
 

 

UIT DE PASTORALE HOEK 
 

 

Mensen zijn geen wasmachines  (1) 
Kwaliteit(sonderzoek) in de zorg 
 

Kwaliteit is ‘in’ 
Het beleid van de overheid is sterk gericht op kwaliteit in de gezondheidszorg. IJkpunten voor kwaliteit zijn 

vooral integratie, kleinschalig wonen, professionele omgang en goede zorg. De instellingen zelfs zijn sinds kort 

wettelijk verantwoordelijk, dat de kwaliteit van de zorg bevorderd en systematisch bewaakt wordt. De Inspectie 

van de Gezondheidszorg ziet daarop toe. Ieder zichzelf respecterende voorziening heeft tegenwoordig een 

kwaliteitsmedewerker in dienst. Het is zijn taak instrumenten te ontwikkelen om kwaliteit te meten eb onderzoek 

te doen of de boogde kwaliteit ook gehaald wordt. Op zich is deze ontwikkeling toe te juichen. Immers iedereen 

die zorg nodig heeft, wil graag de garantie dat er goede zorg wordt verleend. En als instellingen daarover 

verantwoording moeten afleggen biedt dat garanties voor goede zorg. Althans zo lijkt het. Toch zijn er een aantal 

kanttekeningen te plaatsen bij de huidige opvattingen over kwaliteit en bij het onderzoek daar naar.  Immers 

waar wordt dan precies naar gekeken en hoe kun je nu bepalen of iets een bepaalde kwaliteit heeft? 

 

Wat behoort tot kwaliteit? 

Wordt er bv. ook gekeken of zorginstellingen oog hebben voor de eigenheid van hun cliënten? Of er respect 

getoond wordt voor hun individuele levensgeschiedenis? Of er openheid is voor hun eigen levens- en 

zingevingsvragen? Hoe zij bejegend worden? Of er solidariteit tussen en met cliënten en hun naastbetrokkenen 

bevorderd wordt? Hoe de persoonlijke betrokkenheid is van zorgverleners met de cliënten? 

Immers dit zijn juist de aspecten, die vanuit de optiek van de cliënt belangrijk zijn: “Heeft men voldoende oog 
voor wie ik ben en wat ik belangrijk vind? En laten zorgverleners in hun contacten met mij echt aan mij merken 

dat ik voor hen de moeite waard ben?” 

Juist deze vraag naar persoonlijke verbondenheid laat zich maar moeilijk verdragen met de gangbare opvattingen 

over kwaliteit en professionaliteit. Maar we weten allemaal, dat kwalitatief goede zorgverlening meer vereist dan 

alleen het kundig en effectief uitvoeren van een aantal verrichtingen. Er is ook meer nodig dan alleen een 

vanzelfsprekend aansluiten bij het streven van verzelfstandiging en integratie van mensen met een verstandelijke 

handicap. De aandacht voor de eigenheid en de relaties van mensen met een verstandelijke handicap moeten we 

–ook daar- concreet vormgeven in de dagelijkse zorgverlening. 

Dat alles vraagt om een kritische weging van heden ten dage onder kwaliteit verstaan wordt en de criteria die 

daarvoor bedacht worden. 

Deze vragen stonden centraal op een onlangs gehouden internationaal congres, dat als thema droeg:”Meer dan 
kwaliteit. “ Het kreeg als motto mee:”Verbondenheid als kwaliteitscriterium in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke handicap.”  Niet alleen kennisdeskundigen uit binnen- en buitenland kwamen aan het woord, maar 

ook cliënten, hun familie en verzorgers vertelden wat zij als kwaliteit ervaren. Er kunnen nog al wat verschillen 

bestaan tussen wat objectief als goede kwaliteit gemeten wordt en hoe betrokkenen dat zelf ervaren. 

 Kwaliteitsonderzoek richt zich vooral op datgene wat objectief meetbaar is. De vraag is of alle aspecten, die de 

kwaliteit van zorg bepalen wel op deze wijze meetbaar 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? 

In deze eerste  bijdrage over dit onderwerp gaan we nader in op de opvattingen, die ten grondslag liggen aan het 

huidige denken over kwaliteit en kwaliteitsonderzoek. We volgen daarbij de gedachtengang van prof. Hans 

Reinders. Deze ethicus was één 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 aangekeken en wordt onderzocht. Kwaliteit wordt gezien als een product van zorgverlening. De wijze 

waarop kwaliteit als product van zorgverlening gemeten wordt is in wezen niet anders dan die van wasmachines. 

- Allereerst wordt ervan uitgegaan, dat iets kwaliteit heeft als het aan bepaalde kenmerken voldoet. 

Bv. als een het automatisch ingesteld wasprogramma niet helemaal wordt afgewerkt, mankeert er wat aan 

dat apparaat en dus ook aan de kwaliteit ervan. Even zo is de kwaliteit als produkt van zorg onvoldoende als 

een bewoner zich in een toestand van verwaarlozing bevindt. 



- Vervolgens wordt verondersteld, dat kwaliteit afgelezen kan worden. Kwaliteitskenmerken zijn 

waarneembaar. Dat kunnen eigenschappen of functies zijn. Een wasmachine neemt aan kwaliteit toe als zijn 

vermogen groter is.  Vermogen is dan een eigenschap, het overschakelen naar automatisch centrifugeren een 

functie. 

- Door de kenmerken goed waar te nemen, kun je produkten vergelijken. Die kwaliteit van een Miele is bv. 

beter dan van een Bosch, omdat de eerste voldoet aan 4 automatische wasprogramma’s, centrifugeren en een 
signaal geeft als de was klaar is en een Bosch dat signaal niet geeft. Natuurlijk moeten dan de kenmerken 

nauwkeurig beschreven worden. 

- Tenslotte wordt ervan uitgegaan, dat kwaliteit een eenheidsbegrip is. Als je alle kenmerken weet, moet je 

een schaal kunnen maken. Ergens ligt de grens tussen voldoende en onvoldoende kwaliteit. De 

consumentengids geeft dat voor de produkten die zij heeft onderzocht 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 of een Bosch. 

 

Zorg als waar? 

Het kwaliteitsonderzoek binnen zorginstellingen hanteert in feite dezelfde methode als het vergelijkend 

warenonderzoek van bv. wasmachines. Er worden zelfs certificaten verstrekt aan die instellingen, die zich in 

kwaliteit onderscheiden. In een tijdperk waar ‘vraaggestuurde’ en  ‘cliëntgerichte’ zorg uitgangspunten zijn, is 
het natuurlijk belangrijk te weten welke instelling de beste waar voor je geld biedt. Zeker als je houder bent van 

een persoonsgebonden budget. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn er instrumenten nodig, zodat je een 

oordeel kunt uitspreken over kwaliteit. Een oordeel, dat controleerbaar moet zijn. Kwalititeitsonderzoek 

ontwikkelt daarvoor meetinstrumenten. Kwaliteit als product van zorgverlening wordt vertaald in termen van 

kwaliteit van leven van de cliënt. Er wordt dus in het onderzoek niet gekeken naar de toestand waar de instelling 

zich in bevindt, maar  naar de toestand van de cliënt. 

De vraag is nu of je over de kwaliteit van het menselijk bestaan een oordeel kunt vellen volgens dezelfde 

methoden als die in het vergelijkend warenonderzoek –zoals bv. voor wasmachines- worden gebruikt? 

Die vraag willen wij in de volgende bijdrage kritisch onderzoeken. 

 



 

Vooronderstellingen 
Kun je ten aanzien van het menselijk bestaan een oordeel vellen over kwaliteit volgens dezelfde methode die in 

het vergelijkend warenonderzoek gebruikt wordt? Ja, zeggen die onderzoeken. Maar is dat ook waar? Hoe stevig 

zijn de vooronderstellingen gefundeerd of blijkt het drijfzand? 

Doel van het onderzoek is instrumenten te ontwikkelen met behulp waarvan men een objectief oordeel kan 

vellen over de kwaliteit van de geboden zorg. 

De methode is als volgt: het menselijk bestaan wordt onderverdeeld in verschillende dimensies. Bv. gezondheid, 

activiteit en communicatie. Dan maakt men voor elke dimensie lijsten van onderwerpen, die een bepaalde 

indicatie aangeven. Bij de dimensie ‘gezondheid’ kunnen dat bijvoorbeeld zijn: ‘medicijngebruik’ en ‘behoefte 
aan medische zorg’. Dan worden er schalen ontworpen waarop men kan scoren. Zo kan men voor de betreffende 
dimensie een oordeel vormen hoe daarin de kwaliteit van het bestaan gerealiseerd wordt 

Het wordt ingewikkeld als de waardering van de cliënt zelf m.b.t. geboden kwaliteit van zorg op dezelfde manier 

wordt gemeten, zeker als betrokkene dat zelf niet kan vertellen. Problematisch wordt het vooral als 

uiteenlopende scores uit verschillende dimensies worden gewaardeerd in relatie tot kwaliteit. 

Een voorbeeld: Als Jaap 80% scoort bij de dimensie ‘gezondheid’ en 20% bij de dimensie ‘activiteit’, wat 
betekent dat dan voor de kwaliteit van zijn bestaan? En wat kan men concluderen als men Jaap vergelijkt Karel, 

die 60% scoort bij ‘gezondheid’? En welke staat van gezondheid krijgt 100%? Hoe kun je  t.a.v. de dimensie 

‘activiteit’  meervoudig gehandicapten vergelijken met cliënten met het syndroom van Down, die mobiel zijn, 
kunnen praten en over fijne motoriek beschikken.? 

Daarom voert men een aantal vooronderstellingen in. Nl. dat de scores in verschillende dimensies allemaal 

uitgedrukt kunnen worden in één en dezelfde schaal. Anders kan er geen eenduidig oordeel over kwaliteit van 

bestaan mogelijk zijn en er geen beleid uit volgen. Moet er in het geval van Jaap extra ingezet worden om zijn 

activiteiten te stimuleren of moet zijn gezondheid verbeterd worden? Deze vragen worden alleen maar moeilijker 

als je de scores van Jaap en Karel gaat vergelijken. Dat kan dus alleen als je eenheidsschalen invoert  Stel, dat er 

ook een schaal is waarop ‘tevredenheid met het bestaan’ gescoord kan worden. Hoe verhoudt zich dat dan  tot de 
20% die Jaap scoort bij ‘activiteit’ en de 80%  bij ‘gezondheid’? Dan moet je eerst vaststellen of ‘gezondheid’ 
dan wel ‘activiteit’ belangrijker zijn om een bijdrage te leveren aan ‘tevredenheid van bestaan’. Maar een 
dergelijke rangorde van waarden houdt een oordeel in over het menselijk bestaan. Dat is iets wat binnen 

levensbeschouwing, ethiek en religie gebeurt. En kwaliteitsoordelen worden nu juist gepresenteerd als resultaat 

van objectieve meetinstrumenten. Het één verdraagt zich niet met het ander. Dat wordt helemaal een probleem 

als anderen plaatsvervangend moeten oordelen: Je kunt nog wel voor een ander beoordelen hoe het met zijn 

gezondheid staat, maar niet of dit voor hem meer of minder belangrijk is dan het deelnemen aan activiteiten. 

 

Jaap is méér dan meervoudig gehandicapt 
In sommige kwaliteitsonderzoeken laat men daarom de harde objectiviteitsnorm los en laat men deskundigen 

samen bepalen welke dimensies zij tot kwaliteit van bestaan rekenen en aan welke scores voldaan moet worden, 

wil men spreken van ‘voldoende kwaliteit’. Het leidt wel tot het gewenste resultaat, maar van ‘vraaggestuurde 
zorg’ is natuurlijk dan geen sprake meer: deskundigen bepalen wat kwaliteit is en niet de cliënten. Bovendien 

ontkomen deskundigen er niet aan, dat zij kwaliteitsnormen vaststellen per categorie cliënten. Immers een 

bepaalde score rond de dimensie ‘communicatie’ bij cliënten met autistische problemen betekent niet hetzelfde 

als bij cliënten met het syndroom van Down. Kortom de scores moeten in relatie worden gebracht met de 

mogelijkheden en behoeftes van bepaalde categorieën cliënten. Dat betekent echter, dat niet de cliënt als persoon 

in beeld komt, maar als vertegenwoordiger van een bepaalde groep. Bovendien wordt ervan uitgegaan, dat die 

bepaalde groep eenzelfde behoeftenpatroon heeft. 

De vraag naar een goede kwaliteit van bestaan voor Jaap, die ernstig meervoudig gehandicapt is, wordt 

onderzocht door  nauwkeurig  de groep te beschrijven, te ordenen en te rangschikken waartoe Jaap behoort. 

Men kijkt dus naar het algemene, waarvan Jaap de verbijzondering is. Maar Jaap is méér dan ’n meervoudig 
gehandicapte. Jaap is een persoon met een naam, een geschiedenis en een identiteit. Zijn ervaringen zijn voor 

een groot deel niet door noodzakelijkheden, maar door toevalligheden tot stand gekomen.  Het verband tussen 

die toevalligheden wordt gelegd in het verhaal dat hij erover ‘vertelt’ in samenspraak met anderen. Dat verhaal is 

even uniek als zijn naam. 

 

Mens als verhaal 
Als we naar de vooronderstellingen van het kwaliteitsonderzoek kijken, dan zien we dat daaraan  een mensbeeld 

ten grondslag ligt, waarbij individuele cliënten worden gezien als vertegenwoordiger van een bepaalde groep met 

eenzelfde behoeftenpatroon. Alleen zo kunnen deskundigen normscores vaststellen waaraan kwaliteit voor 

individuen kan worden getoetst. Een individuele benadering van kwaliteit van bestaan gaat daarmee teloor, maar 

tevens wordt voorbij gegaan aan een belangrijke kwaliteit van mens-zijn: dat ik het verhaal van mijn leven 

vertel. Alleen daarin wordt de betekenis van de aspecten van mijn leven duidelijk. In kwaliteitsonderzoeken 



wordt alleen gekeken naar wat ik al dan niet kan en niet naar wie ik ben. Als we het denken over kwaliteit van 

ons mens-zijn herleiden tot standen van zaken die kunnen worden geturfd en gemeten, betekent dit dat we mens-

zijn reduceren tot de orde der dingen. 

Wanneer de kwaliteit van het bestaan van ernstig gehandicapten wordt beoordeeld langs de weg van 

classificeren, ordenen en rangschikken, dreigen zij uit de boot te vallen. Eigenlijk valt daarover alleen iets te 

zeggen via de weg van vertellen. Die weg sluit niemand uit, want iedereen heeft een verhaal, ook al kan niet 

iedereen hetzelfde aandeel hebben in het vertellen. Over de kwaliteit van bestaan van een meervoudig 

gehandicapt kind valt dan ook helemaal niets verstandigs te zeggen zonder het verhaal dat anderen over dit kind 

vertellen. 

 

Relatieve waarde 
Kwaliteitsonderzoek via de weg van classificatie en rangschikking –zoals bij vergelijkend warenonderzoek- leidt 

in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap tot pseudo-kennis. Immers de scores zijn afhankelijk 

van de observaties die anderen maken en de waarde die eraan toegekend wordt is eveneens afhankelijk van hun  

waardering. Een vertellende lezing van kwaliteit van het menselijk bestaan leidt tot een adequater begrip van 

kwaliteitsonderzoek. Het feit dat Joost in de dimensie ‘relaties’ 70% scoort, in ‘communicatie’40% en in 
‘activiteit’ 50% zegt niet zoveel. Deze feiten krijgen alleen betekenis voor de kwaliteit van zijn bestaan als ze 
worden geduid in de context van zijn levensverhaal. 

De oplossing moet daarom niet zozeer gezocht worden in het verbeteren van bestaande instrumenten of het 

betrekken van andere waarden bij kwaliteitsonderzoek, maar in het relativeren van het belang van dit soort 

onderzoek naar de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap. Immers de logica van het 

classificeren van wasmachines laat zich niet ongestraft vertalen naar de zorg zonder mensen tekort te doen. 

 

(Werner v.d. Wouw) 

  geestelijk verzorger 
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