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De focus op transparantie van kwaliteit in de zorg en het monitoren hiervan middels
kwaliteitssystemen is in de afgelopen jaren toegenomen

Niet alleen om de kwaliteit inzichtelijk te maken, maar ook waar nodig te verbeteren,
zijn veel verschillende kwaliteitssystemen ontwikkeld
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Zorg voor patiënt wordt beter

•

Minder fouten

•

Verspilling terugdringen

•

Gebruik van wetenschappelijke inzichten

Deze kwaliteitssystemen worden door verschillende groepen gebruikt

Professionals willen weten of zij
goede zorg leveren

Cliënten willen goede zorg
ontvangen en hun keuze voor een
instelling hierop baseren

Zorgverzekeraars willen kwalitatief goede
zorg inkopen

Organisaties willen sturen op kwaliteit van
zorg om aan wensen van professionals,
cliënten en zorgverzekeraars te voldoen

Veranderingen in de Nederlandse GGZ hebben geleid tot een wildgroei aan
kwaliteitssystemen
Problemen

Concept kwaliteitssystemen vervaagt
•Veel verschillende methodieken worden als kwaliteitssysteem bestempeld
•De vergelijkbaarheid van de feedback tussen de systemen is vrij beperkt
Toegevoegde waarde van systemen is onduidelijk
•Er is geen eenduidig beeld of deze diversiteit aan systemen bijdraagt aan de kwaliteit van zorg
•Het is onduidelijk of de zorg hierdoor transparanter is geworden

Extra belasting voor gebruiker
•Zorgorganisaties en professionals moeten een breed scala aan systemen implementeren

Het onderzoek
•

(1) Hoe kunnen deze kwaliteitssystemen worden geclassificeerd?

•

(2) wat is de impact van deze systemen op de praktijk van de zorg?

•

(3) hoe kan de impact worden verklaard?

Methode van onderzoek
•

Literatuurstudie

•

Documentanalyse

•

Focusgroepen

•

Interviews professionals

•

Interviews met stafmedewerkers

•

Interviews met managers

•

Interviews zorgverzekeraars

•

Vragenlijsten cliënten

Vraag 1: De formele eigenschappen kunnen worden samengevoegd in een model

Vraag 2: Wat is de impact van deze kwaliteitssystemen op de praktijk van de zorg?
•

Veel verschillende methodieken worden bestempeld als kwaliteitssysteem, terwijl deze formeel geen
kwaliteitssysteem zijn.

•

De meeste kwaliteitssystemen richtten zich op het organisatie en systeemniveau en niet op
professioneel niveau

•

Professionals gebruiken slechts één of twee systemen; Geen enkele professional gaf aan alle systemen
te gebruiken. Geen enkele professionals gaf aan geen systeem te gebruiken.

•

Professionals zijn negatiever over systemen op organisatie en systeem niveau dan over systemen op
professioneel niveau

•
•
•

Stafmedewerkers waren veruit het meest positief ten aanzien van kwaliteitssystemen.
Managers misten monitoringssystemen en kwaliteitsinformatie.
Managers die ook inhoudelijk geschoold zijn, sturen vooral op de kwaliteit van zorg middels type I
systemen vanuit hun rol als hoofdbehandelaar en niet vanuit hun rol als manager.

Conclusie; kwaliteitssystemen blijken een beperkte impact op de praktijk van de zorg te
hebben
•

Veel systemen worden als negatief beoordeeld en worden niet gebruikt

•

Terwijl de systemen “formeel” wel aanwezig / aangeschaft zijn

•

Er wordt dus wel (geld) in geïnvesteerd
Kwaliteitsinformatie
is veel te ingewikkeld
Client

Ik ervaar het
systeem als een
blok aan mijn been
Professional

Ik zou niet weten hoe ik
het systeem moet
gebruiken, het is zoveel
gedoe

Voor mijn gevoel is het maar
net waar er naar gekeken is.
Eigen ervaring is
betrouwbaarder.
Client

Professional

Er is nog zoveel op
af te dingen

We moeten er wel
aan mee doen
Manager

Zorgverzekeraar

•
•

Maar er wordt wel gewerkt met enkele systemen, alleen zijn dit vaak verschillende systemen
Er worden ook systemen gebruikt die “formeel” niet aanwezig zijn
Het systeem
helpt mij!
Professional

Dit systeem heeft wel
nut, omdat het je in een
bepaalde richting dwingt
Professional

Wij zijn er heilig van overtuigd dat de inzet
van kwaliteitssystemen bijdraagt aan
goede kwaliteit en dat goede kwaliteit
vanzelf leidt tot minder kosten
Zorgverzekeraar

Hoe kunnen we het gebrek aan impact verklaren?
•

3 perspectieven

Omgeving: cliënt en zorgverzekeraar

Professional: psychiater en psycholoog

Organisatie: manager en beleidsmedewerker

Hoe kunnen we het gebrek aan impact verklaren… volgens de omgeving?
•

Er is niet één definitie van kwaliteit; cliënten, zorgverzekeraars, professionals en zorgorganisaties
hebben allemaal een andere invulling

•

Partijen wantrouwen elkaar waardoor systemen voornamelijk worden gebruikt om elkaar te
controleren en te verantwoorden en weinig om de kwaliteit te verbeteren

Hoe kunnen we het gebrek aan impact verklaren… volgens professionals?
•

Er zijn (te)veel kwaliteitssystemen, hierdoor kiezen professionals welke systemen zij gebruiken

•

Veel systemen sluiten niet aan bij de praktijk van de zorg

Hoe kunnen we het gebrek aan impact verklaren…volgens zorgorganisaties?
•

Managers hadden het gevoel dat de kwaliteitssystemen
onvoldoende inzicht gaven in de kwaliteit van de zorg

•

Systemen worden ingezet als “vinkjes”; het gaat om het
voldoen aan de externe verwachtingen en niet of er op
een zinnige manier wordt gewerkt

Welke aanbevelingen kunnen we doen op basis van dit onderzoek?
•

Kwaliteitssystemen moeten meer aansluiten bij de praktijk van de zorg

•

Organisaties moeten “kiezen” welke systemen ze inzetten en deze systemen borgen

•

Samenwerking in het veld moet beter

•

Cliënten moeten meer betrokken worden bij de ontwikkeling en het gebruik van systemen
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