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Wanneer het over onderzoek naar de kwaliteit 

van zorg gaat, klinkt regelmatig de term Consu-

mer Quality-Index (CQI). Deze CQ-vragenlijst is 

een landelijke vragenlijst waarmee de kwaliteit 

van de zorg wordt gemeten. De uitkomsten 

laten zien wat cliënten belangrijk vinden. En wat 

hun ervaringen zijn met de zorg. Wat houden 

deze onderzoeken in? En – nog belangrijker – 

wat kun je ermee?

De Consumer Quality-Index (CQI) is een landelijke 

vragenlijst waarmee de kwaliteit van de zorg wordt 

gemeten vanuit het perspectief van cliënten. De 

vragenlijst wordt momenteel (her)ontwikkeld voor 

de gehandicaptensector en de curatieve sector. In 

januari 2009 start de pilot in de revalidatiesector. 

Uitkomsten en resultaten

Zorginstellingen kunnen de uitkomsten van de CQ-

vragenlijst onder andere gebruiken als verantwoor-

ding naar het zorgkantoor. De uitkomsten kunnen 

cliënten helpen bij het kiezen voor een zorginstel-

ling. De resultaten van de CQ-vragenlijst zijn te 

vinden op de website Kiesbeter.nl. Deze website is 

door de overheid in het leven geroepen om men-

sen te informeren en te helpen keuzes te maken 

in de zorg. Managers en cliëntenraden kunnen de 

uitkomsten ook gebruiken als uitgangspunten voor 

het verbeteren van de zorg. 

Ombuigen naar verbeteringen

Hoe kunnen managers en cliëntenraden de uitkom-

sten van de CQ- vragenlijst gebruiken om de zorg 

te verbeteren? Het maken van een verbeterplan 

naar aanleiding van de CQ-vragenlijst blijkt in de 

praktijk niet heel eenvoudig te zijn. Een voorbeeld: 

45% van alle revalidanten vindt dat behandelaars 

niet voldoende tijd voor hen hebben. Deze uitkomst 

roept veel vragen op: wat bedoelen cliënten hier 

mee? Waarom vinden ze dit? Zijn het bepaalde 

momenten op een dag waarop behandelaars wei-

nig tijd hebben? Waarvoor hebben behandelaars 

geen tijd? En hoe zien de behandelaars dit zelf? 

Vinden zij ook dat ze te weinig tijd hebben voor 

cliënten?

Antwoorden op deze vragen zijn nodig om een 

goede oplossing te vinden. De CQ-vragenlijst geeft 

deze antwoorden niet, omdat het een kwantitatieve 

onderzoeksmethode is. Met deze methode wordt 

gemeten wat mensen vinden van de kwaliteit van 

de zorg. Om aan de slag te gaan met de uitkom-

sten van de CQ-vragenlijst is het ook belangrijk te 
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weten waarom cliënten iets vinden. Dit kan achter-

haald worden door een kwalitatieve onderzoeks-

methode.

Verder onderzoek 

is nodig om kwaliteit 

te verbeteren

Open vragen 

Voorbeelden van kwalitatieve onderzoeksmethodes 

zijn open interviews en groepsgesprekken. Hier 

worden open vragen gesteld waardoor cliënten 

kunnen uitleggen waarom ze iets vinden. Op 

deze wijze wordt duidelijk wat de achterliggende 

motivaties en argumenten zijn. Daarnaast is er in 

een interview of groepsgesprek ook de ruimte voor 

cliënten om verbetersuggesties aan te geven. Met 

deze informatie ontstaat een verbeterplan vanuit 

cliëntenperspectief. Het is immers de cliënt die aan 

den lijve de zorg ervaart, die de ervaringen met de 

zorg weergeeft en vandaaruit kan aangeven wat hij 

of zij verbeterd zou willen zien. 

Gezamenlijk proces

De voorbeelden laten zien dat met een aanvul-

lend kwalitatief onderzoek het gemakkelijker is een 

verbeterplan op te stellen. Door zowel met cliënten, 

als met medewerkers en managers in gesprek 

te gaan en hun mening te vragen ontstaat er ook 

draagvlak voor het verbeterplan. Dit draagvlak is 

belangrijk, omdat het verbeteren van de zorg een 

gezamenlijk proces is. 

Verbeteren van zorg is 

een gezamenlijk proces

             - door Dominique van ’t Schip en Helena Wiersma

Voorbeeld van een interview

Uitkomst CQ-index: 47% van alle cliënten vindt 

de toegankelijkheid van het gebouw niet goed.

Reactie cliënt tijdens interview: De deurbel is 

niet goed bereikbaar voor rolstoelers. Er staat 

een paaltje voor de deurbel. Het lukt dan ook 

niet om op tijd door de deur te komen. 

Actie in verbeterplan: De deurbel wordt ver-

plaatst naar het paaltje.

Voorbeeld van een groepsgesprek

Uitkomst CQ-index: 38% van alle cliënten vindt 

dat de behandelaar hen niet serieus neemt.

Reactie cliënten in groepsgesprek: Toen we 

van klinische revalidatiezorg over gingen naar 

de poliklinische revalidatiezorg is op geen 

enkele manier afscheid genomen. Dit vinden 

de cliënten onbegrijpelijk aangezien zij een jaar 

intensieve behandeling gehad hebben. 

Acties in verbeterplan: Er zal standaard een 

exitgesprek gevoerd worden met de revalidatie-

arts als iemand het revalidatiecentrum verlaat. 

Daarnaast wordt op er de dag dat iemand weg 

gaat uit het revalidatiecentrum afscheid geno-

men van de groep revalidanten. Dit door middel 

van een korte toespraak van de revalidatiearts 

en het gezamenlijk drinken van koffi e en thee 

met de groep.
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Kwantitatief onderzoek geeft inzicht in wat mensen vinden. In dit onderzoek wordt een vragenlijst 

gebruikt met gesloten vragen. Er kan gekozen worden uit gesloten antwoordcategorieën. 

Voorbeeldvraag: Bent u tevreden over het eten? 

Antwoordmogelijkheden: 0 Ja   0 Nee

Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in waarom mensen iets vinden. In dit onderzoek wordt gekeken 

naar achterliggende motivaties van cliënten. Dit gebeurt vaak met groepsgesprekken en diepte 

interviews waarin open vragen worden gesteld.

Voorbeeldvraag: Waarom bent u niet tevreden over het eten? Op deze vraag zijn meerdere antwoor-

den mogelijk zoals: Het eten wordt regelmatig te koud aangeleverd. Het eten is te eenzijdig. De kok 

staat niet open voor suggesties of nieuwe ideeën enzovoort.

Voorbeeld onderzoek na uitkomsten CQ-index

Het LSR heeft ervaring met het uitvoeren van kwalitatief verdiepend onderzoek op basis van 

de uitkomsten van de CQ-index. Het LSR begeleidt in voorkomende gevallen de manager en de 

cliëntenraad via de volgende stappen:

1 Bespreken uitkomsten CQ-index

 • Welke punten herkent u?

 • Wat zijn opvallende punten?

 • Wat willen we met de punten?

2 Opstellen verbeterpunten

 • Welke uitkomsten van de CQ-index vinden we het belangrijkste? 

   (De belangrijkste uitkomsten worden ‘verbeterpunten’ genoemd)

 • Welke uitkomsten willen we verder onderzoeken?

3  Interviews en groepsgesprekken door het LSR

4  Opstellen verbeterplan

 • Wat zijn de concrete verbeterafspraken? (Wie gaat het doen en wanneer?)

 • Hoe zetten we dit in het verbeterplan en het werkplan en wie doet dit?

5  Evalueren verbeterplan na 1 jaar

 • Zijn de gemaakte verbeterafspraken nagekomen?

 • Is iedereen tevreden over hoe de verbeterafspraken zijn uitgevoerd?

 • Moeten er nog nieuwe afspraken worden gemaakt?

Wilt u meer weten over de CQ-vragenlijsten, over kwalitatieve onderzoeken of over het 

opstellen van een verbeterplan? U kunt contact opnemen met het kwaliteitsteam van het LSR.


