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MEMO 

Van  Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan  Stichting POS NL 
Betreft  Reactie op doorontwikkeling Personal Outcome Scale  
Datum  november 2019 

 
1. Inleiding  
U heeft op 27 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 clientinformatie 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. 
 
De rapportage die u indient is redelijk beknopt. De commissie realiseert zich dat de jaarlijkse 
rapportage over terugkerende thema’s ervaren kan worden als herhaling van zetten. De POS maakt 
immers van meet af aan deel uit van de Waaier. De commissie hecht echter aan voortdurende 
kwaliteitsverbetering en is daarom oprecht geïnteresseerd in doorontwikkeling van de POS. Tegen 
deze achtergrond stelt de commissie een aantal vragen en plaatst zij enkele opmerkingen bij de 
rapportage 2019 in de hoop dat deze in de komende periode voor u behulpzaam zijn. 
 

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

 
 
                                                           
1 De 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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2. Toelichting 
Criterium 1 en 3  Individuele ervaringen en wensen 
De werkwijze met de POS laat meer ruimte voor variatie in de afname dan in de ogen van de 
commissie wenselijk is. De commissie stelt hierbij de volgende vragen:  Welke zijn uw ervaringen ten 
aanzien van de geschiktheid van de POS voor verschillende doelgroepen? Lukt het de interviewers 
om de noodzakelijke vertaling van de vragen in alle gevallen te maken? Bij welke doelgroepen 
verloopt het proces gemakkelijk? 
 
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 de POS 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 
Het is de commissie niet duidelijk wat u beschouwt als tekortkomingen van de QinO-tool, die diverse 
weergaven van kwantitatieve gegevens mogelijk zou maken.  
Wat betreft de aggregatie van kwalitatieve gegevens meldt u dat een pilot loopt naar de verwerking. 
Hierover wordt helaas geen informatie verstrekt. De commissie verneemt de bevindingen graag 
alsnog.  
Het werken met WordClouds doet naar het oordeel van de commissie geen recht aan de rijkdom en 
nuances die kwalitatieve opmerkingen doorgaans kenmerken en kan hoogstens illustratief werken. 
 
Criterium 6  Voorwaarden voor zinvol gebruik 
De commissie herhaalt de constatering van 2018: er is wel sprake van het stellen van voorwaarden 
aan het gebruik van het instrument als zodanig, en dit zou onderwerp van gesprek moeten zijn 
wanneer de gebruiker beslist om met het instrument te gaan werken.  
 
Criterium 7 en 8  Betrouwbaarheid en validiteit 
In 2020 zal de commissie zich, met hulp van methodologische experts, in het bijzonder buigen over 
uw rapportage van onderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit. De commissie verwacht uw 
rapportage 26 juni 2020 in plaats van eind augustus zodat de commissie voldoende tijd heeft om de 
verdieping te laten plaatsvinden ter voorbereiding op haar jaarlijkse beoordeling in het najaar 2020.  

De commissie constateert dat er in het voorbije jaar beperkt sprake is geweest van doorontwikkeling. 
Voor continue opname in de Waaier is belangrijk dat er voortdurend gewerkt wordt aan 
kwaliteitsverbetering. Wij hopen in de volgende rapportage daarvan nader op de hoogte gebracht te 
worden en zien uit naar uw bevindingen.  

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.  

 


