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MEMO 

Van:   Commissie van Deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   LSR 
Betreft:  Reactie op aanvraag CoK-EMB 

Datum:  3 december 2021 

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 19 augustus 2021 een nieuw instrument ingediend dat specifiek is gericht op de 
doelgroep EMB. Op verzoek heeft u op maandag 18 oktober 2021 antwoorden op enkele 
aanvullende vragen aangeleverd. Bij deze ontvangt u de reactie van de Commissie van Deskundigen1. 
 
Voor nieuw ingediende instrumenten hanteert de commissie volgens de kaders van VGN een extra 
criterium. Het nieuwe instrument moet meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige 
instrumenten in de Waaier, hetgeen betekent dat het: 

a. Concreter en beter dan tot nu toe toegesneden is op een specifieke doelgroep en 
b. op een andere wijze ervaringen van cliënten ophaalt dan het geval is bij instrumenten in de 

Waaier tot nu toe.    
 

Algemeen 

De commissie waardeert uw inspanningen om gehoor te geven aan de oproep en een eigenstandig 

instrument te ontwikkelen voor mensen met EMB. De commissie is van mening dat uw instrument 

meerwaarde heeft ten opzichte van de huidige instrumenten in de Waaier. Zoals u zelf aangeeft, is 

het CoK-EMB nog een instrument-in-ontwikkeling. De commissie ziet daarom nog een 

ontwikkelopgave in de inhoudelijke doorontwikkeling en met betrekking tot de toetsing van de 

betrouwbaarheid en validiteit. Uw voorgenomen plannen op dit gebied, bieden echter voldoende 

vertrouwen om het bestuur VGN te adviseren om het CoK EMB-instrument in de Waaier op te 

nemen met de status categorie 2. 

 

Beoordeling  
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument ‘CoK-EMB’ op te nemen in de Waaier 2021-
2022 met de status categorie 2 en een ontwikkelopgave voor de inhoudelijke doorontwikkeling en 
toetsing van de betrouwbaarheid en validiteit. 
 
 
2. Toelichting   
 
Criterium 1 en 3 Zicht op individuele ervaringen en wensen  

In de methodiek staan het beantwoorden van een observatie-vragenlijst en het gesprek tussen 
begeleider en naaste van de cliënt centraal. De thema’s in de vragenlijst vormen een 
vereenvoudiging van de domeinen van Schalock aangevuld met specifieke sub domeinen voor EMB 

 

1 De commissie bestaat uit: 
- Prof. dr. ir. Kees Ahaus, voorzitter 
- Prof. dr. Petri Embregts 
- Prof. dr. Mirella Minkman 

Waarnemer: drs. Annemarie Peters, bureau VGN.   
De commissie wordt bijgestaan door dr. Roos Mesman, secretaris.  



Commissie van Deskundigen Bouwsteen 2 LSR – CoK-EMB  Najaar 2021 

2 

van Maes (2020). De commissie waardeert de extra toelichting die u heeft gegeven over de wijze 
waarop u van Schalock, DaadKracht en Maes tot het CoK EMB-instrument bent gekomen dat er nu 
ligt. Het door u omschreven spanningsveld tussen enerzijds een zorgvuldige opzet voor het 
onderzoeken van de ervaren kwaliteit bij EMB-cliënten en anderzijds de voorwaarden voor 
praktische toepasbaarheid, is herkenbaar.  
 
Het vergt specifieke vaardigheden om te denken vanuit het perspectief van de cliënt en de vertaling 
van observaties in input voor verbetering van de zorg en dienstverlening. Uit uw pilot bleek ook dat 
naasten dit ook als confronterend hebben ervaren. De commissie ziet dat u aandacht heeft voor een 
methodische aanpak en ondersteunende middelen (tools en scholing). Ook heeft u een format voor 
cognitieve interviews ontwikkeld en een leidraad voor het observeren van gezamenlijke gesprekken.  
Deze zijn in de pilot bij Talant nog niet gebruikt en u bent voornemens deze wel onderdeel te laten 
uitmaken van komende rondes in nieuwe organisaties. Zoals u zelf aangeeft, is het instrument nog in 
ontwikkeling. De achterliggende theorieën en eerste pilot bieden een goede basis en de commissie 
ziet de stappen en resultaten van de doorontwikkeling graag bij een volgende beoordeling tegemoet.  
 
 
Criterium 2  Inbedding in zorgplancyclus  

Uit de door uw aangeleverde informatie blijkt dat bij de start van het cliëntervaringsonderzoek met 
de zorginstelling wordt bekeken hoe het CoK-EMB instrument zowel inhoudelijk als qua uitvoering 
kan aansluiten op de bestaande gesprekkencyclus. Hiermee doet u recht aan het belang van een 
goede inbedding in de lokale situatie. Uw toelichting hoe de resultaten van uw instrument kunnen 
worden gebruikt in de zorgplancyclus is duidelijk. In de notitie over de doorontwikkeling van uw 
instrument geeft u aan te willen onderzoeken hoe het CoK EMB-instrument zich verhoudt tot het 
LACCS-programma, in het bijzonder tot het goed-leven-gesprek en tot het jaarlijkse zorgplangesprek 
(ondersteuningsplan, persoonlijk ontwikkelingsplan). De commissie waardeert uw inspanningen om 
overlap te voorkomen en tot een logische samenhang van instrumenten te komen.  
 
Criterium 4  Aggregatie  

De commissie heeft over dit criterium geen aanvullende vragen of opmerkingen.  
 
 
Criterium 5  Continuïteit  

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

De commissie (h)erkent het gebruik van verschillende definities en omschrijvingen van mensen met 
EMB. De commissie kan zich dan ook vinden in uw aanpak om samen met de zorginstelling af te 
stemmen voor welke groep cliënten het CoK-EMB-instrument geschikt is en hier transparant over te 
rapporteren. Zoals u aangeeft in uw notitie over de doorontwikkeling zal de uitvoering van uw 
instrument bij meerdere zorginstellingen helpen om de doelgroep van mensen met EMB die past bij 
dit instrument preciezer te omschrijven.  
 
De voorwaarden die u beschrijft en die mede zijn voortgekomen uit de pilot geven goed inzicht in de 
wijze waarop uw instrument het beste tot zijn recht komt. De commissie waardeert de documenten 
‘Tips en helpende vragen’ die u heeft ontwikkeld voor de begeleider en naaste. Ook geeft u aan de 
methodische aanpak van het gezamenlijke gesprek evenals observatie verder te willen 
doorontwikkelen.  
 
 



Commissie van Deskundigen Bouwsteen 2 LSR – CoK-EMB  Najaar 2021 

3 

Criterium 7 en 8 Betrouwbaarheid en Validiteit 

De commissie heeft begrip voor het feit dat een grootschalige toetsing van betrouwbaarheid en 
validiteit in het huidige ontwikkelingsstadium van het instrument nog niet haalbaar is. Uit de 
beschrijving van uw beoogde aanpak- onder meer het cyclisch proces en inschakelen van de UvA 
voor de analyse - kan de commissie opmaken dat u een duidelijk plan heeft voor deze criteria. De 
commissie (h)erkent uw zienswijze dat het CoK EMB-instrument vraagt om een analyse van de 
betrouwbaarheid en validiteit die passend is voor kwalitatief onderzoek en de suggesties van uw 
adviesgroep op dit vlak.   
 
 
Extra criterium   Meerwaarde 

In de huidige Waaier 2020-2022 zijn twee instrumenten voor mensen met EMB opgenomen. De 
commissie vindt dit een te smalle basis gezien het belang dat de ervaringen van deze cliënten in kaart 
worden gebracht voor het leren en verbeteren in de instellingen. Vandaar de uitnodiging aan partijen 
om een nieuw EMB-instrument te ontwikkelen en in te dienen. Door gehoor te geven aan deze 
oproep heeft uw instrument al direct een duidelijke meerwaarde voor de Waaier. Ondanks 
gelijkenissen met de andere EMB-instrumenten benoemt u verschillen die uw instrument voldoende 
onderscheidend maken en zorginstellingen een nieuw alternatief biedt.  
 
 
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. 
 
U heeft een bericht ontvangen over het advies van de commissie en de reactie van het bestuur VGN. 
Hierin staat het nieuwe beoordelingsproces toegelicht. In 2022 vindt een volgende beoordeling 
plaats voor de samenstelling van de Waaier 2023 t/m 2024.  
 
     
 
 

 
 


