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Patiënten	kunnen	hun	mening	geven	over	hun	ervaringen	met	de	kwaliteit	van	
de	zorg.	Maar	er	kan	ook	iemand	meelopen	met	een	patiënt.	Ogenschijnlijk	als	
begeleider	of	familielid	maar	feitelijk	als	undercover	observator.

Shadowing wordt het genoemd; het schaduwen 

van patiënten of eigenlijk het schaduwen van de 

omgeving van de cliënt. De shadower volgt de pa-

tiënt tijdens zijn zorgtraject en krijgt hierdoor inzicht 

in het traject dat de patiënt doorloopt. De ervarin-

gen en beleving van de patiënt en de observatie 

van de shadower worden in kaart gebracht. 

Nuttige	kwaliteitstoetsing

Shadowing is een vorm van kwaliteitstoetsing in 

de zorg. Een zeer nuttige toets voor bijvoorbeeld 

een ziekenhuis, omdat het op een heel eenvoudige 

manier blinde vlekken van verpleegkundigen en 

specialisten zichtbaar kan maken. Als het moment 

is aangebroken voor een ronde van shadowing, 

zijn alle werknemers daarvan op de hoogte. Wat 

zij niet weten is wanneer hun afdeling aan de beurt 

is en wie als begeleiders met de patiënten mee-

komen. Het ziekenhuis neemt telefonisch contact 

op met een aantal patiënten. Degenen die willen 

meewerken aan shadowing, krijgen een brief met 

aanvullende informatie. In een ronde shadowing 

worden gemiddeld zo’n dertig patiënten gevolgd. 

Voldoende om een beeld te kunnen krijgen.

Onopvallende	begeleider

De shadower maakt kennis met de patiënt in de 

polikliniek. Hij vangt de patiënt op bij de ingang en 

volgt hem daarna door het ziekenhuis heen. Hij zit 

naast hem in de wachtkamer en is bij het gesprek 

met de specialist. Al die tijd gedraagt hij zich als 

een gewone begeleider, een verwant of een goede 

vriend van de patiënt. De patiënt maakt gebruik 

van de zorg, is op zoek naar een antwoord op zijn 

zorgbehoefte, de shadower is voor dit moment een 

onopvallende begeleider. Zo kan hij door een dub-

bele bril kijken – met eigen ogen en met de ogen 

van de patiënt – en zich een beeld vormen van de 

kwaliteit van de zorg.  

Uitgebreide	checklist

Voor zover mogelijk maakt de shadower al tijdens 

het bezoek aan de poli aantekeningen op zijn 

checklist. Op het eind van het bezoek vult hij 

samen met de patiënt een uitgebreide lijst met 

aandachtspunten in. Die lijst besteedt aan veel 

onderwerpen aandacht, bijvoorbeeld de ontvangst 

van de patiënt door het ziekenhuis, de gesprekken 

die de patiënt heeft met specialisten en verpleeg-

kundigen, de mogelijkheden om vragen te stellen 

en het optreden van medewerkers. De shadower 

rapporteert over deze onderwerpen en let ook op 

non-verbale uitingen van de patiënt. Het ziekenhuis 

verzamelt alle resultaten en evalueert ze met de 

shadowers. De kwaliteitsfunctionaris rapporteert 

vervolgens over de resultaten van de kwaliteitstoet-

sing. 

Blijven	meten

De ervaringen met het volgen van patiënten, leert 

medewerkers van een ziekenhuis vaak veel over 

de manier waarop zij met patiënten communiceren. 

Dat een specialist de patiënt moet aankijken tijdens 

het gesprek is algemeen bekend. In de praktijk 

blijkt dat toch niet altijd te gebeuren en ervaren pa-

tiënten een gemis aan aandacht. Het is altijd goed 

medewerkers hierop te wijzen. De informatievoor-

ziening, bijvoorbeeld de bewegwijzering, is in zie-

kenhuizen vaak een punt van aandacht. Als zieken-

huis moet je blijven meten of patiënten inderdaad 

gemakkelijk de weg kunnen vinden. Maar ook de 

bereikbaarheid van het ziekenhuis en de parkeer-

faciliteiten zijn onderwerp van onderzoek, evenals 

de bejegening in de wachtkamer, het aanwezig zijn 

van koffie en thee, de kwaliteit van het meubilair, 

de doorlooptijden op de poli, en de professionaliteit 

van medewerkers en zorgprofessionals.

Verbeterpunten

Een ziekenhuis kwam er door shadowing achter 

dat patiënten best tevreden zijn over de manier 

waarop de specialisten omgingen met de lichame-

lijke klachten van de patiënten. Ze voelden zich 

serieus genomen en hun pijn werd niet gebagatel-

liseerd. Patiënten kregen de tijd en ruimte om hun 

verhaal te doen. Een verrassend positief beeld. Er 

kwamen echter andere concrete aandachtspunten 

naar voren. Dankzij shadowing werd helder dat 

patiënten het niet erg vinden om langer te wach-

ten op hun afspraak, maar wel behoefte hebben 

aan duidelijkheid. Loopt het spreekuur uit? Zo ja, 

hoe lang ongeveer. Alle betrokkenen menen dat 

men met de informatie die deze methode oplevert 

continu verder kan werken aan verbetering van de 

kwaliteit van de zorg die het ziekenhuis biedt. 

Als vorm van kwaliteitstoetsing levert shadowing 

altijd wel een aantal concrete verbeterpunten op. 

Daar kan ook de cliëntenraad van het ziekenhuis 

van profiteren. Naast de mogelijkheden die het 

biedt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, 

waarderen cliënten de begeleiding heel erg. Het 

is fijn om iemand naast je te hebben in de spreek-

kamer en met wie je na afloop jouw ervaringen 

kunt doorspreken. Zo levert ook de patiënt zelf een 

belangrijke bijdrage aan verbeteringen in de zorg.

Shadowing is als methode vooral geschikt om bepaalde aandachtspunten te beoordelen zoals accom-

modatie, bewegwijzering en klantvriendelijkheid. Ook geeft het inzicht in samenhang tussen verschil-

lende disciplines en concrete aspecten als planning en wachttijd. 

De methode is vooral geschikt als meerdere afdelingen door de patiënt worden bezocht, zodat ook de 

aansluiting tussen de afdelingen inzichtelijk wordt. Het is een kwalitatieve aanvulling op eerder gedane 

kwantitatieve onderzoeksresultaten: het geeft een verdieping op de verzamelde cijfers. Het LSR kan  

u bij het opzetten en de uitvoering van shadowing ondersteunen.


