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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Platform ‘Dit vind ik ervan!’ 
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling ‘Dit vind ik ervan! - Ik vertel’ 
Datum:  november 2020 

 
Inleiding  
U heeft op 16 juni en 27 augustus 2020 informatie aangeboden over de doorontwikkeling van uw 
instrument, waarvoor hartelijk dank. Bij deze ontvangt u de reactie van de commissie van 
deskundigen1. 
 
Uw instrument is opgenomen in de Waaier 2020-2022, in categorie I2. Aan de ontwikkelaars die in 
deze categorie zijn ingedeeld, heeft de commissie van deskundigen gevraagd om te rapporteren over 
de doorontwikkeling van hun instrument met betrekking tot 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. 
 
 
Algemeen 
De commissie is onder de indruk van de doorontwikkeling, die met veel zorg en aandacht wordt 
omschreven in de voortgangsrapportage en diverse bijlagen. Het laat zien dat het instrument ‘Dit 
vind ik ervan! – Ik vertel’ is ingebed in een lerend systeem met verschillende tools en hulpmiddelen 
om de gebruikers en cliënten te faciliteren. De commissie waardeert de openheid die doorklinkt in de 
citaten vanuit de praktijk. 
 

Beoordeling  
De Commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument ‘Dit vind ik ervan! - Ik vertel’ te behouden 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 

Waarnemers zijn drs. Ditte van Vliet en drs. Annemarie Peters, bureau VGN.  De commissie wordt bijgestaan door dr. Roos 
Mesman, 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 diepgaande evaluatie van DVIE in een 2,5 jaar durend onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de 
onderzoekende dialoog tussen client en medewerker moet voldoen aan de volgende criteria: 
herkenbaarheid, afstemming, variatie en reflectie op eigen aandeel. Bij 17 van de 26 onderzochte 
cliënt-begeleider koppels leidde dit tot een beïnvloeding van de zorg en dienstverlening, echter bij 
slechts 8 werd die invloed ook expliciet meegenomen in de kwaliteitscyclus. De commissie is 
benieuwd naar uw leerervaringen om bevindingen daadwerkelijk in de praktijk te brengen, en welke 
factoren dit beïnvloeden. Kunt u hierop in een volgende rapportage reflecteren? 
 

Uit de rapportages blijkt dat het ‘fris en warm houden’ van de aanpak grondig en creatief wordt 
aangepakt. De commissie is onder de indruk van de continue aandacht van het Platform om de 
onderzoekende dialoog te blijven stimuleren. Het toont ook aan dat het daadwerkelijk adequaat 
inzetten van een instrument, ondanks vele prikkels en voortdurend aanjagen, een lastige opgave 
blijft.  
 
De aanpak biedt een mooi en omvangrijk pakket aan interventiemaatregelen en het is aan de 
gebruiker om hieruit een keuze te maken, passend bij de fase waarin een organisatie zich bevindt. 
Voor de commissie is het van belang zicht te houden op de kern versus de faciliterende 
randvoorwaarden (tools en hulpmiddelen), waarbij de kern is: het meten van cliëntervaringen. Zoals 
in uw nieuwe kader ook duidelijk omschreven staat, is de basis van ‘Dit vind ik ervan!’ de 
onderzoekende dialoog met cliënten en/of verwanten om te delen wat ze belangrijk vinden in het 
licht van de kwaliteit van bestaan en hoe de zorg- en dienstverlening hierbij aansluit. De commissie 
verneemt graag in een volgende rapportage hoe het vernieuwd kader in de praktijk is ontvangen.   
 
 
Criterium 2   Aansluiting bij de zorgplancyclus 

De commissie heeft geen opmerkingen over dit criterium. 
 
 
Criterium 4  Aggregatie 

De commissie is positief over de doorontwikkeling van de richtlijn ‘Vastleggen en benutten van de 
opbrengsten’ en ziet de ervaringen van gebruikers met belangstelling tegemoet. Er wordt gewerkt 
aan dashboards met een weloverwogen mix van kwantitatieve en kwalitatieve data, echter, en 
misschien nog belangrijker, er is zorgvuldig nagedacht over het proces dat kan worden doorlopen om 
duurzame verbeteringen te bereiken. 
 
 
Criterium 5  Continuïteit 

U geeft aan dat het aantal gebruikers opnieuw is gegroeid in het afgelopen jaar. De verschillende 
initiatieven rondom communicatie en acquisitie hebben dus succes. Uit de figuur waarin het 
besluitvormingsproces voor nieuwe gebruikers wordt toegelicht, blijkt dat er een zorgvuldig proces 
ten grondslag ligt aan de toelating van geïnteresseerde zorgaanbieders.  
 
Vanuit de ouderenzorg is ook interesse in uw aanpak getoond. Zoals u zelf al aangeeft, is in deze 
sector een ander Kwaliteitskader van toepassing waardoor deze doelgroep dus ook buiten de scope 
van de Waaier valt.  
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Criterium 6  Voorwaarden voor zinvol gebruik 

In de rapportages komt duidelijk het besef naar voren dat op alle niveaus inspanningen nodig zijn 
voor een juiste toepassing van het instrument en gebruik van de resultaten in de zorg. Dit blijkt uit de 
continue ontwikkeling van de toerusting van medewerkers en aandacht voor de rol van managers. 
De commissie is onder de indruk van de verschillende manieren waarop dit wordt geadresseerd in 
uw aanpak. Hierbij biedt het nieuwe kader een mooi vertrekpunt.  
 
 
Criterium 7 en 8  Betrouwbaarheid en Validiteit 

Dit jaar heeft verdieping plaatsgevonden op de criteria betrouwbaarheid en validiteit. De commissie 
heeft externe experts ingeschakeld, die een methodologische review hebben uitgevoerd op de door 
de ontwikkelaars aangeleverde rapportages. Op basis van het totaalbeeld van deze review, hebben 
zij de commissie ook van advies voorzien over de verdere doorontwikkeling van het 
beoordelingsproces op deze criteria.  

In dit memo wordt een aantal bevindingen, vragen en suggesties over uw rapportage met u gedeeld. 
De commissie wil graag uw doorontwikkeling op deze criteria blijven volgen, maar verwacht niet 
jaarlijks een nieuwe diepgaande analyse van de betrouwbaarheid en validiteit van uw instrument. De 
commissie wil u uiteraard wel aanmoedigen om na een grote revisie en/of na het voor het eerst 
behalen van een bepaald minimumaantal afnames, een toetsing uit te voeren. Mogen onderstaande 
opmerkingen dan voor u behulpzaam zijn. 
 
In het onderzoek onder leiding van dr. Gustaaf Bos is het wetenschapstheoretisch kader getoetst 
waarmee invulling wordt gegeven aan de validiteit en betrouwbaarheid van uw aanpak. De 
eindrapportage is met veel zorg en aandacht tot stand gekomen en geeft het beeld van een zeer 
nauwkeurig en gedegen uitgevoerd onderzoek. Uit de voortgangsrapportage blijkt bovendien dat de 
resultaten op diverse manieren worden meegenomen in de verdere doorontwikkeling.  
  
Validiteit en betrouwbaarheid zijn begrippen die sterk zijn verbonden met kwantitatief onderzoek. 
Voor de beoordeling van kwalitatieve instrumenten gericht op het achterhalen van cliëntervaringen 
zijn andere termen en methoden nodig om te beoordelen of recht wordt gedaan aan wat wordt 
beoogd. In uw rapportage wordt dit op verschillende manieren geadresseerd. 
 
De commissie ziet nog enkele aandachtspunten om rekening mee te houden bij een volgende 
toetsing van de betrouwbaarheid en validiteit van uw instrument: 

• Verbeteren van de leesbaarheid 
De resultaten zijn zorgvuldig en zeer uitgebreid gerapporteerd. De omvang van de 
rapportage en de veelheid aan onderzoeksactiviteiten, grotendeels weergegeven in 
chronologische volgorde, maakt het lastig om de samenhang te zien tussen de unieke 
onderzoeksvragen, de bijpassende methoden, resultaten en conclusies per onderzoeksvraag. 

• Helder benoemen van de doelgroep  
Voor het valideren van een instrument is het van belang te weten voor wie deze precies 
bedoeld is. Suggesties om hieraan aandacht te besteden in de rapportage:  

o Beschrijf de doelgroep helder en volledig.  

o Beschrijf of gekozen wordt voor een homogene of een heterogene onderzoeksgroep.  

o Beschrijf gebruikte in- en exclusiecriteria.  
 

3. Hoe verder? 

De VGN zorgt ervoor dat de bevindingen van de commissie van deskundigen over de Waaier 
wederom transparant gepubliceerd worden via de website. 
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U heeft een uitnodiging ontvangen voor een gezamenlijke bijeenkomst voor alle ontwikkelaars van 
instrumenten die in de Waaier zijn opgenomen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 11 
februari 2021 van 13:00 – 17:00 uur, onder enig voorbehoud in verband met de ontwikkelingen 
rondom de COVID uitbraak. Doel is uitwisseling van ervaringen en bespreking van een aantal actuele 
kwesties. Meer informatie over de agenda en locatie/digitale omgeving volgt uiterlijk half 
december.     
 


