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SAMENVATTING 
 
Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg is inmiddels een begrip in de sector VV&T. 

Uitgangspunt van Verantwoorde zorg is dat de zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de 
cliënt. De helft van de indicatoren in het Kwaliteitskader is gebaseerd op ervaringen van de 
cliënt, de andere helft brengt zorginhoudelijke risico's in kaart. 

 In de zomer van 2009 zijn de zorginhoudelijke indicatoren geëvalueerd door MediQuest, in 
opdracht van de Stuurgroep Verantwoorde Zorg. In vier focusgroepen is nagegaan of de 
indicatoren kwaliteit van zorg meten, of de indicatoren helder zijn geformuleerd en of de in- en 
uitsluitingcriteria helder zijn omschreven. 

Uit de evaluatie komt naar voren dat de zorginhoudelijke indicatorenset van het 
Kwaliteitskader als geheel door de experts relevant en haalbaar wordt gevonden. 

Wel geven de experts aan behoefte te hebben aan meer uitleg en verduidelijking van de 
indicatoren. Met name voor de Thuiszorg vinden de experts een aantal uitkomstindicatoren 
minder geschikt voor externe verantwoording. Hier zouden wellicht procesindicatoren kunnen 
worden toegevoegd aan het Kwaliteitskader. 

 In december 2009 stelt de Stuurgroep Verantwoorde zorg VV&T vast welke wijzigingen in 
de indicatoren worden doorgevoerd. 

 
 'Het al dan niet voorkomen van incontinentie kun je de Thuiszorg echt niet aanrekenen ' Als de cliënt zelf 

een tafelblad vraagt om te lezen dan is het toch geen fixatie? 'Veel medewerkers in de zorg hebben wel een 
oordeel over de indicatoren die worden gehanteerd in het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg voor de 
sector Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Voor een goed oordeel is goede informatie echter een 
'must' en met gelijke informatie zijn de meningen een stuk minder verdeeld. 

Dat bleek uit de evaluatie van de zorginhoudelijke indicatoren die is gedaan in de zomer van 2009. Dit 
artikel beschrijft de belangrijkste resultaten uit dé discussies met experts geïllustreerd aan de hand van drie 
voorbeelden '   

Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg is inmiddels een begrip in de sector VV&T. 
Uitgangspunt van Verantwoorde zorg is dat de zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt. De 

focus ligt daarbij op de wens en regie van de cliënt. De professional ondersteunt de cliënt door vraaggericht 
en vakkundig (dus veilig) te werken en de organisatie ondersteunt dit proces. Het Kwaliteitskader bestaat 
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uit een set indicatoren (letterlijk 'aanwijzers') die een beeld geven of de zorg al dan niet verantwoord is. Het 
meetbaar maken van de kwaliteit van zorg is belangrijk voor interne verbetering, maar ook voor externe 
verantwoording en het bieden van keuzeinformatie aan cliënten. 

De helft van de indicatoren in het Kwaliteitskader is gebaseerd op ervaringen van de cliënt, de andere helft 
brengt zorginhoudelijke risico's in kaart. De indicatoren zijn zoveel mogelijk gericht op uitkomsten, niet op 
processen. 

Gekozen is voor relatieve normen, waarmee instellingen zich met elkaar kunnen vergelijken. 
Hoewel de sector constant in beweging is door bijvoorbeeld de landelijke ontwikkelingen van 

ketenindicatoren en een tendens vanuit de overheid om met financiële middelen te 'sturen' op kwaliteit, is 
het de sector gelukt om met het Kwaliteitskader eenduidig kwaliteit te definiëren, meetbaar en openbaar te 
maken (Stuurgroep Verantwoorde zorg 2005; 2006; 2007; 2008, Van Sprundel, 2007; Van Beek, 2008). 

Uit een onderzoek door de Universiteit Maastricht (2008) blijkt dat zorgaanbieders ervaren dat de 
openbare publicatie van kwaliteitsgegevens een stimulans is om meer aandacht aan kwaliteit te geven. Het 
nut van het kwaliteitskader wordt daarmee nadrukkelijk onderscbeven. 

Dit blijkt ook uit het gegeven dat ActiZ-leden het publiceren van de kwaliteitsgegevens op kiesBeterm1 
als lidmaatschapseis zien. Uit het onderzoek van Maastricht wordt echter ook duidelijk dat er nog veel kan 
worden verbeterd. Zo worden nadrukkelijk twijfels uitgesproken over de geschiktheid van een aantal 
zorginhoudelijke indicatoren en het Kwaliteitskader krijgt voor de Thuiszorg een beduidend lager 
rapportcijfer. 

[TABEL 1] 

FOCUS GROEPEN 
De evaluatie van de zorginhoudelijke indicatoren is opgepakt door MediQuest, in opdracht van de 
Stuurgroep Verantwoorde Zorg. In vier focusgroepen is nagegaan of de indicatoren kwaliteit van zorg 
meten, of de indicatoren hel- der zijn geformuleerd en of de keuze voor cliëntgroepen duidelijk is 
omschreven. Drie focusgroepen werden georganiseerd met zorginhoudelijke experts uit praktijk en 
wetenschap; één focusgroep met methodologen. De ruim 30 experts ontvingen voorafgaand aan de 
focusgroepen, als voedingsbodem voor de discussie, een rapportage met per indicator de kritiek- en 
aandachtspunten die uit een vooronderzoek naar voren waren gekomen (Vissers et al 2009). 

UITKOMSTEN VAN DE EVALUATIE 
De indicatoren brengen volgens de experts, belangrijke aspecten van de kwaliteit van zorg in kaart en de 

experts zijn van mening dat het merendeel van de indicatoren kan worden gehandhaafd. Wel vragen zij bij 
een groot aantal indicatoren meer uitleg in het Kwaliteitskader  

Waarom is deze indicator belangrijk voor de kwaliteit van zorg en op welke wijze draagt een goede 
uitkomst bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt? Ook is er behoefte aan een duidelijke toelichting bij 
de uitsluitingcriteria  

Daarnaast wordt geadviseerd een groot aantal indicatoren aan te scherpen. Over vier indicatoren waren de 
experts niet onverdeeld positief  

Voor deze indicatoren is nader onderzoek nodig  
Tabel 1 geeft een overzicht van de aanbevelingen per indicator. Met name voor de Thuiszorg vinden de 

experts een aantal uitkomstindicatoren minder geschikt voor externe verantwoording  
Deze indicatoren zijn wel geschikt voor interne verbetering. Dit zou betekenen dat de indicator in de 

toekomst bij voorkeur wel gemeten wordt, maar niet openbaar wordt gemaakt. Op basis van de evaluatie 
door experts adviseert MediQuest deze uitkomstindicatoren voor de Thuiszorg te vervangen door 
procesindicatoren, omdat de thuiszorg wel een signalerings- en preventieve functie heeft. Een voorbeeld 
hiervan is het percentage valincidenten dat geanalyseerd is en waarop actie is ondernomen. De experts 
hebben zich ook gebogen over de vraag welke informatie momenteel nog ontbreekt in de selectie van 
zorginhoudelijke indicatoren. Genoemde suggesties voor indicatoren zijn onder meer eenzaamheid en pijn  
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[KADER 1] 
In de kaders worden ter illustratie drie van de geëvalueerde indicatoren toegelicht. Achtereenvolgens vindt 

u de definitie en informatie over de indicator, het oordeel over de indicator van enkele experts (om een 
beeld te geven van de discussie) en de aanbevelingen die uiteindelijk door MediQuest zijn gedaan  

VERVOLG 
Samen met de cliëntervaringen vormen de zorginhoudelijke indicatoren de pijlers van het Kwaliteitskader. 

De hier beschreven evaluatie richtte zich enkel op de zorginhoudelijke indicatoren van het Kwaliteitskader. 
Momenteel worden ook de indicatoren op basis van cliëntervaringen geëvalueerd. 

[KADER 2.KADER 3] 
In december 2009 stelt de Stuurgroep Verantwoorde zorg VV&T vast welke wijzigingen in de indicatoren 

worden doorgevoerd. Een van de uitgangspunten van het Kwaliteitskader is dat de indicatoren zich zoveel 
mogelijk richten op uitkomsten van de zorg. De uitkomsten van de evaluatie pleiten nu ook voor 
toevoeging van enkele procesindicatoren. Dit zal ongetwijfeld een punt van discussie zijn. Ook zal het 
aantal zorginhoudelijke indicatoren niet zonder meer worden uitgebreid. De basis van het Kwaliteitskader 
vormt de kwaliteit van leven van cliënten  

Nieuwe indicatoren kunnen enkel worden toegevoegd wanneer zij direct van invloed zijn op de kwaliteit 
van leven. Om de administratieve lasten van zorgorganisaties te beperken worden extra indicatoren bij 
voorkeur alleen toegevoegd wanneer andere komen te vervallen  

TOT SLOT 
Uit de evaluatie komt naar voren dat de experts de zorginhoudelijke indicatorenset van het Kwaliteitskader 

als geheel relevant en haalbaar vinden. Hoewel voorafgaand aan het evaluatieonderzoek de meningen over 
de kwaliteit van een indicator soms sterk verdeeld waren, bleek men door uitwisseling van informatie tot 
verbetervoorstellen te kunnen komen waar een overtuigende meerderheid van de experts het mee eens is. 
De aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren komen vormen een solide basis voor de besluiten die door 
de Stuurgroep genomen moeten worden. 

NOOT 
1 Dit artikel is een bewerking van de presentatie waarheen, waarvoor? Een evaluatie van enkele 

zorginhoudelijke indicatoren' gehouden op de meet- en verbeterdag van ActiZ, 15 september 2009  
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TABEL EN KADERS 
 
Tabel 1 Aanbevelingen van de experts per indicator (Vissers et al., 2009) 

 
0= geen wijxigingsvoorstel, nader onderzoek nodig 
+ = indicator handehaven met wijzigingen 
- = indicator verwijderen 
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