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IN DE PRAKTIJK

Meten van kwaliteit van zorg is één ding. Maar echt weten hoe cliënten de 
kwaliteit van zorg beleven en verbeterwensen meteen toepassen in de praktijk, 
dat zou nog mooier zijn. De drie cliëntenraden en medewerkers van Pantein 
hebben gezamenlijk instrumenten ontwikkeld om dat te doen. Ze zijn trots op 
wat ze de afgelopen twee jaar hebben bereikt. Hoe ziet de samenwerking eruit?    

Judy de Cloe

Het enthousiasme straalt van de gesprekspartners 

af tijdens het interview. De bestuursvoorzitter en 

de voorzitters van de cliëntenraden van Pantein 

(ouderenzorg, thuiszorg en ziekenhuis) zijn goed 

op elkaar ingespeeld. ‘Twee jaar geleden zijn we 

ons gaan realiseren dat kwaliteit van zorg over 

twee belangrijke criteria gaat’, vertelt een bevlogen 

Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter van Pantein. 

‘Maatstaf één zijn de afgesproken normen voor 

professionele zorg, de meetbare kwaliteit, dat is be-

legd bij medewerkers. Maatstaf twee is de beleving 

van de zorg door cliënten, de merkbare kwaliteit. 

We bedachten hoe mooi het zou zijn als merkbare 

kwaliteit een duidelijkere plek zou krijgen. We 

wilden de stem van de cliënt veel eerder betrekken 

bij de dagelijkse gang van zaken en die niet alleen 

achteraf horen na het invullen van een vragenlijst. 

Maar hoe doen we dat dan? Welke instrumenten 

zetten we in? En, belangrijk, hoe kan de cliënten-

raad daar een grote rol bij spelen? Maar ook, hoe 

zorgen we ervoor dat medewerkers nog meer het 

belang van merkbare kwaliteit voor cliënten gaan 

zien?’

Merkbare kwaliteit

Voor het formuleren van antwoorden op al deze 

vragen werd de werkgroep ‘Merkbare kwaliteit’ 

geformeerd. In de werkgroep zitten leden van de 

cliëntenraden en medewerkers van Pantein. Aan 

de opstart van de werkgroep nam ook de be-

stuursvoorzitter deel. Daarna zijn medewerkers en 

vertegenwoordigers van de cliëntenraden samen 

verder gegaan. Immers, medewerkers kunnen 

wensen en ideeën van cliënten (direct) toepassen 

in de praktijk. De taakopdracht van de werkgroep 

was: ‘ga met elkaar in gesprek over hoe je merk-

bare kwaliteit binnen de Thuiszorg, Zorgcentra en 

het Maasziekenhuis het beste inhoud kunt geven.’ 

Na twee jaar is een eerste slag geslagen. Er zijn 

meetinstrumenten bedacht die in de praktijk wor-

den ingezet. Sommige wensen die bij de toepas-

sing van de meetinstrumenten naar voren kwamen 

bleken direct uitvoerbaar. Wensen die het individu 

overstijgen gaan naar de werkgroep en worden 

daar besproken en opgepakt. 
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Jo Jansen

Wensenboom

‘We zijn heel blij dat merkbare kwaliteit hoog op 

de agenda staat. Mensen blijven steeds korter in 

een ziekenhuis of zorgcentrum en ook over die 

periode wil je weten hoe mensen de zorg ervaren. 

De kunst is te zoeken naar instrumenten die het 

beste passen bij de dynamiek en de aard van de 

zorg’, vertelt Judy de Cloe, voorzitter van de cliën-

tenraad van Zorgcentrum Madeleine bij Pantein, 

opgetogen. ‘In elke locatie binnen de ouderenzorg 

bijvoorbeeld, gebruiken we nu een wensenboom 

met wenskaartjes. In het verleden hadden we als 

cliëntenraad een spreekuur ingesteld voor cliën-

ten. Dat werkte niet; dan zaten wij te wachten op 

mensen, maar die komen niet zomaar naar je toe. 

Nu gaan wij bij de mensen langs die een kaartje 

hebben ingevuld. De wens op het kaartje is een 

handvat voor het starten van een gesprek. 

In dat gesprek stellen we vragen die vooraf zijn af-

gestemd in de werkgroep, vragen over veiligheid, 

vertrouwen en bejegening. In eerste instantie 

ontvingen we alleen eetwensen. Nu zijn mensen 

gewend aan de wensenboom en spreken zij ook 

andere wensen uit. Soms ogenschijnlijk kleine 

dingen, zoals hoe iemand het douchen ervaart of 

denkt over uiterlijke verzorging, maar als je door-

vraagt heeft het vaak te maken met eigenwaarde 

of leefplezier, wat natuurlijk heel belangrijk is. Een 

mooie bijvangst van de nieuwe methode is dat 

de cliëntenraad zo veel zichtbaarder is geworden 

voor cliënten en medewerkers.’  

Kwaliteitsrondes

Bij het Maasziekenhuis kozen ze voor een an-

der instrument. Leden van de cliëntenraad van 

Maasziekenhuis Pantein liepen altijd mee met 

veiligheidsrondes, vertelt een enthousiaste voorzit-

ter Jo Jansen. ‘Nu lopen we kwaliteitsrondes. We 

waren niet tevreden over onze bijdrage aan de 

veiligheidsrondes. Die was minimaal en weinig 

bevredigend. Nu leveren we actief een bijdrage 

aan het verbeteren van de merkbare kwaliteit, de 

kwaliteit zoals de patiënt die ervaart. We doen 

direct iets met signalen die we van cliënten horen. 

Dat is veel interessanter en geeft veel meer voldoe-

ning. Gemiddeld lopen we tien rondes per jaar, elke 

keer met twee leden van de cliëntenraad en steeds 

op een andere afdeling. We gaan in gesprek met 

cliënten aan de hand van de gerichte vragen 

die we vastgesteld hebben in de werkgroep. De 

geluiden die wij horen communiceren we meteen 

met de manager van de afdeling. Artsen schuiven 

aan als ze er zijn op dat moment. Het verslag van 

de bespreking gaat ook naar de medische staf. De 

kwaliteitsrondes zijn laagdrempelig, we gaan op 

de afdeling net zo makkelijk met medewerkers in 

gesprek als met cliënten. Het lopen van kwaliteits-
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Pauline Terwijn

rondes heeft onze positie als cliëntenraad versterkt. 

Medewerkers en cliëntenraad weten elkaar mak-

kelijker te vinden; we lopen niet meer langs elkaar 

heen. De voorzitter van de medische staf zegt nu 

gekscherend: ‘We zagen jullie te weinig, nu zien we 

jullie te vaak’.’ 

Belpilot

Bij de Thuiszorg gaat het om zo’n zesduizend  

cliënten. Bij hen langs gaan, zoals in een zieken-

huis of verpleeghuis, is een stuk lastiger. Voor de 

thuiszorg was daarom een ander meetinstrument 

nodig. Peter Raaijmakers, voorzitter van de cliën-

tenraad, vroeg zich af hoe al die cliënten eigenlijk 

het beste bereikt konden worden. ‘We zijn gestart 

met een belpilot. En ik heb ervaren dat dit werkt. 

We bellen mensen die van tevoren zijn aange-

schreven als deelnemer. En we stellen elke  

cliënt een simpele vraag: ‘Welk cijfer geeft u voor 

de zorg van Pantein?’ Het cijfer is de aanleiding 

om verder het gesprek aan te gaan met de cliënt. 

Het cijfer is geen doel, maar een middel om door 

te vragen: ‘Wat maakt dat u een 8 geeft of een 6?’ 

Het mooiste voorbeeld is het verhaal van de man 

die een 10 geeft voor de zorg. ‘Maar’, zegt hij, ‘er 

is één ding waar jullie mee moeten stoppen en dat 

zijn de stagiaires. Als er een stagiaire mee is, dan 

tel ik niet meer mee. Ze praten dan met elkaar en 

mij voorbij.’ Het is een geluk om nu zo direct met 

de cliënt in contact te zijn en dat is een verschui-

ving met wat we gewend waren. Het levert mooie 

inzichten en gesprekspunten op voor de zorg.’ 

Rol cliëntenraad 

Alle drie de voorzitters zeggen dat de traditionele 

rol van de cliëntenraad meer naar de achtergrond 

is geschoven. Veiligheidsrondes lopen doen de 

leden van de cliëntenraad van Maasziekenhuis 

Pantein niet meer. Jansen: ‘Actief zijn met de 

kwaliteitsrondes voelt voor ons goed, dat is waar 

we voor zijn als cliëntenraad. We houden ons ook 

nog bezig met de formele adviesvragen, maar veel 

minder dan we gewend waren.’ De Cloe van de 

Zorgcentra en Raaijmakers van de Thuiszorg vul-

len aan: ‘We kunnen nu handen en voeten geven 

aan de mening van de cliënt. We kunnen iets doen 

voor cliënten en we krijgen een beter en breder 

beeld van wat cliënten vinden. Is het representa-

tief? Nee, maar dat is niet interessant. Weten hoe 

cliënten de zorg ervaren en blijven verbeteren, dat 

is veel belangrijker. En beter nog, medewerkers 

pakken zaken meteen op. Nu vragen medewerkers 

eerder aan cliënten wat zij willen. Cliënten zijn 

verschillend en hoeven niet hetzelfde te willen, kijk 

naar het individu.’ 
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Peter Raaijmakers

‘Het is een groot cadeau dat cliëntenraden  
en medewerkers het zo opgepakt hebben.  

Ieder vanuit zijn eigen rol en expertise’

Groot cadeau

De werkgroep ‘Merkbare kwaliteit’ evalueert 

regelmatig wat er goed gaat en wat beter kan. De 

eerste reacties over wat er is bereikt zijn positief. De 

voorzitters van de drie cliëntenraden merken dat nu 

meer centraal staat wat de cliënt zelf merkt van de 

geboden zorg. Bestuursvoorzitter Terwijn zegt stra-

lend: ‘Het is een groot cadeau dat cliëntenraden en 

medewerkers het zo opgepakt hebben. Ieder vanuit 

zijn eigen rol en expertise. We staan op het punt om 

te kijken hoe we verder gaan en waar we ons nog 

kunnen verbeteren. Ik merk dat het ons is gelukt 

om de stem van de cliënt beter in te richten. Het is 

veel logischer geworden om de cliëntenraad vooraf 

bij keuzes te betrekken, want dan is er invloed. Ik 

merk dat medewerkers veel meer open staan voor 

het perspectief van de cliënt. Er is nog geen enkele 

medewerker bij mij geweest die zich hardop heeft 

afgevraagd wat we met deze ontwikkeling moeten.’

Tip voor anderen

Terwijn is trots op zoveel positieve energie. Hoe 

mooi is het wanneer andere organisaties ook actief 

een concrete bijdrage kunnen leveren aan merk-

bare kwaliteit: ‘Dat gun ik anderen ook. Hoe? Door 

als bestuurder helder te zijn in wat de cliëntenraad 

voor je kan betekenen en vooral door de stem van 

de cliënt echt te willen horen. Dat is het belang van 

ons allemaal.’ Waar de samenwerking nu staat 

is niet zomaar tot stand gekomen. De voorzitters 

erkennen dat ze vooraf niet wisten wat de precieze 

uitkomst zou zijn. Nu terugkijkend is het werk van 

de cliëntenraad er veel aantrekkelijker op gewor-

den. De belangrijkste tip van de voorzitters is: 

kijk wat uit het hart van mensen komt en richt je 

daarop. Die onderstroom is de kern waar het in de 

communicatie binnen de zorg, tussen cliënten en 

medewerkers, over gaat. Als cliëntenraad hoef je 

niet alleen langs de leiband van de formele rechten 

te lopen. Je kunt ook directer in de praktijk opko-

men voor de belangen van cliënten. De Cloe: ‘In 

gesprek zijn met mensen over hun wensen vind ik 

het belangrijkste om te doen als cliëntenraad. We 

kunnen nu echt iets betekenen voor de cliënt. We 

hebben nu iets in handen.’
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