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Inn Nederland worden patiënten met een acute en heftige psychiatrische 
crisiss meestal opgenomen op een gesloten afdeling (Janssen, 1995). Het 
verblijff  op een gesloten opnameafdeling is een uiterst stressvolle erva-
ringg (Morrison e.a., 1999). Immers, de persoon die zich in een ernstig 
verstoordee psychische toestand bevindt, wordt ook nog eens gecon-
fronteerdfronteerd met medepatiënten die evenzeer in de war, angstig, vereen-
zaamd,, agressief, depressief of suïcidaal zijn. 

Dee intensieve begeleiding, de dreiging van suïcide en agressieve 
incidenten,, tezamen met het streven naar een zo kort mogelijke opna-
meduur,, stellen hoge eisen aan de deskundigheid van de medische, 
verpleegkundigee en paramedische disciplines, en vereisen een goede 
multidisciplinairee samenwerking. 

Inn de samenleving worden met regelmaat twijfels geuit over de kwali-
teitt van de psychiatrische zorg. Nog onlangs (in 1999) hebben de do-
cumentairee 'Verwarring in de stad' van Ireen van Ditshuyzen en een 
noodlottigg incident waarbij, ondanks de inzet van politie en psychia-
trie,, een man overleed, geleid tot een reeks van negatieve uitspraken 
overr de modernisering van de psychiatrie in Amsterdam (Gersons, 
1999).. De kritiek spitst zich vooral toe op de crisisinterventie en het ge-
brekk aan opnamemogelijkheden voor acute interventie. Daarnaast is er 
kritiekk op de wijze waarop de gesloten opnameafdelingen functioneren 
(Janssen,, 1995). Hulpverleners zouden zich met behulp van medicatie 
slechtss richten op het reduceren van symptomen en storend gedrag. 
Mett patiënten wordt te weinig overlegd en ze krijgen onvoldoende gele-
genheidd hun klachten en problemen te verduidelijken (Janssen, 1995; 
Vann Haaster en Vink, 1996). 

Dee negatieve berichtgeving over de psychiatrische hulpverlening in 
hett algemeen en de gesloten opnameafdelingen in het bijzonder heeft 
dee geestelijke gezondheidszorg (GGZ) deels aan zichzelf te wijten (Lan-
gelaan,, 1999). Door juiste voorlichting over de aangeboden zorg zouden 
psychiatrischee instellingen en overkoepelende organisaties immers de 
negatievee geluiden in positieve richting kunnen bijsturen (Janssen, 
1999).. Zorgvuldig onderzoek naar de kwaliteit van de zorg en openheid 
overr de onderzoeksresultaten zijn daartoe van belang. 
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Inn dit proefschrift staat de kwaliteit van zorg op gesloten psychiatri-
schee opnameafdelingen centraal. Het primaire doel van het onderzoek 
wass het ontwikkelen van een instrument om de kwaliteit van de zorg op 
dee gesloten afdeling te kunnen beoordelen en daarmee mogelijke knel-
puntenn in de zorg te identificeren. 

InHOOFDSTUKii  worden de achtergronden van het onderzoek ge-
schetst.. Allereerst wordt een omschrijving gegeven van het begrip kwa-
liteit.. Vervolgens worden de diverse voorstellen beschreven die de afge-
lopenn decennia zijn geformuleerd om het kwaliteitsbeleid en de kwali-
teitsbewakingg in de (geestelijke) gezondheidszorg vorm te geven. Daar-
bijj  worden twee kwaliteitsmodellen, die in de GGZ frequent worden toe-
gepastt (European Foundation for Quality Management en het Harmo-
nisatiemodell  voor externe Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), na-
derr toegelicht. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de rol van pa-
tiëntenn in de kwaliteitsdiscussie en de wijze waarop wetenschappelijk 
onderzoekk behulpzaam kan zijn bij de ondersteuning van systematische 
kwaliteitsbewaking.kwaliteitsbewaking. Ook wordt ingegaan op het huidige streven van de 
GGZZ haar zorg te moderniseren. Tot slot wordt de keus gemotiveerd om 
zorgonderzoekk te verrichten op gesloten psychiatrische opnameafde-
lingenn en worden de vraagstellingen van het proefschrift geformuleerd. 

Inn HOOFDSTUK 2 wordt met behulp van een enquêteonderzoek in-
zichtt verkregen in de omvang, alsmede in bepaalde organisatorische, 
personelee en klinische kenmerken van gesloten psychiatrische opna-
meafdelingenn in Nederland. 

Inn HOOFDSTUK 3 wordt een literatuuroverzicht gegeven van de be-
staandee kwaliteitsbeoordelingsinstrumenten voor patiënten in de GGZ. 
Vann elk instrument wordt nagegaan door wie het is ontwikkeld, op wel-
kee wijze en voor welke doelgroep of zorgsector. Ook worden per instru-
mentt de gemeten zorgaspecten en de psychometrische eigenschappen 
geïnventariseerd. . 

Inn HOOFDSTUK 4 wordt met behulp van de methode van concept-
mappingg nagegaan aan welke eisen kwalitatief goede zorgverlening op 
eenn gesloten opnameafdeling moet voldoen. Verschillende belangheb-
bendenn (patiënten, familieleden, verpleegkundigen, psychiaters, verze-
keraarss en geneeskundig inspecteurs) worden bij het formuleren van de 
eisenn betrokken. Op grond van de geformuleerde kwaliteitseisen wor-
denn vervolgens de relevante te beoordelen kwaliteitsaspecten onder-
scheidenn en van prioriteiten voorzien. 
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Inn HOOFDSTUK 5 wordt de KWAZOP gepresenteerd- Het betreft hier 
eenn nieuw instrument om de KWAÜteit van de zorg op gesloten psy-
chiatrischee opnameafdelingen te beoordelen. In een psychometrisch 
onderzoekk worden de meettechnische kwaliteiten van het instrument 
bestudeerd. . 

Inn HOOFDSTUK 6 wordt aan de hand van een kwaliteitstoetsing in 
driee psychiatrische ziekenhuizen de praktische toepassing van de KWA-

ZOPP geïllustreerd. 
Hett proefschrift wordt afgesloten met een algemene beschouwing 

(HOOFDSTUK7),, waarin de belangrijkste onderzoeksbevindingen wor-
denn besproken en aanbevelingen worden gedaan voor vervolgonder-
zoek. . 
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