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kwamen aan het woord, maar ook cliën-
ten, hun familie en verzorgers vertelden
wat zij als kwaliteit eryaren. Er kunnen
nogal wat verschillen bestaan tussen wat
objectief als goede kwaliteit gemeten
wordt en hoe betrokkenen dat zelÍ erva-
ren. Kwaliteitsonderzoek richt zich vooral
op datgene wat objectief meetbaar is. De
vraag is oÍ alle aspecten, die de kwaliteit
van zorg bepalen wel op deze wijze meet-
baar zijn? En of datgene wat niet op deze
wijze meetbaar is dan niet belangrijk is
voor een kwalitatief goede zorg? En of
datgene waarvan men zegt dat meetbaar
is, wel op die manier te meten is?
ln deze eerste bijdrage over dit onderwerp
gaan we nader in op de opvattingen, die
ten grondslag liggen aan het huidige den-
ken over kwaliteit en kwaliteitsonderzoek.
We volgen daarbij de gedachtengang van
prof. Hans Reinders. Deze ethicus was
een van de belangrijkste sprekers op het
genoemde congres.

Vergelijkend warenonderzoek
'Mensen zijn geen wasmachines,. Nee,
natuurlijk niet. Wat heeft zo'n belachelijke
uitspraak dan voor zin?
Helemaal zinloos is die vergelijking niet,
als we kritisch onderzoeken hoe in de
zorgverlening tegen kwaliteit wordt aange_
keken en wordt onderzocht. Kwaliteit
wordt gezien als een product van zorgver-
lening. De wljze waarop kwaliteit als pro-
duct van zorgverlening gemeten wordt is
in wezen niet anders dan dle van wasma-
chines.
. Allereerst wordt ervan uitgegaan, dat

iets kwaliteit heeÍt als het aan bepaalde
kenmerken voldoet. Bijvoorbeeld als
een automatisch lngesteld wasprogram_
ma niet helemaal wordt aÍgewerkt, man-

keert er wat aan dat apparaat en dus
ook aan de kwaliteit ervan. Even zo is
de kwaliteit als product van zorg onvol-
doende als een bewoner zich in een
toestand van verwaarlozing bevindt.. Vervolgens wordt verondersteld, dat
kwaliteit afgelezen kan worden. Kwali-
teitskenmerken zijn waarneembaar. Dat
kunnen eigenschappen oÍ functies zijn.
Een wasmachine neemt aan kwaliteit
toe als zijn vermogen groter is. Vermo-
gen is dan een eigenschap, het over-
schakelen naar automatisch centrifuge-
ren een functie.

. Door de kenmerken goed waar te ne-
men, kun je producten vergelijken. Die
kwaliteit van een Miele is bijvoorbeeld
beter dan van een Bosch, omdat de eer-
ste voldoet aan 4 automatische waspro-
gramma's, centrifugeren en een signaal
geeft als de was klaar is en een Bosch
dat signaal niet geeÍt. Natuurlijk moeten
dan de kenmerken nauwkeurig beschre-
ven worden.

. Tenslotte wordt ervan uitgegaan, dat
kwaliteit een eenheidsbegrip is. AIs je
aile kenmerken weet, moet je een
schaal kunnen maken. Ergens ligt de
grens tussen voldoende en onvoldoen_
de kwaliteit. De Consumentengids geeÍt
dat voor de producten die zij heeÍt on-
derzocht precies aan. De advertenties
prijzen het maar al te graag aan: ,De

beste uit de test'.
Vergelijkend warenonderzoek hanteert de
genoemde uitgangspunten, anders weet je
als consument nog niet of je beter uit bent
met een Miele oÍ een Bosch.

Zorg als waar?
Het kwaliteitsonderzoek binnen zorginstel-
lingen hanteert in feite dezelfde methode
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