
“ De een vertelt, de ander luistert. 
Ik wil géén dialoog.”

Nieuwe methode moet zorgkwaliteit beter meten

“Voor bewoners van verpleeghuizen is het belangrijk dat 

zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. En dat de 

zorg daarbij helpend is. Het is een mooi initiatief van de 

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg om 

de zoektocht te starten hoe je integraal de behoeften 

en ervaringen van bewoners zichtbaar kunt maken. Dat 

maakt het mogelijk de zorg af te stemmen op wat de 

bewoner nodig heeft. Vanuit LOC leveren we daar graag 

een bijdrage aan.”

Marthijn Laterveer

Coördinator LOC, Zeggenschap in Zorg

De ervaring van Jannie Berendsen, Verzorgende 

(Individuele Gezondheidszorg) bij Cicero Zorggroep

“De training vond ik spannend en uitdagend. Ik wist wat 

de opzet van de training was, maar niet wat daar verder 

uit zou komen. Daarom ben ik erin gestapt met het idee 

‘ik laat dit op mij afkomen en welke richting het opgaat, 

daar kom ik wel achter’. Tijdens de 1e bijeenkomst 

moesten wij een kaart uitkiezen en ik koos, passend bij 

mijn gevoel, voor een kaart met een splitsende weg. 

Alle bijeenkomsten hebben leerzame aandachtspunten 

opgeleverd.

De training is al gelijk in praktijk gebracht. De eerste 

gesprekken zijn al gevoerd. Helaas was er door wat 

miscommunicatie maar een uur gepland voor de gehele 

driehoek, in plaats van één onderdeel van de driehoek. 

In een uur moesten we dus drie mensen interviewen! 

Ook eigen onwetendheid over de techniek van audio 

opnamen zorgde ervoor dat het niet geheel naar wens 

is gegaan. Dat leverde wel wat hilariteit op en daarmee 

onbewust een gemoedelijke sfeer. Maar al doende 

leert men. Het opnemen van de gesprekken is een 

goede manier om jezelf feedback te kunnen geven. Je 

kwetsbaarheid tonen, daar is niets mis mee. 

De meting van ervaren kwaliteit is mijns inziens de 

meest waardevolle meting die er kan zijn. De ouderen 

én mantelzorgers ervaren de zorg dagelijks. Het individu 

staat namelijk door de driehoeksgesprekken op de 

eerste plaats en niet een organisatie. Ik heb hierin de rol 

van de AWO-ZL als zeer positief ondervonden. Ik heb 

handvatten gekregen om het gesprek aan te gaan. Er 

zijn tijdens de laatste bijeenkomst veel items naar voren 

gekomen die voor de nieuw te ontwikkelen meting 

belangrijk zijn.”
quote
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Het is 11 oktober en nog altijd nazomer. In een zaaltje in een van de monumentale panden van de Universiteit 

Maastricht heeft zich een groepje van 14 verpleeghuismedewerkers van een aantal Zuid-Limburgse zorginstellingen 

verzameld. Ze zijn hier voor een serie trainingen. Of ze allemaal even naar buiten willen gaan? 

In de grindtuin liggen her en der ansichtkaarten op de 

grond, neergelegd door de trainer, Linda Reumers. Op die 

kaarten allerhande taferelen: zonnebloemen, een hondje, 

een reuzenrad, geopende armen. Wat drukt het beste uit 

hoe je je voelt? Iemand kiest het reuzenrad: “Want het is toch 

een soort attractie, dit hier.” Nee, ze bedoelt niet dat het een 

kermisattractie is, ze bedoelt dat ze het leuk vindt. Deze dame 

- er zijn maar twee mannen bij - heeft er dus zin in. En dat 

geldt voor de meesten. 

Het is allemaal bedoeld om het ijs te breken en vooral ook 

om te ‘verbinden’, zoals Reumers het uitdrukt. Een onderlinge 

band te smeden dus. Want nee, ze kennen elkaar niet. 

Zo dadelijk laat Reumers de mensen een op een nader 

kennismaken, nog steeds in de tuin, ieder wandelt van de een 

naar de ander. 

Ze zijn gevraagd om mee te doen met een proef om een 

nieuwe manier van kwaliteitsmeting in de zorg te testen. 

Tot nu toe gebeurt dat veelal met vragenlijstjes waarop de 

‘harde’ gegevens worden aangevinkt - de valincidenten, 

de doorligwonden. Dat is bijvoorbeeld hoe de Landelijke 

Prevalentiemeting Zorgkwaliteit het aanpakt. Onderzoekers 

van de AWO-ZL - een paar zijn er deze middag ook bij - 

willen nu weten hoe de verpleeghuisbewoners zèlf die zorg 

ervaren. En hoe de medewerkers en de familie denken dat 

de bewoner de zorg ervaart. Dat betekent: gesprekken met 

alle drie de partijen afzonderlijk, zo open mogelijk, met een 

minimum aan in beton gegoten vragen en een maximum 

aan ruimte om echt te luisteren. Die gesprekken, zo is de 

bedoeling, zullen door de zorgmedewerkers worden gevoerd. 

En dat is dus waar deze selecte groep in een drietal sessies 

in getraind gaat worden. Met als secundair effect dat ze een 

‘lerend netwerk’ vormen dat van elkaars ervaringen in de 

verschillende zorginstellingen profiteert. En daar zullen op 

hun beurt ook de AWO-onderzoekers weer van kunnen leren. 

Positief

De cursisten weten het nog niet, maar al deze elementen 

zullen cruciaal blijken in de aanpak die ze straks zelf in 

de praktijk moeten brengen als ze met bewoners, familie 

en zorgmedewerkers in gesprek gaan. Goed luisteren, 

jezelf kwetsbaar durven op te stellen, en vooral ook: 

focussen op het positieve. Bewoners worden in dit nieuwe 

meetinstrument - het heet ‘Ruimte voor zorg’ - expliciet 

gevraagd naar positieve ervaringen. Reumers: “Mensen 

voelen zich dan meteen beter. Praten over negatieve dingen, 

dat blokkeert, dan kom je niet verder.” 

Maar is er dan geen ruimte voor negatieve ervaringen? “Die 

moet je niet uit de weg gaan”, zegt Reumers. “Alleen is de 

aanpak anders. Je vraagt niet: wat gaat hier niet goed? Nee, je 

vraagt: wat kan hier beter?” 

En dat hangt weer samen met de verwachtingen die men 

heeft. AWO-coördinator Hilde Verbeek is deze middag 

ook aanwezig, zij legt uit dat het belangrijk is om de 

verwachtingen en behoeften naar boven te krijgen: “Mensen 

praten daar niet makkelijk over, het vergt dieper doorvragen 

en goed luisteren.”

Geen robot

Twee weken later, hetzelfde monumentale pand, hetzelfde 

zaaltje. Reumers informeert hoe het ging. De cursisten 

zijn immers de boer op gestuurd, ze hebben de eerste 

gesprekken moeten plannen zodat in de derde en laatste 

sessie de ervaringen met deze methode kunnen worden 

uitgewisseld. Maar het is niet bij iedereen gelukt om iets 

te regelen. Dat de deelnemende zorginstellingen hun 

mensen naar deze training sturen, wil blijkbaar nog niet 

Kippenhok

De kennismaking verloopt geanimeerd. Een kippenhok, dat 

is nog het meest waar het intussen in de tuin op lijkt. De 

gemiddelde zorgmedewerker is niet op zijn mondje gevallen, 

zoveel is duidelijk. Totdat er een belletje klinkt. Reumers: “We 

gaan nu iets verder. Ik daag jullie uit om elkaar te vertellen 

waar je echt goed in bent. Dus niet meteen beginnen met 

wat niet goed gaat. En nog iets, ik wil géén dialoog, je vertelt 

het, de ander luistert, en daarna wissel je van rol.” 

Oef, zeker dat laatste blijkt niet zo gemakkelijk te zijn, “er 

wordt meteen teruggepraat”, constateert de trainer achteraf, 

“daar ligt nog een uitdaging”. Een flinke uitdaging zelfs, 

want het raakt de essentie van deze methode: luisteren en 

nog eens luisteren, zonder straks de geïnterviewde in een 

bepaalde richting te sturen. Zelfs een reactie als “hmmm” is 

uit den boze, zal Reumers bij een latere sessie uitleggen.

Raar vinden ze het wel, om jezelf zo de lucht in te steken, 

zeker tegenover een vreemde; “het maakt dat je je kwetsbaar 

voelt”. “Precies”, zegt Reumers, “en kwetsbaarheid creëert 

vertrouwen.”
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My Home Life

In mei 2017 reisde een groep van 

twaalf medewerkers van de AWO-ZL 

(Universiteit Maastricht en een aantal 

partnerinstellingen) naar Londen en 

Glasgow, voor werkbezoeken aan 

verpleeghuizen waar het My Home 

Life (MHL) programma is ingevoerd. 

My Home Life is een Brits initiatief, 

gericht op een betere kwaliteit van 

leven in verpleeghuizen. Die moeten 

“great places to live, work, visit and 

die” worden, zo luidt het credo. 

Miriam Dietvorst, beleidsmedewerker 

bij Mosae Zorggroep, was een van 

hen. Hieronder haar bevindingen:

“In meerdere opzichten was dit een 

waardevolle reis. De uitgangspunten 

van My Home Life passen prima bij de 

uitgangspunten van ons Nederlandse 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Het MHL-programma stimuleert het 

uitwisselen van ervaringen tussen

managers, medewerkers, bewoners 

én de lokale gemeenschap. Dit vanuit 

het perspectief dat iedere betrokkene 

in deze dialoog een waardevolle 

bijdrage kan leveren aan het woon- 

en leefklimaat in de huizen. Managers 

van deze verpleeghuizen hebben 

een sleutelrol om door middel van 

een positieve en creatieve dialoog 

deze ontwikkeling te stimuleren en 

mensen met elkaar te verbinden. 

Mede vanuit dit gedachtegoed is bij 

Mosae gekozen voor het benoemen 

van een verbindende schakel in het 

verpleeghuis: sinds september 2018 

zijn er weer locatiemanagers die 

onder meer de opdracht hebben 

om de band tussen de professionals 

te versterken en hen door middel 

van een opbouwende dialoog te 

ondersteunen bij de aanpak van een 

meer persoonsgerichte zorg. 

Als beleidsmedewerker ondersteun ik 

deze ontwikkeling en maak ik gebruik 

van methoden waarmee we op de 

studiereis kennis hebben gemaakt. 

Een tip? Kijk eens op de website van 

My Home Life: myhomelife.org.uk/ om 

kleine inspirerende voorbeelden te 

lezen die je gelijk in de praktijk kunt 

gebruiken. 

Daarnaast was het meerdaagse 

werkbezoek een mooie gelegenheid 

om collega’s uit andere organisaties 

binnen de academische werkplaats 

te leren kennen. Mooie gesprekken 

over wat hún bezighoudt in het 

werk van alledag en hoe we elkaar 

ook binnen de AWO-ZL hierin beter 

kunnen vinden.”In de training Ruimte 

voor zorg is gebruik gemaakt van 

emotional touchpoints en fotokaarten 

ontwikkeld door My Home Life.”
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zeggen dat op alle niveaus ook echt meegewerkt wordt. 

Het kost tijd en moeite om gesprekken te organiseren, er is 

kennelijk weerstand. Het zal in de toekomst een belangrijk 

aandachtspunt voor de AWO-ZL zijn, vertelt Verbeek later.

Het resultaat blijkt in de derde sessie, weer twee weken 

verder: slechts een deel van de cursisten heeft gesprekken 

volgens de nieuwe methode kunnen houden. Nou ja, dat 

doen ze dan maar later. “Wat viel mee, wat viel tegen”, vraagt 

Reumers. Een deelnemer merkte dat “mensen erg snel dingen 

gingen vertellen”. De trainer is opgetogen: “Dat gebeurt als 

je verbinding maakt, dat ze zien: hier zit een mens tegenover 

me, niet een robot met een vragenlijst.”

Wat bleek nog meer? Dat ondervraagde zorgmedewerkers 

gauw in de verdediging schieten. “Ze moeten beseffen dat 

het niet gaat om een oordeel over hun werk”, legt de trainer 

uit. Ook blijkt dat sommige bewoners snel moe worden. 

“Als de aandacht verslapt, niet pushen”, zegt Reumers, “dan 

blijft het gesprek prettig en ervaren ze het op zichzelf al als 

welzijn”.

Maar goed, zo’n nieuw meetinstrument invoeren in 

verpleeghuizen waar iedereen al op zijn tandvlees loopt, daar 

zit niet iedereen op te wachten. “Klopt”, zegt Reumers, “als 

dit de standaard wordt om kwaliteit te meten, dan komen 

andere dingen te vervallen.”

De cursisten zijn in ieder geval enthousiast. De nieuwe 

methode is misschien nog niet ideaal, maar ze belooft veel, 

vinden ze. Reumers complimenteert de groep: “Ik denk dat 

bewoners blij mogen zijn dat ze door jullie verzorgd worden. 

Dat meen ik.” De training Ruimte voor Zorg is samen ontwikkeld 
met UMIO, instituut voor professionele ontwikkeling 
Maastricht University School for Business and Economics.

Betere personeelsmix =  

betere verpleeghuiszorg

Dat meer personeel niet leidt tot betere zorgkwaliteit in 

verpleeghuizen, en dat veel medewerkers de behoeften 

van bewoners niet altijd adequaat beoordelen; het 

zijn opvallende uitkomsten van onderzoeken door de 

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. 

Deze onderzoeken, die zijn uitgevoerd op verzoek van 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

onderstrepen de noodzaak om op een andere manier 

te kijken naar het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg. Een betere mix in personeel en meer variatie in 

opleidingsniveau zijn belangrijker dan de hoeveelheid 

medewerkers. Deze kennis geeft richting aan nieuw 

beleid: niet meer inzetten op ‘meer handen aan het bed’, 

maar op een mix van ‘handen, hart en hoofd’. In brieven 

aan de Tweede Kamer legt de minister uit hoe het 

ministerie deze kennis zal gebruiken in het zorgbeleid.

Meer weten? 

Zie https://bit.ly/2E4TbtC en  

https://bit.ly/2TXT7QU.
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