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11 Kwaliteitsbelei d en kwaliteitsbewakin g 
inn de (geestelijke ) gezondheidszor g 

Mevrou ww Q is een week geleden , via de crisisdienst , opgenome n op de ge-

slote nn opnameafdeling . Die avon d was zij doo r de politi e meegenome n naar 

hett  burea u vanweg e vreem d en gevaarlij k gedra g op de vijfd e etage van een 

flatgebouw .. Bewoner s van de flat hadde n de politi e gewaarschuwd . Bij opna -

mee maakt e mevrou w een angstig e indruk . Ze gaf geen antwoor d op vrage n 

enn bewoo g zich amper . Wel lie t zi j zich naar een slaapkame r brenge n en gin g 

daarr  met haar jas aan op bed zitten . Hulp om haar jas ui t te doen weigerd e 

mevrou ww en ze wild e ook niet s drinken . De verpleegkundig e van de avond -

diens tt  verteld e haar iets over de afdelin g en liep regelmati g even bi j haar 

langs .. Vóór de overdrach t tro f zi j mevrou w slapen d aan boven op het bed nog 

steed ss met haar jas aan. Tegen de ochtend , bi j een rond e van de nachtdienst , 

bleekk mevrou w wakke r geworden . Zi j ston d pal voo r haar slaapkamerdeu r te 

wachten .. De verpleegkundig e steld e zich voo r en leidd e haar met zacht e 

dran gg naar het kantoo r om even te prate n en wat drinke n aan te bieden . 

Toenn de verpleegkundig e zich boo g om iets op te rapen , pakt e mevrou w Q 

dee zaklantaar n die op tafe l ston d en sloe g de verpleegkundig e daarme e op 

hett  hoofd . De verpleegkundige n brachte n haar daaro p weer naar haar kamer 

enn deden de deur op slot . Het letse l van de verpleegkundig e bleek mee te val -

len .. In overle g met de dienstdoend e arts werd beslote n mevrou w medicati e 

aann te bieden , hetgee n ze weigerde . De verder e dag bleef ze alles afhouden . 

Toenn echter , via de politie , haar dochte r zich meldd e en op bezoek kwam , 

kreegg mevrou w een opwindingstoestan d waaro p ze gedwonge n medicati e 

toegedien dd kreeg . Daarmee was haar stilzwijge n doorbroken . Mevrou w ver-

teld ee over haar psychose : ze waand e zich in een concentratiekam p wachten d 

opp de beul . Haar leeftij d was 58 jaar , ze was alleenwonend , gescheide n en 

hadd twee kinderen . De afgelope n vijfjaa r was ze tweemaa l eerder opgenome n 

gewees tt  met een psychose . Na de laatst e opnam e was ze gestop t met de 

medicijnen ,, vanweg e extrapiramidal e bijwerkingen , concentratieprobleme n 

enn een vlak gevoel . Dit belemmerd e haar in het dagelijk s functioneren . Het 

nazorgcontac tt  had ze verbroken . 

Naa een week heeft mevrou w Q zich met behul p van een dagprogramm a en 

medicijne nn goed hersteld . In gespre k met de verpleegkundige n en de behan -

delaarr  zegt ze met de medicijne n te wille n stoppe n en met ontsla g te willen . 

Dee behandelaa r legt haar ui t dat medicijne n belangrij k zij n om herhalin g te 

13 3 



voorkomenn en adviseert haar deeltijdbehandeling. De vraag is wat voor 

mevrouww Q goede kwaliteit van zorg is. Een crisis zoals deze wil ze graag 

voorkomen,, maar om die reden doorgaan met de medicijnen wil zij niet. 

Deeltijdbehandelingg of nazorg vindt ze niet nodig. Ze redt het thuis wel en 

pratenn over het verleden of hoe het zo ver heeft kunnen komen, helpt toch 

niet,, d i t verander je niet meer. 

KWALITEITVANN ZORG 

Hoewell  kwaliteit meestal als verzamelbegrip wordt gebruikt voor alles 
watt goed en nastrevenswaardig is, laat het voorbeeld zien dat de opvat-
tingg van een hulpverlener niet altijd hoeft aan te sluiten bij de mening 
vann de patiënt. Dat maakt kwaliteit tot een lastig gespreksonderwerp 
(Dee Ridder, 1991). Om het begrip kwaliteit in de gezondheidszorg 
tee kunnen hanteren, is een heldere begripsdefiniëring noodzakelijk 
(Hartelohh en Casparie, 1994). Indien men de vele voorgestelde definities 
vann kwaliteit in ogenschouw neemt (Klazinga, 1996), dan kan men het 
begripp kwaliteit karakteriseren als een persoonsgebonden begrip dat 
pass betekenis krijgt in relatie tot een bepaald object, in dit geval de ge-
zondheidszorg.. De betekenis wordt bepaald door het gezichtspunt van 
waaruitt de persoon die het begrip kwaliteit gebruikt, naar de zorg kijkt. 
Kwaliteitt is een relatief begrip, dat wil zeggen dat het oordeel over de 
kwaliteitkwaliteit totstandkomt door te vergelijken. Bij een beoordeling van de 
gezondheidszorgg baseert men zich bovendien op die aspecten van de 
zorgg die voor de kwaliteit relevant gevonden worden. Dat betekent dat 
kwaliteitt niet alleen een relatief, maar ook een multidimensioneel be-
gripp is. Afhankelijk van het gezichtspunt van de persoon blijken andere 
dimensiess of aspecten relevant gevonden te worden. 

Eenn veel gehanteerde definitie van kwaliteit luidt: 'De mate waarin 
hett geheel van eigenschappen van een product, proces of dienst voldoet 
aann de hieraan gestelde eisen, welke voortvloeien uit het gebruiksdoel' 
(KNMG,, 1989). In de gezondheidszorg wordt de term 'eisen voortvloei-
endd uit het gebruiksdoel' ook wel vervangen door 'vastgelegde of 
vanzelfsprekendee eisen of behoeften' (NRV, 1990). Om duidelijkheid te 
kunnenn krijgen over de eigenschappen en eisen of behoeften dienen 
eerstt een aantal inhoudelijke en methodologische vragen te worden be-
antwoord.. Er moet vastgesteld worden om welk product, proces of 
dienstt het gaat, wie de kwaliteit beoordeelt en met welk doel de kwaliteit 
beoordeeldd wordt. Om inzichtelijk te maken aan welke eisen een kwali-
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tatieff  goed product, proces of dienst moet voldoen, dienen de kwali-
teitsopvattingenn vervolgens op betrouwbare wijze te worden geëxplici-
teerdd en dient consensus te worden bereikt over de (meest) relevante 
opvattingenn (De Ridder, 1991; Depla, 1992). 

KWALITEITSBELEI DD IN DE GEZONDHEIDSZORG 

Dee aandacht voor de kwaliteit van de zorg is in de jaren tachtig toegeno-
menn omdat een deel van de geconstateerde variatie in de zorg niet kon 
wordenn verklaard door een streven naar zorg op maat (commissie 
Hoefnagels,, KNMG, 1989). Artsen bleken verschillende criteria te hante-
renn voor een zelfde behandeling. Bij vergelijkbare patiëntengroepen 
bleekk de frequentie waarmee bepaalde ingrepen werden verricht aan-
zienlijkk te kunnen variëren (Mackenbach, 1990). Geconstateerd werd 
datt bepaalde behandelingen ten onrechte werden uitgevoerd, maar ook 
datt van tal van medische ingrepen (nog) nooit goed was vastgesteld bij 
welkee patiënten zij wel effectief waren en bij welke niet. Omdat de toe-
nemendee mogelijkheden gepaard gingen met een groeiende vraag naar 
gezondheidszorg,, was het vervolgens niet alleen van belang om na te 
gaann welke nieuwe technieken effectief ofwel doeltreffend waren, maar 
moestt tevens een doelmatige afweging worden gemaakt tussen op-
brengstenn en kosten (Harteloh en Casparie, 1994). 

Inn 1991 stelde de commissie Dunning voor om de gehele gezond-
heidszorgg door een trechter met filters heen te laten gaan: de eerste zeef 
filtertt wat niet tot de gezondheidszorg behoort; de tweede zeef selec-
teertt wat niet effectief is; de derde zeef sluit uit wat niet doelmatig is; en 
dee vierde zeef gaat na wat niet vergoed hoeft te worden. De essentiële 
zorgg blijf t dus boven de vierde zeef hangen (Commissie Keuzen in Zorg, 
1991). . 

Dee toenemende keuzemogelijkheden in de zorg leidden ook tot meer 
betrokkenheidd van patiënten(organisaties). Als gevolg van deze ont-
wikkelingenn wordt in de Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996) de eis 
verwoordd dat de zorg doeltreffend, doelmatig én patiëntgericht moet 
zijn.. De wet verplicht zorginstellingen tevens om zelf criteria en nor-
menn te formuleren en aan systematische kwaliteitsbewaking te doen. 

Dee eerste initiatieven voor een systematische en gestructureerde 
kwaliteitsbewakingg ontstonden in Nederland in de vorm van intercol-
legialee toetsing (CBO, 1976). De kwaliteitstoetsing vond daarbij uitslui-
tendd plaats door beroepsgenoten (Giebing, 1987). In de loop van de 
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jarenn tachtig kwam, vooral onder invloed van de 'evidence-based' ge-
neeskundee (EBM working group, 1992), het ontwikkelen van weten-
schappelijkee gefundeerde richtlijnen voor goede zorg centraal te staan 
enn werden ook andere partijen bij de kwaliteitsbewaking en kwaliteits-
bevorderingg betrokken. Door de Nationale Raad voor de Volksgezond-
heidd werd in 1986 de discussienota Begrippenkader Kwaliteitvan de Be-
roepsuitoefeningg uitgegeven, omdat de Raad de onduidelijkheid over 
hett begrip kwaliteit van de beroepsuitoefening niet werkbaar vond bij 
zijnn taak als adviseur aan de Kamer (NRV, 1986). De Raad was in die tijd 
ookk betrokken bij het ontwerp van de Wet op de Beroepen in de Indivi-
duelee Gezondheidszorg (BIG). De wet BIG moet de kwaliteit van de 
beroepsuitoefeningg bevorderen en bewaken en de patiënt beschermen 
tegenn ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsuitoefe-
naarss (Ministerie van w vc, 1993). 

Aann het eind van de jaren tachtig werd in Leidschendam op initiatief 
vann de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
dee Geneeskunst (KNMG) een door de overheid ondersteunde eerste 
conferentiee gehouden (in 1990 en 1995 volgden nog twee conferenties; 
dee conferentie voor mei 2000 wordt momenteel voorbereid) over een te 
ontwikkelenn landelijk kwaliteitsbeleid (KNMG, 1989; KNMG, 1990; NRV, 

1995).. Alle betrokken partijen in de gezondheidszorg (patiënten, aan-
bieders,, verzekeraars en overheid) waren op de conferentie vertegen-
woordigd.. De doelstelling was initiatieven en activiteiten op het gebied 
vann kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering op elkaar af te stem-
men,, dit mede in het licht van het advies van de commissie Dekker 
(1987).. In dat advies was gesteld dat de rol van de overheid in de ge-
zondheidszorgg voor een groot deel moest worden afgebouwd ten gun-
stee van meer invloed van de 'markt'. Verzekeraars en aanbieders van de 
zorgg zouden meer ruimte moeten krijgen om zich te gedragen als 
marktgerichtee ondernemingen. Daar hoorde ook de mogelijkheid bij 
vann concurrentie om de gunst van de klant. Het monopolie van de 
zorgaanbiederss moest verdwijnen, zodat men gedwongen wordt om 
kwaliteitt te leveren en kostenbewuster te werken (Commissie Structuur 
enn Financiering Gezondheidszorg, 1987). Het ministerie van wvc legde 
inn navolging op de Leidschendamconferenties van 1989 en 1990 de nota 
Kwaliteitt van Zorg (1991) voor aan de Tweede Kamer, waarin een kwali-
teitsbeleidd voor de zorgsector werd beschreven met het voorstel de re-
sultatenn van het beleid na vijfjaar te evalueren. Als meetlat zou gelden 
dee mate waarin een adequate normstelling tot stand was gebracht en de 

16 6 



kwaliteitt van de zorgverlening op systematische wijze werd bevorderd 
enn bewaakt. In de nota Gezond en Wel werd het voorgestelde beleid be-
vestigdd (wvc, 1995). De voor 1995 gestelde deadline dat in zorginstellin-
genn een kwaliteitsbewakend systeem operationeel zou moeten zijn, 
werdd echter vrijwel nergens in de gezondheidszorg gehaald. Vanuit de 
overheidd werd wel de filosofie van de Leidschendamafspraken vastge-
legdd in de eerdergenoemde Kwaliteitswet Zorginstellingen en vanuit 
hett praktijkveld werd in 1994 de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbe-
oordelingg in de Zorgsector opgericht. De Stichting stelt zich tot doel de 
harmonisatiee te bevorderen in de externe beoordeling van kwaliteits-
systemenn in de zorgsector. Het Harmonisatiemodel dat door de Stich-
tingg inmiddels is ontwikkeld en als raamwerk moet dienen voor exter-
nee kwaliteitsbeoordeling (Stichting HKZ, 1996) zal elders in dit hoofd-
stukk nader worden toegelicht. 

Kwaliteitsbeleidd in de Geestelijke Gezondheidszorg 

Dee Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid 
(GIGV)) gaf eind jaren tachtig, begin jaren negentig blijk van haar spe-
cifiekee verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsvraagstuk in haar Re-
ferentiekaderss Middelen en Maatregelen (1987) en Noodtoestanden 
bijj  patiënten in psychiatrische ziekenhuizen (1990), het eindrapport 
Proeftoetsingg Middelen en Maatregelen (1990) en haar discussienota 
Kwaliteitszorgg in de GGZ (1990). Uitgangspunt was een afstemming tus-
senn de informatiebehoefte van de GIGV als extern toezichthouder en de 
informatiee die de GGZ-instelling behoeft voor het bewaken van goede 
kwaliteitt van zorg. Ook de Nationale Ziekenhuisraad publiceerde een 
notaa 'Zorg voor kwaliteit: het managen van kwaliteit in Algemene Psy-
chiatrischee Ziekenhuizen'. Deze nota werd samengesteld door de Werk-
groepp Kwaliteitsbeleid van de directeuren behandelzaken van psychia-
trischee ziekenhuizen (Nzr, 1991). 

Dee vier koepelorganisaties in de Geestelijke Gezondheidszorg en de 
Verslavingszorgg (thans GGZ Nederland) vormden in 1992 een gezamen-
lij kk overlegorgaan, de Stuurgroep Harmonisatie Kwaliteitsbeleid, om 
hunn activiteiten op het gebied van systematische kwaliteitsbewaking op 
elkaarr af te stemmen. De Stuurgroep bracht in 1994 het Basisdocument 
kwaliteitsbevorderingg in de geestelijke gezondheidszorg en de versla-
vingszorgg uit. Daarin werd omschreven welke kwaliteitsbewakende en 
kwaliteitsbevorderendee instrumenten minimaal in GGz-instellingen 
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aanwezigg behoren te zijn en tevens aan welke voorwaarden die instru-
mentenn behoren te voldoen. Vervolgens werd per koepel geïnven-
tariseerdd welke activiteiten er in het kader van kwaliteitsbewaking 
plaatsvondenn en welke kwaliteitsinstrumenten aanwezig waren. Met 
dezee gegevens werd naast een discussienota GGZ-kwaliteitsbeleid 
(1996)) een programma Kwaliteitszorg GGZ Nederland (1997) opgesteld. 

Mett het oog op de Leidschendamconferentie in mei 2000 werden 
eindd 1999 de doelstellingen van de eerdere conferenties voor de GGZ 
geëvalueerdd (GGZ-Nederland, 1999). De conclusie was dat op het gebied 
vann begripsverheldering (wat is verantwoorde zorg?; wat is een kwali-
teitssysteem?)) en externe beoordeling veel is bereikt. Het eerderge-
noemdee Harmonisatiemodel van de Stichting HKZ is uitgewerkt in een 
GGZ-breedd toetsingskader voor interinstitutionele toetsing, dat in 
dee instellingen op bruikbaarheid wordt beoordeeld. De ontwikkeling 
vann kwaliteitssystemen verloopt echter nog steeds traag, terwijl ook de 
inbrengg van patiënten en verzekeraars te wensen overlaat. Ook is er on-
voldoendee inzicht in de kwaliteit van de geboden zorg. Bij onderzoek 
daarnaarr moet meer aandacht zijn voor aspecten die patiënten belang-
rijkk vinden. Tevens moet er meer aandacht zijn voor de effectiviteit en 
dee doelmatigheid van zorg. Kortom, de GGZ moet in de toekomst kun-
nenn laten zien wat het gevoerde kwaliteitsbeleid nu feitelijk heeft opge-
leverd. . 

KWALITEITSBEWAKIN GG IN DE GEZONDHEIDSZORG 

Avediss Donabedian wordt wel beschouwd als de grondlegger van de 
kwaliteitsbewakingg in de gezondheidszorg. Voor het meten van kwali-
teitt onderscheidt hij drie elementen: structuur, proces en uitkomst 
(Donabedian,, 1982). Onder de structuur van de gezondheidszorg wor-
denn de voorwaardenscheppende factoren en de min of meer constante 
kenmerkenn van het primair proces verstaan. Het primair proces zelf is 
eenn term voor de medische interventie en de verzorgende en verplegen-
dee handelingen; het betreft de interactie tussen zorgverleners en patiën-
ten.. De uitkomst verwijst naar de totstandgekomen verandering in een 
toestandd van de patiënt of een populatie, die aan de (zorg)interventie 
kann worden toegeschreven. Het kan daarbij gaan om overleving, bio-
fysiologischefysiologische en klinische parameters, lichamelijke beperkingen, kwali-
teitt van leven én patiënttevredenheid (Lohr, 1988). 

Eenn beoordeling van de kwaliteit aan de hand van structuur, proces 
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enn uitkomst heeft verschillende voor- en nadelen (Harteloh en Caspa-
rie,, 1994). Structuuraspecten zijn in het algemeen makkelijk te meten, 
maarr zijn meestal moeilijk bij te sturen. Daarbij is het (nog) onduidelijk 
watt de precieze relatie is tussen structuuraspecten enerzijds en de kwa-
liteitt van het zorgproces of de uitkomst anderzijds. Patiënten en hulp-
verlenerss blijken hun oordeel over de kwaliteit met name te baseren op 
ervaringenn opgedaan in het zorgproces. In het zorgproces komt immers 
dee kwaliteit van de zorg daadwerkelijk tot stand en daar liggen ook 
dee mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering. Een proces is echter vaak 
moeilijkk te meten. Ook aan de uitkomst wordt veel belang gehecht. 
Verondersteldd wordt dat de uitkomst op een of andere manier een 
weerspiegelingg is van de kwaliteit van het eraan ten grondslag liggende 
proces.. Donabedian (1988) stelt echter dat kwaliteitsonderzoek niet tot 
louterr uitkomstenonderzoek mag worden gereduceerd, omdat daar-
meee een belangrijke manier om betere uitkomsten te krijgen wordt af-
gesneden.. Immers, wanneer de beoogde uitkomst niet gehaald is, is het 
vann belang om te weten of er eerder in het proces een fout is geslopen 
(Dee Ridder, 1991). Tevens blijkt een goede uitkomst niet in alle gevallen 
hett resultaat te zijn van een kwalitatief goed proces (Davies en Crombie, 
1995)--

Kwaliteitsmodelle n n 

Inn antwoord op de vraag 'hoe kwaliteit beoordeeld en verbeterd kan 
worden'' zijn in de zorgsector verschillende kwaliteitsmodellen ontwik-
keld.. Twee modellen die ook in de GGZ worden toegepast, worden be-
sproken. . 

Doorr veertien toonaangevende Europese bedrijven (waaronder 
KLM ,, FIAT, British Telecom en Olivetti) is in de jaren tachtig een multi-
dimensioneell  kwaliteitsmodel, het zogenaamde European Foundation 
forr Quality Management (EFQM) Model, opgesteld, dat goed aansluit 
bijj  de indeling van Donabedian (Nabitz en Klazinga, 1999). Het model 
onderscheidtt negen aandachtsgebieden die bepalend zijn voor de kwa-
liteitvaneenn organisatie (afbeelding 1). 

Inn het model wordt onderscheid gemaakt tussen vier resultaat-
gebiedenn (rechts op de afbeelding) en vijf voorwaardenscheppende 
organisatiegebiedenn (links op de afbeelding) met als centraal aan-
dachtsgebiedd management van processen. De percentages geven het re-
latievee gewicht van elk van de aandachtsgebieden weer. De gebieden 
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Afbeeldingg ï. EFQM-model: aandachtsgebieden met prioriteiten 

beïnvloedenn elkaar, waarbij een goede organisatie voorwaarde is voor 
goedee resultaten en, omgekeerd, gewenste resultaten bepalend zijn voor 
dee organisatie en de inrichting van processen. 

Dee Stuurgroep Nederlandse Kwaliteit heeft het EFQM-model in het 
Nederlandss vertaald en er een ontwikkelingsfasering aan toegevoegd 
(Walburg,, 1997). De Stuurgroep is in 1994 omgezet in het Instituut 
Nederlandsee Kwaliteit ( INK) , dat haar werkgebied heeft uitgebreid 
naarr non-profitorganisaties. Het iNK-model is nadrukkelijk geen 
managementmodell  dat voorschrijft hoe een instelling bestuurd moet 
worden,, maar een model voor toetsing en beoordeling van de organi-
satiee en de resultaten van de instelling. Het gaat daarbij om het berei-
kenn van meetbare resultaten van zorg, waaronder de waardering van 
patiënten,, dat in het model de hoogste prioriteit krijgt. Uitgangspunt 
vann het iNK-model is dat kwaliteit betrekking heeft op alle niveaus van 
dee organisatie en dat alle medewerkers participeren in het realiseren 
vann kwaliteit. Het model sluit aan bij het moderne kwaliteitsdenken, 
datt ervan uitgaat dat kwaliteit geen vaststaand gegeven is, maar een 
continuu proces van leren en verbeteren. Het basisidee van de moderne 
kwaliteitsbenaderingg is dat slechte kwaliteit ontstaat door een slechte 
organisatie.. Een gesignaleerde fout wordt in deze visie doorgaans niet 
toegeschrevenn aan het tekortschieten van een persoon, maar aan een 
complexx van factoren. Iedere fout wordt gezien als een mogelijkheid 
tott verbetering waar voortdurend naar wordt gezocht. Dit in tegenstel-
lingg tot de klassieke benadering waar de nadruk meer op bewaking, 
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inspectiee en controle ligt en fouten worden gesanctioneerd. Op het 
speurenn naar fouten wordt in een dergelijk klimaat verdedigend gere-
ageerd,, hetgeen leidt tot afdekking van fouten waarmee het uiteindelij-
kee doel, een verbetering van de kwaliteit, uit het oog wordt verloren. Bij 
dee moderne benadering wordt ervan uitgegaan dat degene op de werk-
vloerr die het dichtst bij het proces staat het eerst en het gemakkelijkst 
tekortkomingenn constateert. In gezamenlijk overleg moet dan gezocht 
wordenn naar mogelijkheden tot verbetering. Kwaliteit verloopt op deze 
manierr via een cyclisch proces van toetsen en verbeteren, waarbij de 
vragenn worden gesteld: 'doen wij de juiste dingen?' en 'doen wij de juis-
tee dingen goed?' (afbeelding 2). 
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Afbeeldingg 2. De kwaliteitscirkel 

Hett tweede kwaliteitsmodel betreft het Harmonisatiemodel voor Kwa-
liteitsbeoordelingg in de Zorgsector (H KZ-model). In het model staat het 
primairee proces van intake, uitvoering en evaluatie als kernactiviteit 
vann de instelling centraal. Daaromheen worden zes ondersteunende 
processenn onderscheiden (afbeelding3). 

Hett model is voor de GGZ uitgewerkt als kader voor interinstitu-
tionelee toetsing. Daartoe is aangesloten bij kwaliteitsaspecten in de 
wetgeving,, de afspraken die zijn gemaakt op de Leidschendamconfe-
rentiess en reeds bestaande kwaliteitsnormen binnen de sector. Na 
proeftoetsingenn in de GGZ is aan de ondersteunende processen van het 
toetsingskaderr het aandachtsgebied 'Uitkomsten' toegevoegd. In tegen-
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Afbeeldin gg 3. H KZ-model : primai r proce s van de zorgverlenin g met ondersteunend e 
processe n n 

stellingg tot het EFQM/INK-model zijn in het HKZ-model concrete nor-
menn opgenomen waarmee een instelling, of een onderdeel ervan, kan 
wordenn doorgelicht. Dit gebeurt door middel van visitaties door ge-
traindee visitatoren afkomstig uit andere instellingen. De toetsingen 
wordenn georganiseerd door GGz-Nederland en zijn gericht op het 
aandragenn van punten voor kwaliteitsverbetering. Conform het 
EFQM/iNK-modell  wordt ook in dit kwaliteitsmodel belang gehecht aan 
hett oordeel van de patiënt. 

PATIËNTPARTICIPATI EE IN DE GEESTELIJK E GEZONDHEIDSZORG 

Dee rol van psychiatrisch patiënten in de kwaliteitsdiscussie heeft in de 
loopp der jaren verschillende vormen aangenomen. Begin jaren zeventig 
verbrakenn patiënten hun isolement door in het openbaar misstanden 
inn de GGZ te signaleren. Deze periode wordt in de ontwikkeling van de 
patiëntenbewegingg ook wel de 'coming out-fase' genoemd (Rijk-
schroeff,, 1989). De ervaringsdeskundigheid van patiënten in de GGZ 
wonn aan legitimiteit (Ketelaars e.a., 1993). Het oordeel van de patiënt 
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werdd niet langer terzijde geschoven met het argument dat diens oor-
deelsvermogenn gestoord was en derhalve niet valide. In de loop van de 
jarenn zeventig trachtte de patiëntenbeweging via acties de positie van 
psychiatrischh patiënten te verbeteren. De meeste daarvan hadden de 
rechtspositiee en de dwangbehandeling als inzet en richtten zich op wij-
zigingenn in het reeds in 1971 ingediende wetsontwerp Bijzondere Opne-
mingenn in Psychiatrische Ziekenhuizen. Uit onvrede met wat er met 
hunn bijdragen gedaan werd, nam in de jaren tachtig de patiëntenbewe-
gingg het initiatief om zelf beleid te formuleren (Denk- en Doeplan, 
Cliëntenbond,, 1982). Door de eerdergenoemde commissie Dekker 
(1987)) werd, in het kader van de liberale marktfilosofie, de patiënt 
geïntroduceerdd als consument, waarbij de patiëntenrechten als een as-
pectt van kwaliteit werden beschouwd. De commissie constateerde dat 
dee positie van de patiënten nog zwak was en dat verbetering was ge-
wenst.. Dit moest gebeuren door middel van het creëren van een fonds 
waaruitt patiëntenorganisaties gefinancierd konden worden, het ver-
sterkenn van de invloed van patiënten in adviesraden en het vastleggen 
vann hun rechten. Tevens vond de commissie dat patiënten in staat 
moestenn worden gesteld om de kwaliteit van de zorg te beoordelen 
(Oudenampsen,, 1991). Het oordeel van patiënten over de kwaliteit van 
dee zorg wordt om een aantal redenen belangrijk gevonden (Wensing, 
1997;; Walburg, 1997): ten eerste volgen tevreden patiënten de voorge-
schrevenn behandeling beter op, ten tweede is tevredenheid van patiën-
tenn een geprefereerde uitkomst van de zorg, ten derde is de tevreden-
heidd van patiënten een indicator van de kwaliteit van de zorg, en als 
laatstee kan de tevredenheid van patiënten, teruggekoppeld naar de 
zorgverlening,, tot verbetering van de zorg leiden. Het advies van de 
commissiee Dekker betekende een doorbraak. Voortaan kon de patiënt 
alss consument eisen stellen aan de zorg. 

KWALITEI TT VAN ZORG ONDERZOEK 

Dee staatssecretaris van Volksgezondheid verzocht de Raad voor Ge-
zondheidsonderzoekk in 1989 een advies uit te brengen over de wijze 
waaropp wetenschappelijk onderzoek behulpzaam kan zijn bij de vorm-
gevingg van een landelijk kwaliteitsbeleid en het streven om de kwali-
teitsbewakingg systematisch aan te pakken (RGO, 1990). In het advies 
werdd gesteld dat voor een goed kwaliteitsbeleid in de eerste plaats in-
zichtt nodig is in de eisen waaraan concrete vormen van zorg moeten 

11 KWALITEITSBELEI D EN KWALITEITSBEWAKIN G 2 3 



voldoen,, willen deze als 'kwaliteitszorg' worden aangemerkt. In de 
tweedee plaats is inzicht nodig in de kwaliteit van de feitelijk geleverde 
zorg,, en vervolgens in de wijze waarop kwaliteit kan worden verbeterd. 
Volgenss de Raad ontbrak het voor dat inzicht aan kennis en aan instru-
menten.. Wetenschappelijk onderzoek kan hieraan een belangrijke bij-
dragee leveren. 

Omdatt de aandacht voor kwaliteitsbewaking als onderwerp voor we-
tenschappelijkk onderzoek van betrekkelijk recente datum was, was 
meerr inzicht in het werkterrein een eerste vereiste. Met betrekking tot 
dee definitie van kwaliteit en aanverwante begrippen heeft de Raad zich 
zoo veel als mogelijk aangesloten bij de eerdergenoemde definitie en dis-
cussienotaa van de NRV en bij een vervolgnota 'Algemeen begrippenka-
derr kwaliteitsbevordering' (NRV, 1990). De Raad heeft vervolgens de 
aanbevelingg gedaan een onderzoeksprogramma op te zetten ter bevor-
deringg van de kwaliteitsbewaking op de terreinen thuiszorg, chronisch 
ziekenn en zwakzinnigenzorg. Daarbij werd de voorkeur gegeven aan een 
programmaa binnen het Gebiedsbestuur Medische Wetenschappen van 
dee Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO ). 

Inn 1991 werd de NWO-programmacommissie 'Kwaliteit van Zorg' 
(KWAZO)) opgericht met als centraal aandachtspunt de ontwikkeling en 
toepassingg van meetinstrumenten en betrouwbare kwaliteitsindicato-
ren;; daarbij moest het perspectief van verschillende partijen, zoals aan-
bieders,, patiënten en verzekeraars, aan de orde komen. Samenwerking 
mett zorginstellingen was een belangrijke voorwaarde. In een latere fase 
werdenn ook projecten geïnitieerd die gericht waren op de implementa-
tiee van de ontwikkelde instrumenten. Het KWAzo-programma duurde 
vann 1992 tot 1997. 

Inn navolging van het NWO-programma ontwikkelde de werkgroep 
GGZZ van ZorgOnderzoek Nederland het programma'Kwaliteit van zorg 
inn de GGZ' (1998). Er werd geconstateerd dat voor diverse sectoren in de 
GGZZ instrumenten ontwikkeld waren om de kwaliteit van de zorg te 
beoordelen,, maar dat een overzicht van deze instrumenten ontbrak, 
evenalss inzicht in de kwaliteit van deze instrumenten. Als een van de 
hoofddoelstellingenn van het programma werd dan ook geformuleerd 
hett inventariseren, evalueren en, bij gebleken waarden, harmoniseren 
enn implementeren van actueel in de praktijk gebruikte kwaliteitsinstru-
menten. . 
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MODERNISERINGG VAN DE GEESTELIJK E GEZONDHEIDSZORG 

Traditioneell  richtten de Nederlandse GGZ-instellingen zich min of 
meerr op afzonderlijke problematiek en derhalve op verschillende typen 
patiënten.. Globaal samengevat betekende dat: de lichte of psychosocia-
lee problematiek in de RIAGG, de zware of psychische problematiek in 
hett algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ) en de chroniciteit in be-
schermdee woonvormen (Ministerie van wvc, 1984). 

Inn de GGZ is vanaf de jaren tachtig echter een veranderingsproces 
gaandee dat streeft naar een betere afstemming van zorgvraag en zorg-
aanbod.. Aan de organisatie van de GGZ worden daartoe de volgende 
eisenn gesteld: ten eerste flexibiliteit om te komen tot patiëntgerichte 
zorgg op maat; ten tweede keuzemogelijkheden voor de patiënt; en ten 
derdee continuïteit van zorg, onder meer door vloeiende overgangen en 
samenwerkendee instellingen (NRV, 1989). Centraal bij de nieuwe GGZ-
organisatiee staat de vermaatschappelijking van de zorg en een betere 
integratiee van de psychiatrische patiënt in de samenleving door decon-
centratiee van psychiatrische ziekenhuizen en extramuralisering van 
zorg.. De verwachting is kwalitatief betere zorg te kunnen bieden vanuit 
meerr kleinschalige voorzieningen in de gemeenschap in plaats van gro-
tee ziekenhuizen ergens ver weg in de bossen. De vroeger gescheiden 
vormenn van zorg moeten binnen deze kleinschalige voorzieningen of 
multifunctionelee eenheden (MFE'S) verenigd worden. In beginsel moet 
hulpp aan de patiënten zo veel als mogelijk worden verleend door 
ambulantee teams in de eigen sociale omgeving. Opnamen zijn tijdelij-
kee onderbrekingen van een in de regel ambulant proces en zijn in 
beginsell  kortdurend, zo nodig gevolgd door klinische resocialisatie. In 
ditt alles is de continuïteit tussen ambulante en klinische zorg van 
essentieell  belang. Voor slechts een beperkt aantal personen is langduri-
gee intensieve bescherming, psychiatrische verpleging en 24-uurstoe-
zichtt noodzakelijk. Afbouw van de bestaande intramurale capaciteit 
betekentt het gelijktijdig opbouwen van goede en samenhangende 
extramuralee vormen van zorg (RVZ, 1996). 

Dee modernisering van de GGZ gaat gepaard met een groot aantal 
zorgvernieuwingsprojectenn die gericht zijn op het verbeteren van de 
samenwerkingg tussen instellingen, indicatiestelling, diagnostiek en be-
handeling/begeleiding,, maatschappelijke integratie en opnamevervan-
gendee zorg voor zowel chronische als niet-chronische patiënten (Bor-
gesiuss en Brunenberg, 1996). De verwachting is dat eind 2000,35 van de 

11 KWALITEITSBELEI D EN KWALITEITSBEWAKIN G 2 5 



444 oorspronkelijke APz'en zijn gefuseerd en dat in de komende jaren 
minstenss 80 M F E'S operationeel zullen zijn. In het algemeen kan wor-
denn gesteld dat alle psychiatrie waar doorstroming is of waar dat kan 
wordenn verwacht, verplaatst wordt naar de MFE'S. Waar dit niet het ge-
vall  is, blijven patiënten op de oorspronkelijke APZ-locatie (Ravelli en 
Schrijvers,, 1999). Voor specifieke doelgroepen wordt in de vorm van 
zorgprogramma'ss een samenhangend hulpaanbod omschreven. Op 
dezee manier komt een koppeling tot stand tussen hulpvraag en hulp-
verleningsactiviteitenn (Schene en Verburg, 1999). 

Off  de modernisering het juiste antwoord is op de huidige zorg 
behoeftee in de GGZ en of de patiënten er daadwerkelijk beter van wor-
denn is (vooralsnog) niet duidelijk. De verwachting is dat de zorg voor 
patiëntenn er vroeg of laat op vooruit zal gaan door een betere spreiding, 
toegankelijkheidd en continuïteit en dat opnamen voorkomen en bekort 
kunnenn worden. Met een zekere regelmaat kunnen we echter in de me-
diaa kennisnemen van verontrustende situaties in de GGZ: gebrek aan 
opnamemogelijkhedenn voor acute interventie, onacceptabele wacht-
lijsten,, onverantwoorde kwaliteit van zorg, toenemende psychische 
noodd en maatschappelijke overlast (Brinkmann en Van Veen, 1999). 

Inn een oriënterend onderzoek naar drie MFE'S in Nederland komt de 
geslotenn opnameafdeling er relatief slecht van af. Het organisatieprin-
cipee waarbij mensen bij elkaar worden gebracht die allen onrustig, in 
dee war, angstig, vereenzaamd, agressief, depressief of suïcidaal zijn, 
werktt contraproductief. Het versterkt de klachten alleen maar, hetgeen 
ertoee leidt dat de instelling voor een deel bezig is met het bestrijden van 
dee problemen die zij zelf in het leven heeft geroepen (Janssen, 1995). 
Tevenss wordt geconstateerd dat op de gesloten afdeling storend gedrag 
tott hanteerbare proporties wordt teruggebracht met een maximum 
aann medicijnen, een minimumm aan persoonlijke aandacht en een scala 
vann impliciete en expliciete dwangmaatregelen (Janssen, 1995). Veel 
klachtenn die de patiëntenvertrouwenspersonen bereiken, betreffen 
inderdaadd de gang van zaken op de gesloten opnameafdeling. Door 
veell  patiënten en familieleden wordt het verblijf als zeer ingrijpend, of 
zelfss bedreigend ervaren (Post en Hooyer, 1992). Daarnaast vindt men 
hett stigmatiserend en krenkend en krijgen de patiënten te weinig gele-
genheidd om hun problemen of klachten duidelijk te maken (Janssen, 
1995;; Van Haaster en Vink, 1996). 

Alss we ons realiseren welke impact het verblijf op een gesloten opna-
meafdelingg op mensen kan hebben, is het des te opmerkelijker dat nog 
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zoo weinig onderzoek naar de kwaliteit van de zorg op een gesloten 
opnameafdelingg heeft plaatsgevonden. Het onderzoek betreft vooral 
specifiekee zorgaspecten, bijvoorbeeld de psychiatrische dwangopne-
mingenn (Janssen, 1998), het voorkomen van agressie (Broers en De 
Lange,, 1996) en het gebruik van Middelen en Maatregelen (Koenraadt 
enn Hermans, 1989; GIGV, 1992). Een beschrijvend overzicht van de 
omvangg en bepaalde organisatorische, personele en klinische kenmer-
kenn van gesloten opnameafdelingen ontbreekt echter. Evenmin is er 
eenn instrument beschikbaar om de kwaliteit van de zorg op gesloten 
opnameafdelingenn te kunnen beoordelen. 

DOEL-- EN VRAAGSTELLINGE N VAN HET PROEFSCHRIFT 

Inn het voorafgaande is een overzicht gegeven van de vele voorstellen die 
dee afgelopen decennia zijn geformuleerd om het kwaliteitsbeleid en de 
kwaliteitsbewakingg in de (geestelijke) gezondheidszorg vorm te geven. 
All ee betrokken partijen, hulpverleners, patiënten, overheid en verzeke-
raars,, zijn daarbij actief geweest; nota's zijn geschreven, conferenties 
zijnn gehouden en werkafspraken zijn gemaakt. Zo zijn sinds de Kwali-
teitswett Zorginstellingen (1996) instellingen verplicht om zelf criteria 
enn normen te formuleren en aan systematische kwaliteitsbewaking te 
doen.. Aan de hand van een kwaliteitsmodel kan worden bepaald welke 
gebiedenn een kwaliteitssysteem moet omvatten. Desalniettemin moet 
wordenn geconstateerd dat de ontwikkeling van kwaliteitssystemen 
traagg verloopt en dat de inbreng van patiënten (en verzekeraars) nog 
steedss te wensen overlaat. 

Verderr is opgemerkt dat wetenschappelijk onderzoek behulpzaam 
kann zijn bij de ondersteuning van een systematische kwaliteitsbewaking 
enn dat getracht moet worden om voor diverse sectoren in de GGZ meet-
instrumentenn te ontwikkelen om de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk 
tee kunnen beoordelen. 

Tott slot zijn we ingegaan op het huidige streven naar modernisering 
vann de GGZ, de frequente kritiek op het organisatieprincipe van de ge-
slotenn opnameafdelingen en het ontbreken van wetenschappelijk on-
derzoekk naar de kwaliteit van de zorg op deze specifieke afdelingen. Dit 
alless was voor ons aanleiding om een instrument te ontwikkelen om de 
kwaliteitt van de zorg op gesloten psychiatrische opnameafdelingen te 
kunnenn beoordelen. Langs een aantal stappen met bijgaande vraagstel-
lingenn werd aan deze doelstelling gewerkt: 
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 Duidelijkheid verkrijgen over de omvang, alsmede over bepaalde 
organisatorische,, personele en klinische kenmerken van gesloten 
psychiatrischee opnameafdelingen in Nederland (hoofdstuk 2). 
—— Hoeveel gesloten psychiatrische opnameafdelingen zijn er in 
Nederlandd en wat is de opnamecapaciteit? 
—Watt zijn de organisatorische, personele en klinische kenmerken van 
dee gesloten psychiatrische opnameafdelingen? 
—— Zijn op basis van de organisatorische, personele en klinische 
kenmerkenn bepaalde typen gesloten psychiatrische opnameafdelingen 
tee onderscheiden? 

 Een overzicht maken van de bestaande kwaliteitsbeoordelings-
instrumentenn voor patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg 
(hoofdstukk 3). 
—— Welke kwaliteitsbeoordelingsinstrumenten worden in de praktijk 
toegepast? ? 
—— Welke kwaliteitsaspecten komen in de instrumenten aan de orde? 
—Watt zijn de psychometrische eigenschappen van de toegepaste 
instrumenten? ? 

 Duidelijkheid verschaffen over de eisen waaraan kwalitatief goede 
zorgverleningg op een gesloten psychiatrische opnameafdeling moet 
voldoenn (hoofdstuk 4). 
—Aann welke eisen moet kwalitatief goede zorgverlening op een 
geslotenn psychiatrische opnameafdeling voldoen vanuit het 
perspectieff  van patiënten, familieleden, verpleegkundigen, 
psychiaters,, verzekeraars en geneeskundig inspecteurs? 
—— Welke kwaliteitsaspecten kunnen op grond van de kwaliteitseisen 
wordenn onderscheiden? 
—— Welke prioriteiten worden door de verschillende betrokken 
partijenn aan de onderscheiden kwaliteitsaspecten gegeven? 

 Een evaluatie van de praktische toepasbaarheid, betrouwbaarheid en 
validiteitt van de KWAZOP, een nieuw instrument voor de beoordeling 
vann de KWAÜteit van de zorg op gesloten psychiatrische 
opnameafdelingenn (hoofdstuk 5). 
—— Is de KWAZOP praktisch toepasbaar? 
—— Naar welke kwaliteitsdimensies verwijzen de KWAzop-items? 
—— Hoe betrouwbaar en valide zijn de KWAZOP-schalen? 
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 Een illustratie van het gebruik van de KWAZOP aan de hand van 
enn kwaliteitstoetsing op gesloten opnameafdelingen van drie 
psychiatrischee ziekenhuizen in Nederland (hoofdstuk 6). 
-- Kunnen met behulp van KWAZOP-metingen concrete 
kwaliteitsverbeterendee adviezen worden gegeven aan gesloten 
psychiatrischee opnameafdelingen? 
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