is. Maar over kwaliteit van 

zorg valt meer te zeggen dan de gekwantifi ceerde 

verantwoording toelaat. Hoe zou je bijvoorbeeld 

de kwaliteit van een liefdesrelatie meten? Of de 

kwaliteit van een schilderij van Van Gogh? Dat is 

niet uit te drukken in een getal en dat geldt even-

zeer voor belangrijke aspecten van de zorg. Hoe 

beoordeelt een cliënt zijn behandelaar? De vraag 

naar kwaliteit is de vraag welke betekenis dingen 

voor mensen hebben. Wat betekent het verblijf in 

een zorginstelling voor deze cliënt?’ 

De huidige kwaliteitsverantwoording is gericht op het meten van kwaliteit van 

zorg. Een hoop administratie en iedereen is blij als de vereiste gegevens weer 

op tijd zijn ingeleverd. De manier waarop kwaliteitsverantwoording nu wordt 

afgelegd, motiveert niet. Dat kan anders, vindt hoogleraar ethiek Hans Reinders. 

We spraken met hem over valkuilen, zijn alternatieve onderzoeksmethode en zijn 

denkbeelden over waar goed kwaliteitsonderzoek in de zorg aan moet voldoen.



Methode Beelden van kwaliteit

‘Een ervaring krijgt betekenis wanneer je haar be-

kijkt in de context van wat er met die cliënt gebeurt. 

Het is belangrijk om daar inzicht in te krijgen. Dat 

is nu precies waar onze methode ‘Beelden van 

kwaliteit’ om draait. Beelden van kwaliteit is een 

methode voor de verantwoording van de zorgkwali-

teit die we ontwikkelen in de gehandicaptensector, 

maar die volgens mij met aanpassingen ook goed 

toepasbaar is in andere zorgsectoren. Hoe kijken 

mensen naar situaties? Hoe kijken medewer-

kers naar cliënten? En vooral, wat zit er allemaal 

verstopt achter ‘hun bril’ zonder dat ze dat door-

hebben? Dat interesseert ons. Maar in de manier 

waarop toezichthoudende instanties op dit moment 

de zorg beoordelen, is daar weinig ruimte voor. Dat 

motiveerde ons om een alternatieve onderzoeks-

aanpak te ontwikkelen.’

Antropologische aanpak

‘De methode ‘Beelden van kwaliteit’ bestaat uit 

verschillende fases,’ legt Reinders uit. ‘Als eerste 

kijken onderzoekers naar wat ze zien en schrijven 

dit gedetailleerd op. De observaties hebben als 

doel twee onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Hoe gaan de begeleiders de verbinding aan met 

hun cliënten? En hoe wordt deze verbinding inge-

zet om samen te werken aan ontwikkeling? Na de 

observaties volgt een belangrijke stap: de onder-

zoekers stellen vragen aan de betrokkenen over 

wat ze hebben gezien. Op dat moment vindt er een 

uitwisseling plaats van betekenis: “klopt het wat ik 

zie?”. Dat moet de onderzoeker zich continu afvra-

gen,’ zegt Reinders streng. ‘De onderzoeker moet 

niet zelf oordelen en niet door het beeld lopen.’ 

Na de observaties kunnen de onderzoekers beslui-

ten om documentatie te bekijken, zoals de zorg-

plannen. Ze kijken wat er in deze documentatie te 

vinden is over dat wat ze in de praktijk hebben ge-

zien. ‘Op deze manier bekijkt de onderzoeker ver-

schillende invalshoeken wat de betrouwbaarheid 

en validiteit van het onderzoeksmateriaal verhoogt. 

In deze methode zit een antropologische aanpak 

verweven, namelijk het doen van participerende 

observaties. Tijdens een participerende observa-

tie verplaatst de onderzoeker zich letterlijk in de 

wereld van wat hij wil onderzoeken, terwijl hij het 

gedrag en de interactie van de leden observeert; 

in dit geval de interactie die plaatsvindt tussen de 

cliënt en de medewerker in een zorginstelling.’

Inspirerend voor medewerkers

In de laatste fase van de methode gaat een 

‘kwaliteitspanel’ de observatieverslagen lezen om 
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‘Cijfers lijken heldere 

informatie te geven, 

maar in werkelijkheid 

zeggen ze niet zo veel’

een gesprek voor te bereiden met het team van 

de locatie die onderzocht is. In dat kwaliteitspanel 

zitten de stakeholders van de instelling. Niet zonder 

trots vertelt Reinders over de bijzondere resulta-

ten van deze laatste fase: ‘Medewerkers worden 

uitgedaagd om in ‘de spiegel’ te kijken en daar iets 

mee te doen. Het doet medewerkers beseffen dat 

kwaliteit niet alleen iets is voor de instelling of de 

inspectie, maar juist veel te maken heeft met hun 

werk. Medewerkers staan stil bij vragen als: zit 

deze cliënt hier wel op de juiste plek? Of waarom is 

hier een confl ict? Deze fase kan voor medewerkers 

confronterend zijn, maar ze is vooral inspirerend.’ 

Dat komt volgens Reinders doordat de methode 

zorgt voor ‘geïntensiveerde aandacht voor wat er in 

de praktijk gebeurt’. Hierdoor lukt het om medewer-

kers enthousiast te maken voor het daadwerkelijk 

realiseren van kwaliteitsverbetering. ‘Kwaliteitsver-

beteringen beginnen bij de medewerkers,’ vindt 

hij. ‘Kwaliteit in de langdurige zorg is de kwaliteit 

van de mensen die er werken. Als je geen goede 

mensen in dienst hebt, dan kun je je te pletter 

organiseren aan kwaliteit, maar dan gaat er niet 

veel gebeuren.’ 

Genoeg van geformaliseerde systemen 

‘Veel mensen zijn de geformaliseerde systemen 

zat’, weet Reinders. ‘Dat kunnen toezichthoudende 

instanties niet negeren. Publieke verantwoording 

is onomkeerbaar; het is van belang om goed na te 

denken hoe dit te doen. Op dit moment hebben alle 

kwaliteitsonderzoeken in de zorg dezelfde vorm 

en inhoud; dat vind ik nogal merkwaardig. In de 

wetenschap geldt dat de onderzoeksmethode zich 

richt op de eigenschappen van het te onderzoe-

ken object. Mij lijkt een open hartoperatie echt iets 

anders dan het zorgen voor iemand die aan het 

dementeren is.’  

Testen

De methode ‘Beelden van kwaliteit’ is inmiddels 

twee keer getest in een zorginstelling in de ge-

handicaptensector. Met succes. Met het LSR gaat 

Reinders de komende tijd nog een aantal pilots 

uitvoeren. Deze pilots richten zich op een specifi e-

ke doelgroep in de gehandicaptensector, namelijk 

cliënten die niet of nauwelijks kunnen praten. 

Mogelijk is de methode van Reinders de manier om 

inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg voor 

deze cliënten. Reinders zou graag de methode uit-

testen in de kortdurende en ambulante zorg. 

Ideologie

De diverse pilots zijn ook de manier om de sterke 

en zwakke kanten te ontdekken van zijn methode. 

‘De kracht van een goede onderzoeksmethode is 

dat je weet wat de beperkingen zijn. Dit betekent 

dat je continu moet bezien welke methode het bes-

te aansluit bij wat je wilt onderzoeken. En je niet, 

zoals nu gebeurt, beperkt tot de uniforme aanpak 

van ‘one size fi ts all’. De huidige benadering is een 

ideologische. We hebben met elkaar afgesproken 

dat zorg een consumptiegoed op de markt is dat 

mensen kunnen inkopen. Ik heb hier op zich niets 

tegen hoor, maar kijk dan wel kritisch naar welke 

instrumenten je hiervoor inzet.’


