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MEMO 

Van  Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan  Koraalgroep 
Betreft  Reactie op doorontwikkeling Mijn Mening 2019 - 2020 
Datum  november 2019 

 
1. Inleiding  
U heeft op 28 augustus 2019 informatie aangeboden aan de commissie over de doorontwikkeling 
van uw instrument, waarvoor hartelijk dank.  
Bij deze ontvangt u de reactie van de Commissie van deskundigen1. 
 
In 2017-2019 maakte uw instrument deel uit van de Waaier, in categorie I2.  
Aan de ontwikkelaars die in deze categorie ingedeeld zijn heeft de commissie van deskundigen 
gevraagd om in augustus 2019 te rapporteren over de doorontwikkeling van uw instrument omtrent 
de criteria: 
 
Criterium 1 Het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau. 
Criterium 2 De systematiek is ingebed in de zorgplancyclus. 
Criterium 3 Het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de 

individuele cliënt. 
Criterium 4 Gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, 

afdeling/vestiging, organisatie). 
Criterium 5 Er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkeling wat betreft voortbestaan en 

doorontwikkeling. 
Criterium 6 Geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrument zinvol is, en onder 

welke voorwaarden het tot zijn recht komt. 
Criterium 7 Het instrument moet betrouwbare metingen opleveren. 
Criterium 8 Het betreft een valide instrument. 
 
 

Beoordeling  
De Commissie adviseert het bestuur VGN Uw instrument Mijn Mening op te nemen in de Waaier 
2020-2022, met de status categorie I. 

 
 
2. Toelichting 
Criterium 1 Individuele ervaringen en wensen 
De intentie van Bouwsteen 2 is dat bij álle cliënten de tevredenheid en wensen voor verbetering 
worden opgehaald. Blijkens het stroomschema in de Handleiding laat u de keuze om de lijst in te 
vullen in eerste aanleg bij de cliënt.  

                                                           

1De commissie bestaat uit: 

- Prof. dr. ir. Kees Ahaus, voorzitter 
- Prof. dr. Petri Embregts 
- Prof. dr. Mirella Minkman 
Waarnemer is mevrouw drs. Ditte van Vliet, bureau VGN.  De commissie wordt bijgestaan door dr. Erna Scholtes, 
secretaris.  

2 Categorie I: Toegelaten tot de Waaier; jaarlijks een rapportage over de doorontwikkeling opleveren 
Categorie II: Toegelaten tot de Waaier, met ontwikkelopgave(n); jaarlijks specifiek rapporteren over doorontwikkeling van 

de specifieke ontwikkelopgave(n), en jaarlijks een rapportage over de doorontwikkeling opleveren. 
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Mocht een cliënt weigeren mee te doen, dan dient dat natuurlijk gerespecteerd te worden.  Maar 
dan is het geen alternatief om iemand anders namens cliënt Mijn Mening te laten invullen. 
 
De vragenlijst heeft diverse wijzigingen ondergaan. Wat zijn overwegingen geweest om bepaalde 
items te verwijderen? En wat bracht u ertoe andere items toe te voegen? Met andere woorden, de 
commissie is benieuwd naar de achterliggende onderbouwing van de keuze van de items.  
 
Criterium 3 Individuele ervaringen en wensen voor verbetering 
U rapporteert helder over de ervaringen met gebruik van Mijn Mening voor cliënten met EMB. Uw 
conclusie is dat het instrument daar voldoende voor geschikt is.  
 
De commissie beschouwt EMB als een categorie mensen waarvoor op die doelgroep toegesneden 
eigenstandige instrumenten nodig zijn. Instrumenten behoeven naar de opvatting van de commissie 
andere en/of anders geformuleerde vragen/aandachtspunten met nadere toelichting/ 
onderbouwing. Er kan dus niet worden volstaan met alleen een andere wijze van afnemen.  

Deze beoordeling van Mijn Mening heeft dus geen betrekking op geschiktheid voor EMB. Tevens 
attenderen wij u erop dat een verzoek tot opname in de Waaier van een instrument voor cliënten 
EMB verloopt via de procedure voor nieuwe instrumenten, o.a. via het format.  

Criterium 4 Aggregatie 
Er heeft doorontwikkeling plaatsgevonden van hulpmiddelen voor aggregatie, waarmee organisaties 
eenvoudig rapportages kunnen krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van exporteren naar Excel of SPSS, of 
een voor de gebruiker te bouwen dashboard. Dat is een positieve stap. 
Het is de commissie niet duidelijk of en zo ja hoe de kwalitatieve informatie een plaats krijgt in de 
aggregaties op teamniveau. De commissie krijgt de indruk dat kwalitatieve informatie op de andere 
niveaus (clusters, afdelingen etc.) ontbreekt. Klopt dat? 
 
Criterium 5  Continuïteit 
De groei van aantal gebruikers en afgenomen vragenlijsten is nog beperkt. 
Het is duidelijk dat Koraal zich inspant om de benodigde technische infrastructuur te realiseren. Het 
promotieonderzoek biedt mogelijkheden voor onderzoek gericht op verbetering. De Special Interest 
Group is van belang voor de inhoudelijke doorontwikkeling. 
 
Om de continuïteit en doorontwikkeling in de toekomst (meer) kracht bij te kunnen blijven zetten, 
ondersteunt de commissie de aanpak van het voeren van verkennende gesprekken met de Stichting 
Alexander over mogelijke samenwerking.   
 
Criterium 6  Voorwaarden voor succesvol gebruik 
De Handleiding biedt de benodigde informatie voor gebruikers. Allerlei voorwaarden voor succesvol 
gebruik staan daarin genoemd. De voorwaarden voor zinvol gebruik moeten als zodanig kenbaar zijn 
voor (potentiële) gebruikers.  
 
Criterium 7 Betrouwbaarheid en Validiteit 
In 2020 zal de commissie zich met hulp van methodologische experts, in het bijzonder buigen over 
uw rapportage van het onderzoek naar Betrouwbaarheid en Validiteit. De door u aangeleverde 
informatie is hiervoor het uitgangspunt, waarvoor alvast dank! 

De commissie geeft nu een beknopte inhoudelijke reactie: 

De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van het onderzoek naar de impact van de 
omstandigheden waaronder het instrument wordt afgenomen, hetgeen een mooie Master thesis 
heeft opgeleverd. Deze laat interessante resultaten zien, bijvoorbeeld van de invloed op de scores 
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van het laten invullen van de vragenlijst in aanwezigheid van persoonlijk begeleider, respectievelijk 
een onafhankelijk begeleider.  
De resultaten van uw onderzoek onder 1000 cliënten/afnames ziet de commissie in 2020 graag 
tegemoet. 
 
Omdat de Waaier (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader GHZ 2017- 2022) alleen betrekking heeft op 
zorg onder de WLZ (zie reikwijdte, kerndocument KKGHZ) doet de Commissie geen uitspraken over 
geschiktheid van instrumenten voor andere settings, zoals ambulante begeleiding en 
maatschappelijke dienstverlening.  
 
3. Hoe verder? 

Het advies van de commissie wordt in november voorgelegd aan het bestuur van de VGN ter 
besluitvorming. U wordt daarover eind november geïnformeerd. Tevens draagt de VGN er zorg voor 
dat de bevindingen van de commissie van deskundigen over de Waaier wederom transparant 
gepubliceerd worden via de website.  

U ontvangt uiterlijk half december de jaarplanning 2020. Daarin staan onder meer de data voor de 
ontmoetingen van de commissie met elk van de ontwikkelaars en een gebruiker, zoals die ook 
plaatsvonden in 2016 en 2018.  

 


