
Uit de Pastorale hoek
lenyn zijn geen wasmachines (2)
Kwaliteit(sonderzoek) in de zorg

':!:,,y:::: :.!:y::::i ":!::,"n í", dat de taatste jaren ook in zorg-'ó;;;;;à';;;

Y:l::::::::'::,:::F!i! d1to":" *ut oo1iiti"i","";;;;;;; ; '"; ;;;;:;;:::;r,::!::::.*i,3_?ld: a1e oeoruin woraen'n-vàrs;ii;;;;;,;:;;ï;Z;;;ï:';izí;:;
,err- t\vvailLëtL

i7: :::!,:^",0, :::::::::^l::!!::e,n,wordt geopéraíionatiseerd ars xiàiircit van teven,,iïi?::r:i::::^y?:,!:l^"::1!:eerd,t(e votjen'de seda"ntàisàii,à';ïài' ,1àJ,lí,,i,;,,Eén van de betangrijkste sprekers op net cirgrJi :;;;;;;;í;;;iri:
Vooronderstellingen
Kun je ten aanzien van het menselijk
bestaan een oordeel vellen over kwaliteit
volgens dezelÍde methode die in het ver_
gelijkend warenonderzoek gebru ikt wordt?
Ja, zeggen die onderzoeken. Maar is dat
ook waar? Hoe stevig zijn de vooronder_
stellingen gefundeerd oÍ blijkt het drijf_
zand?
Doel van het onderzoek is instrumenten te
ontwikkelen met behulp waarvan men een
objectief oordeel kan vellen over de kwali_
teit van de geboden zorg.
De methode is als volgt: het menselijk
bestaan wordt onderverdeeld in verschil_
lende dimensies. Bijvoorbeeld gezond_
heid, 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: ,medicijnge_

bruik'en 'behoefte aan medische zorg,.-
Dan worden er schalen ontworpen *àrrop
men kan scoren. Zokan men voorde be-
treffende dimensie een oordeel vormen
hoe daarin de kwaliteit van het bestaan
gerealiseerd wordt. Het wordt ingewikkeld
als de waardering van de cliënt zelÍ m.b.t.
geboden kwaliteit van zorg op dezelÍde
manier wordt gemete n, zeker als betrok_

kene dat zelf niet kan vertellen. problema_
tisch wordt het vooral als uiteenlopende
scores uit verschillende dimensies worden
gewaardeerd in relatie tot kwaliteit. Een
voorbeeld: Als Jaap g07" scoort bij de di_
mensie 'gezondheid, en 2Ol" bij de dimen_
sie 'activiteit', wat betekent dat dan voor
de kwaliteit van ziln bestaan? En wat kan
men concluderen als men Jaap vergelijkt
met Karel, die 60% scoort bij ,gerond_-

heid'? En welke staat van gezondheid
krijgt 100%? Hoe kun je t.a.v. de dimensie
'activiteit' meervoudig gehandicapten ver_
gelijken met cliënten met het syndroom
van Down, die mobiel zijn, kunnen praten
en over fijne motoriek beschikken? Daar_
om voert men een aantal vooronderstellin-
gen in. Namelijk dat de scores in verschil_
lende 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 oÍ 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
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Alleen daarin wordt de betekenis van de
aspecten van mijn leven duidelijk. In kwali_
teitsonderzoeken 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
z:gSen via de weg van vertellen. Die weg
sluit niemand uít, want iedereen heeft eei
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 helemaaí
niets verstandigs te zeggen zonder het
verhaal dat anderen over dit kind vertellen.

Relatieve waarde
Kwaliteitsond erzoek via de weg van
classiÍicatie en rangschikking _ zoals bij
vergelijkend warenonderzoek _ Ieidt in àe
zorg voor mensen met een verstandelijke

handicap tot pseudo-kennis. lmmers 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 tezing
van kwaliteit van het menselijk bestaan
leidt tot een adequater begri[ van kwali_
teitsonderzoek. Het feit dat Joost in de
dimensie 'relaties, 7Oo/" scoorï, in ,commu_

nicatie' 40"k en in ,activiteit, 
5@lo zegt niet

zoveel. Deze feiten krijgen alleen beÉkenis
voor de kwaliteit van zijn bestaan als
ze worden geduid in de context van zijn
levensverhaal.
De oplossing moet daarom niel zozeer
gezocht worden in het verbeteren van
bestaande instrumenten of het betrekken
van andere waarden bij kwaliteitsonder_
zoek, maar in het relativeren van het
belang van dit soort onderzoek naar de
kwaliteit van bestaan van mensen met een
verstandelijke handicap. lmmers 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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