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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Praktikon  
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling Ben ik Tevreden? Klein Kijken 
Datum:  november 2020 

 
1. Inleiding  
U heeft op 20 juli 2020 informatie aangeboden over de doorontwikkeling van uw instrument, 
waarvoor hartelijk dank. Daarnaast heeft u voor de beoordeling van de criteria betrouwbaarheid en 
validiteit een eerder aangeleverde rapportage aangedragen. 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. Dataverzameling bij EMB-cliënten geschiedt aan de hand van het 
instrument door tenminste 2 personen, die elk vanuit een ander perspectief bij de 
cliënt betrokken zijn, bijvoorbeeld een naaste en een begeleider.  

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 
Ben ik Tevreden? Klein Kijken (BiT) is een op de doelgroep EMB toegesneden variant van de 
Gesprekslijst BiT. De inrichting en mogelijkheden van het instrument zijn analoog aan die van de Ben 
ik Tevreden? (BiT)-Gesprekslijst. De commissie verwijst daarom in aanvulling op deze beoordeling 
naar haar beoordeling van de BiT Gesprekslijst. 

Beoordeling  
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument Ben ik Tevreden? Klein Kijken 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 doorontwikkeling opleveren 
Categorie II: Toegelaten tot de Waaier, met ontwikkelopgave(n); jaarlijks specifiek rapporteren over doorontwikkeling rond 
de specifieke ontwikkelopgave(n), en jaarlijks een rapportage over doorontwikkeling opleveren. 
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2. Toelichting 
 
Criterium 1 en 3 Individuele ervaringen en wensen 

Het doel van BiT Klein Kijken is om de ervaringen van de cliënt zelf in kaart te brengen. Belangrijke 
anderen kunnen in dialoog gezamenlijk tot een bepaalde waardering komen, het is evenwel van 
belang om dit vanuit het perspectief van de cliënt te doen. Het levert zoals u aangeeft “een 
inschatting van de tevredenheid en kwaliteit van bestaan van de cliënt op de verschillende aspecten 
van het leven”. De commissie waardeert deze aanpak die recht probeert te doen aan de doelgroep 
en de aandacht die uitgaat naar de specifieke vaardigheden die nodig zijn.  
 
De commissie is zich bewust van de complexiteit van het meten van cliëntervaringen bij mensen met 
EMB. De richtinggevende vragenset is dan een handig hulpmiddel bij het instrument. De commissie is 
benieuwd naar de toepassing in de praktijk. Hoe ervaren begeleiders en cliëntvertegenwoordigers 
bijvoorbeeld het observeren en de dialoog in combinatie met het invullen van een lijst met vaste 
items? De commissie wil dit vraagstuk graag verder met u en andere ontwikkelaars verkennen, zoals 
verderop bij criteria 7 en 8 staat toegelicht.  
 
In uw rapportage maakt u voldoende duidelijk hoe het niet volgen van de workshop door 
cliëntvertegenwoordigers wordt opgevangen in de trainingen aan begeleiders en tijdens de 
gesprekken. De commissie is wel benieuwd of en zo ja welke initiatieven worden ondernomen om de 
cliëntvertegenwoordigers te stimuleren tot deelname.  
 
 
Criterium 2   Aansluiting bij de zorgplancyclus 

De commissie heeft geen opmerkingen over dit criterium. 
 

 
Criterium 4   Aggregatie 

In uw rapportage adresseert u de vraag van de commissie ten aanzien van eventuele verschillen in de 
analyse en rapportages van de BiT Gesprekslijst en de observaties van BiT Klein Kijken. Hieruit blijkt 
dat, hoewel de werkwijzen verschillen en bij de observaties de informatie niet rechtstreeks van de 
cliënt komt, de mogelijkheden tot aggregatie hetzelfde zijn.  
 
 
Criterium 5   Continuïteit 

De commissie heeft geen opmerkingen over dit criterium. 
 
 
Criterium 6   Voorwaarden voor gebruik 

De voorwaarden die specifiek voor BiT Klein Kijken gelden en de voorwaarden voor het gehele BiT 
instrumentarium, zijn duidelijk toegelicht.  
 
 
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.  
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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. 
 
Uw onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van BiT Klein Kijken is in 2018 afgerond. Uit uw 
rapportage blijkt dat de resultaten al hebben geleid tot aanpassingen in samenspraak met de 
gebruikers. U geeft ook aan dat er van de nieuwe versie nog te weinig ingevulde lijsten zijn om een 
nieuw onderzoek uit te voeren.  
 
In het kader van validiteit (meet het instrument wat het behoort te meten?) is het onderscheid 
tussen de gesprekslijst enerzijds en de observatielijst anderzijds relevant. In het algemeen 
constateert de commissie dat de beschikbaarheid van passend instrumentarium voor mensen met 
EMB nog een impuls behoeft. In de zoektocht hebben zowel de ontwikkelaars als de commissie veel 
nieuwe inzichten opgedaan. Bijvoorbeeld over het op een passende wijze operationaliseren van 
theoretische concepten voor deze doelgroep. En over de manier waarop informatie wordt verzameld 
die recht doet aan het niveau van de cliënt. Deze vraagstukken worden ook wetenschappelijk vanuit 
diverse perspectieven bekeken. De commissie gaat graag met u en andere ontwikkelaars in gesprek 
over deze nieuwe inzichten en de mogelijke betekenis hiervan voor de instrumenten in de Waaier.  
 
 
3. Hoe verder? 
De VGN zorgt ervoor dat de bevindingen van de commissie van deskundigen over de Waaier we-
derom transparant gepubliceerd worden via de website. 
 
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.     
 


