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Verantwoording nu 

 
Een tweeledig doel: 
 
 - Informatie die vergelijking tussen aanbieders 
    mogelijk maakt 
- Informatie die tot kwaliteitsverbetering leidt 



De gangbare aanpak 

 
• Objectieve en onafhankelijke informatie 
• ‘Kwaliteit is meetbaar’  
• Uniformiteit: one size fits all 
• Een sterke nadruk op kwaliteit als veiligheid 

en risicobeheersing: ‘verantwoorde zorg’ 
 



Een andere visie 

 
• Recht doen aan het eigen karakter van zorg 
• Samen werken aan een goed bestaan 
• Onderscheiding tussen‘verantwoorde’en 

‘goede’zorg 
 



Een 
metafoor 
voor 
‘Verantwoorde 
zorg’ 
 
De tuin 
 
 





 
 







‘Verantwoorde zorg’ 

• Legitimatiekader 
• Procedureel denken 
• Standaardisering 
• Professionals als uitvoerders 
• Het bewijs 



Een 
metafoor 
voor 
‘Goede zorg’ 
 
 
 
De weg 











‘Goede zorg’ 

• Kwaliteit als horizon 
• Explorerend denken 
• Verbinding 
• Professionals als onderzoekers 
• Het bewijs 



Beelden van kwaliteit 
  

• Participerende observatie ipv metingen 
• Beelden en verhalen ipv cijfers 
• Primaire proces ipv organisatie 

 
 



Een andere aanpak  

 
• Medewerkers als onderzoekers  
• Leerervaring door terugkoppeling 
• Aansluiting bij lopende leerprocessen 
• Kwaliteit als ontwikkelingsweg 
 

 
 

 
 



Toon 
 Op een middag loopt Toon onrustig door het huis. Hij 

komt het steunpunt van de andere woonunit 
binnenlopen waar hij op een stoel gaat zitten maar 
direct weer opstaat. Hij vervolgt zijn weg naar Serges 
appartement en gaat naast Serge op de bank zitten. 
Serge die gezelschap niet apprecieert, geeft Toon een 
schop, waarna deze opstaat en de kamer uitloopt, om 
vervolgens het naastgelegen appartement binnen te 
wandelen. Als de begeleidster van deze woonunit Toon 
opmerkt, neemt ze hem bij de arm en loopt met hem 
terug naar zijn eigen woonunit. “Hier is Toon, die liep 
bij ons rond”, informeert ze haar collega. 



 Deze brengt Toon naar het eigen steunpunt waar zij 
hem naar de bank begeleidt. Maar Toon staat direct 
weer op en loopt de gang op. Hij maakt een 
kreunend, piepend geluidje. De begeleidsters volgen 
hem met een observerende blik. “Hij is wel erg 
onrustig”, merkt Cobie op. “Ik denk dat we zijn 
katheter even moeten controleren, misschien zit die 
verstopt.” De begeleidsters nemen Toon mee naar 
zijn badkamer, waar ze inderdaad constateren dat de 
katheter verstopt is geraakt en Toon zijn urine dus 
niet door kan lopen, hetgeen erg pijnlijk is voor hem. 



 Een paar weken later doet een vergelijkbare situatie 
zich voor. Toon is de hele avond onrustig en wil ’s 
avonds maar niet in bed blijven liggen. De begeleidster 
die dit gedrag niet van hem kent, kiest er uiteindelijk 
voor om de deur van de slaapkamer van Toon op slot te 
draaien. Zij heeft zijn gedrag opgevat als lastig. Dat 
‘lastig’ bleek echter geen gedrag te zijn dat op zichzelf  
stond. Onrust is de manier waarop Toon laat weten dat 
hij pijn heeft. Wederom zat zijn katheter verstopt, maar 
dit keer moest hij daar noodgedwongen de nacht mee 
doorbrengen. Pas de volgende morgen ontdekte de 
begeleidster in de ochtenddienst wat er werkelijk aan 
de hand was. 



Pilot studies: BvK I en BvK II 

    BvK I 
 Hans Reinders, Geertje van der Geest, Frederique 

Holle, Lydia Helwijg Nazarowa: 
     
    Beelden van kwaliteit – Naar een kwalitatieve 

methode voor de verantwoording van kwaliteit van 
zorg 

 

www.beeldenvankwaliteit.nl 
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