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Hoe bepaal je uitkomsten? 

Kwaliteit heeft te maken met wat we 
belangrijk vinden (waarden)

▪ Subjectief (tevredenheid)
▪ Objectief 

▪ Minder symptomen (medisch)
▪ Beter functioneren in werk en 

relaties (persoonlijk) 
▪ Minder zorgkosten (economisch)
▪ Toegevoegde maatschappelijke 

waarde (burgerschap) 

https://blog.kloosterhuissen.nl/ik-word-ik-in-het-aangezicht-van-de-ander/



Hoe bepaal je uitkomsten? 
Stel: we gaan uit van het ‘spinnenweb’ van M. Huber (ter bepaling van de gedachten) 
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Hoe bepaal je uitkomsten? 

Lichamelijk functioneren

Psychisch functioneren

Kwaliteit van leven

Sociaal functioneren en maatschappelijke participatie
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Patient

Professional

OverheidDan is voor de verzekeringsmaatschappij het profiel een voldoende 
‘betekenisvolle uitkomst’ bij ziekte A

Verzekerings-
maatschappij

Zingeving



Complicerend is dus het perspectief van waaruit 
je kijkt

…..maar het wordt nog ingewikkelder, want…..er is ook een gelaagde context 
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Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Blijk van vertrouwen (pp 20-21). Den Haag 2019

De contexten in samenhang



Is hier een ‘systeem’ van kwaliteitsmeting voor 
te ontwerpen? 

Antwoord: nee, het is veel te complex, 
door

▪ de veelheid van perspectieven

▪ de veelheid van contexten
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Oplossingsrichtingen 

Courtesy Jan Kremer 2018 – Volantedag Heiloo 



Oplossingsrichtingen

1) Meer van hetzelfde – meer meten, beter meten, precision medicine 

2) Anders meten – minder parameters, verdragen van complexiteit, onzekerheid 
en pluriformiteit

3) Anders verantwoorden – het gesprek is belangrijker dan het getal, 
samenwerking belangrijker dan competitie; van elkaar leren belangrijker dan 
controle 



Meer van hetzelfde – ad (1)? 
Nee, want…..

1. Het lukt niet

2. Het gaat voorbij aan een nieuwe sociale 
realiteit (complexiteit, diversiteit, 
onderlinge verwevenheid)

3. Het gaat voorbij aan nieuwe vormen van 
verantwoording (RVS 2019)

• Niet door één maar door meer 
stakeholders

• Minder standaardisatie, meer op maat



Anders meten – ad (2)?

Ja, wellicht…..

▪ Met minder parameters (van Geffen)

▪ Kleinschaliger experimenten over 
langere tijd (nieuwe GGz)

▪ Verdragen van complexiteit, leren 
omgaan met onzekerheid en 
pluriformiteit  (‘inherente feilbaarheid 
van het medisch handelen’, Gorovitz
and MacIntyre, 1975)



Anders verantwoorden – ad 3?  
Zeker, maar dan ….

• Van binnen naar buiten (RVS 2019)
▪ Stel de relatie tussen professional en 

patiënt weer centraal (met beiden ook 
hun persoonlijke waarden) 

• Waarden centraal: gezondheidszorg als 
normatieve praktijk (Glas e.a.)
▪ intrinsieke waarde van de zorgrelatie 

▪ economische, institutionele en 
maatschappelijke waarden bepalen de 
condities, ze bepalen niet de specifieke 
aard van professionele zorg

© G.Glas 1997; 2019



Normatieve praktijk? 

Vergelijk met een huis:

- Fundament: kennis en kunde

- Muren, kamers, gangen: condities

- Met een dak er op wordt het geschikt om er in te wonen 
(bestemming)

Maar het zijn de bewoners die van het huis een 
thuis maken (richting, ziel, ethos) 

30
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Suggesties – 1 

De oplossing ligt in een combinatie van ‘anders meten’ (ad 2) en ‘ons anders 
verantwoorden’ (ad 3)

Het laatste is een voorwaarde is voor het eerste 

Oplossingsrichtingen
1. Meer van hetzelfde
2. Anders meten
3. Ons anders verantwoorden



Suggesties – 2 

Dus: 

• Begin bij het ‘anders verantwoorden’: verander de cultuur; 
streef primair naar een andere (meer lerende, 
transparantie zoekende, onvolmaaktheid accepterende) 
manier van verantwoording (ad 3) 

• Streef vervolgens naar ‘anders meten’, naar een meer 
beperkte, specifieke en context sensitieve wijze van 
verantwoording (ad 2) 

• Betrek daarbij alle partijen, van binnen naar buiten 

Oplossingsrichtingen
1. Meer van hetzelfde
2. Anders meten
3. Ons anders verantwoorden



Suggesties – 3 

Naar (ad 3) een andere cultuur van verantwoording, dus……………..

o Verdiep je in de wereld van de patiënt 

o Verdiep je in de wereld van stakeholders met andere rollen
▪ Opleiding: loop eens een dagje mee met de financial controller of de bestuurder; laat de 

verzekeraar of de ambtenaar eens aan het woord in het onderwijs of je referatencyclus  

o Begin bij jezelf: 
§ Betere melding fouten, incidenten en ongelukken door professionals

§ Laat een ander in je keuken kijken (transparantie)
o Audits
o Kwaliteitsvisitaties

Oplossingsrichtingen
1. Meer van hetzelfde
2. Anders meten
3. Ons anders verantwoorden



Suggesties - 4

Vervolg ‘Naar een andere cultuur van verantwoording’
……………..

o Op meso- en macro-niveau: cijfers op zich zeggen weinig, 
ze krijgen betekenis in het grotere verhaal

o Realiseer je hoe een ander naar je werk kijkt en ga het 
gesprek aan als er grote verschillen bestaan tussen de 
waardenhiërarchieën van bepaalde partijen 

Oplossingsrichtingen
1. Meer van hetzelfde
2. Anders meten
3. Ons anders verantwoorden



Suggesties – 5 

Vervolgens (ad 2): naar een meer beperkte, specifieke en context sensitieve wijze 
van verantwoording, door 

o Werk opnieuw van binnen naar buiten: 
▪ begin bij wat de patiënt betekenisvol vindt

▪ bepaal vervolgens in hoeverre expert kennis / handelen kan bijdragen aan het realiseren 
van het betekenisvolle resultaat

▪ bedenk wat de (economische, juridische, institutionele) randvoorwaarden daarvoor zijn 
en ga indien nodig met de patiënt of stakeholders het gesprek aan over die 
randvoorwaarden
▪ “ik kan betekenisvolle uitkomst X alleen maar realiseren als ….” 

Oplossingsrichtingen
1. Meer van hetzelfde
2. Anders meten
3. Ons anders verantwoorden



Suggesties – 6 

Vervolg ad 2 (beperkte, specifieke en context 
sensitieve wijze van verantwoording): 

o Bepaal je indicatoren in gesprek met de patiënt, 
leden van de beroepsgroep en relevante 
stakeholders

o Spreek voor een beperkt aantal jaren af welke 
(beperkte) set van indicatoren je kiest

Oplossingsrichtingen
1. Meer van hetzelfde
2. Anders meten
3. Ons anders verantwoorden



Suggesties – 7 

Ad 3: betrek daarbij alle partijen 

o Werk van binnen naar buiten

o Signaleer spanningen tussen micro en meso; en tussen meso en macro sfeer 

o Organiseer de context voor het gesprek 

o Gebruik de getallen om het gesprek over spanningen (bijv. de waarde van de 
zorgrelatie vs de economische waarde) aan te gaan

o Houdt steeds het onderscheid in het oog tussen waarden die de voorwaardelijke 
sfeer betreffen en waarden die de essentie van de zorgrelatie betreffen

Oplossingsrichtingen
1. Meer van hetzelfde
2. Anders meten
3. Ons anders verantwoorden



Conclusie

Het slagen van de cultuurverandering is een voorwaarde voor het slagen van meer 
objectiverende benaderingen

Volante: 

o organiseer het gesprek binnen en tussen organisaties over wat betekenisvol is

o organiseer dat je in elkaars keuken kan kijken en faciliteer het leerproces

o houdt het zo simpel mogelijk: beperkte sets indicatoren, vergelijkbare contexten

o stel het gesprek centraal; getallen ondersteunen het gesprek 

o maak waardenclashes zichtbaar, vooral tussen de systeemniveaus (micro, meso, 
macro) en tussen partijen met verschillende rollen / verantwoordelijkheden



Conclusie

Wat doe ik morgen anders? 

▪ Ik vraag altijd: wat wil de patiënt anders, wat vindt hij/zij betekenisvol? (patient 
value centraal)

▪ Ik ga morgen een afspraak maken voor een dag meelopen van mijn team met 
een soortgelijk team in een andere organisatie (leren en verbeteren)

▪ Ik ga in mijn team de belangrijkste drie barrières op meso-niveau (in mijn 
organisatie en bij de partners met wie ik samenwerk) identificeren en die onder 
de aandacht brengen van mijn leidinggevende 



Dank voor uw aandacht

Vragen? 

Contact:  g.glas@dimencegroep.nl; 
g.glas@vu.nl
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