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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Praktikon  
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling Ben ik Tevreden? Gesprekslijst 
Datum:  9 december 2022 

 
1. Inleiding  
U heeft op 15 augustus 2022 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. 
 
 
2. Beoordeling 
Uit uw rapportage blijkt dat de afgelopen periode mooie stappen zijn gezet in de doorontwikkeling van 
uw instrument. De commissie waardeert uw transparantie over de signalen en dilemma’s in de praktijk 
die van invloed zijn op de inzet van het instrument. Het getuigt van de door u genoemde korte lijnen 
met organisaties. U bent proactief met de gebruikers in gesprek om te kijken wat eventueel anders kan, 
waarvoor complimenten.  
De commissie is positief over het opvolgen van het advies om de vragen ten aanzien van In Eigen Huis te 
positioneren als een module in het Ben ik Tevreden? instrumentarium. Over de Module Zorgrelatie heeft 
de commissie nog enkele vragen, die in het navolgende bij criterium 1 worden gesteld.   
 

Conclusie 
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument Ben ik Tevreden? Gesprekslijst te behouden 
voor de Waaier 2023 t/m 2024, 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 Peter Kruithof en Annemarie Peters-Bartraij, bureau VGN.   
De commissie wordt bijgestaan door dr. Roos Mesman, secretaris.  

 
2 Categorie I: Toegelaten tot de Waaier; iedere twee jaar een rapportage over de doorontwikkeling opleveren 
Categorie II: Toegelaten tot de Waaier, met ontwikkelopgave(n); iedere twee jaar een rapportage over de doorontwikkeling van 
alle criteria. Mogelijkheid om jaarlijks te rapporteren over de doorontwikkeling van de specifieke ontwikkelopgave(n) om kans 
te krijgen op toelating tot categorie I.  
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3. Toelichting 
 
Criterium 1 en 3 Individuele ervaringen en wensen 

Bij de vorige beoordelingsronde in 2020 had de commissie een vraag gesteld over ervaringen met de 
richtinggevende vragensets die ter ondersteuning van de begeleider is ontwikkeld. Uit uw beantwoor-
ding blijkt dat hoewel de bekendheid van de vragensets nog aandacht vraagt, begeleiders die ze gebrui-
ken positief zijn. De commissie kan zich voorstellen dat de gesprekskaartjes in bijlage 5 helpend zijn, 
waarvoor complimenten.   
 
U biedt opnieuw helder uitleg over de wijze waarop Ben ik Tevreden? inzicht geeft op de ervaringen en 
concrete verbeterwensen van de cliënt. De commissie waardeert het gebruik van diverse creatieve hulp-
middelen die de cliënt kunnen helpen bij het vertellen van het verhaal (bijvoorbeeld het BiT Gespreks-
spel) evenals de toekomstgerichte, actief geformuleerde items (‘Ga ik mee door’ en ‘Ga ik wat aan 
doen’).  
 
Samen met verschillende organisaties heeft u de Module Zorgrelatie ontwikkeld, die vrijblijvend kan 
worden ingezet als aanvulling op de BiT Gespreklijst of BiT Observatielijst. De commissie zou graag wat 
meer inzicht willen krijgen in de totstandkoming van deze module: hoe zijn de bevindingen van het pro-
motieonderzoek vertaald naar deze module en welke keuzes zijn hierin gemaakt? De commissie kan zich 
ook voorstellen dat de tevredenheid over de relatie tussen en cliënt begeleider(s) relevant is voor alle 
cliënten en is benieuwd waarom is gekozen voor een vrijblijvende module in plaats van integratie in de 
bestaande BiT-lijsten. Laatstgenoemde stap zou uiteraard wel gepaard moeten gaan met een nieuwe 
toetsing van betrouwbaarheid en validiteit.   
 
 
Criterium 2   Aansluiting bij de zorgplancyclus 

De commissie (h)erkent de dilemma’s rondom personeelstekort en behoefte om de werkdruk te vermin-
deren. Het is positief dat u hierover met zorgorganisaties in gesprek bent en de commissie is benieuwd 
naar de inhoud van een ingekort gesprek en de keuzes die hierin worden gemaakt. De commissie ziet 
het als uitdaging om daarbij een goede balans te vinden tussen de wensen van de gebruikers en het bor-
gen van de methodologische kwaliteit van het instrument. De commissie nodigt u graag uit om tijdens 
de Tweedaagse in 2023 wederom vertegenwoordigers uit een of meerdere zorgorganisaties die uw in-
strument gebruiken mee te nemen, zodat hierover van gedachten kan worden gewisseld.    
 
 
Criterium 4   Aggregatie 

In uw rapportage adresseert u de vraag van de commissie naar eventuele verschillen in de labels/patro-
nen die men zelf destilleert (open coderen) versus de labels die u aanreikt en gebruikt voor de analyse. 
De commissie waardeert uw transparantie in de beschrijving van de ervaringen hiermee in de praktijk.  
Het “op het oog zoeken naar patronen” in de kwalitatieve resultaten blijkt de meest gangbare manier te 
zijn, vanuit overwegingen die te maken hebben met beschikbare tijd en kosten. De commissie is be-
nieuwd naar uw reflectie of de kwalitatieve kant van uw instrument voldoende tot zijn recht komt als 
zorgaanbieders zelf een weg hierin vinden, hier wisselende expertise voor in huis hebben, en te weinig 
tijd hiervoor kunnen vrijmaken. En een vraag is, in hoeverre zou u hierin meer sturend kunnen zijn (zie 
ook criterium 6).  
 
 
Criterium 5   Continuïteit 

De continuïteit van het team dat binnen Praktikon aan Ben ik Tevreden? werkt, heeft een positieve in-
vloed op de contacten met organisaties en de doorontwikkeling.  
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Het is voor de betrokkenen prettig dat  de bijeenkomsten doorgang hebben gevonden tijdens de co-
ronaperiode. U biedt helder inzicht in de werkwijze bij Community of Practice (CoP) bijeenkomsten, 
waarvoor dank.  
 
 
Criterium 6   Voorwaarden voor zinvol gebruik 

Naar aanleiding van de vorige beoordeling in 2020 heeft u de voorwaarden voor het zinvol gebruik van 
Ben ik Tevreden aangepast. De commissie is positief over het overzicht van voorwaarden en de daarin 
aangebrachte wijzigingen. In het verlengde van de reactie bij criterium 4 is de commissie benieuwd of de 
taken en rollen met betrekking tot aggregatie wat meer uitgebreid kunnen worden om de kwalitatieve 
kant van het instrument beter te borgen. 
 
 
Criterium 7 en 8 Betrouwbaarheid en Validiteit 

Op verzoek van de commissie biedt u inzicht in de aanpassingen die zijn ingegeven door de ervaringen in 
de praktijk versus aanpassingen gebaseerd op de resultaten van het methodologisch onderzoek, waar-
voor dank. Het geeft mooi weer hoe het onderzoeksrapport heeft bijgedragen aan bijstellingen van de 
gesprekslijst en als input voor de CoP bijeenkomst. De tabellen en toelichting missen voor ons nog wat 
detailinformatie om het proces goed te kunnen volgen. Voor een volgende keer wil de commissie advi-
seren om de overwegingen bij iedere keuze te duiden: wat was het item? Wat is het geworden? En op 
basis van welke overweging(en) en kennis? 

U geeft aan in 2024 of 2025 een nieuw onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit uit te voeren 
op de gereviseerde versie van de BiT Gesprekslijst. Ook zal u hierbij de aandachtspunten van de commis-
sie meenemen. De commissie verneemt t.z.t. graag de resultaten.  
 
 
4. Hoe verder? 
De VGN zorgt ervoor dat de bevindingen van de commissie van deskundigen over de Waaier wederom 
transparant gepubliceerd worden via de website. Komende periode zal VGN een verbeterslag maken in 
de online informatievoorziening over de Waaier (o.a. vindbaarheid, soort informatie, links naar websites 
van ontwikkelaars). Zodra hier meer nieuws over is, ontvangt u bericht.  
 
Conform de nieuwe beoordelingscyclus, vindt in 2023 geen beoordeling van instrumenten in de Waaier 
2023 t/m 2024 plaats. In plaats daarvan organiseert de commissie opnieuw een Tweedaagse voor een 
inhoudelijke verdieping met afzonderlijke ontwikkelaars en gebruikers van hun instrument.  Deze Twee-
daagse zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2023. Meer informatie over de exacte 

planning van uw gesprek op een van deze dagen, agendapunten en eventuele voorbereiding volgt nog.   
 

In 2023 is het overigens wel mogelijk om nieuwe instrumenten in te dienen. Vanwege de recente actua-
lisatie van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg3 zal het format voor nieuwe instrumenten op een aan-
tal tekstuele punten worden aangepast. Het vernieuwde document zal begin volgend jaar aan u worden 
verstrekt. Tot slot kunnen instrumenten in categorie II in 2023 optioneel rapporteren over de dooront-
wikkeling van de specifieke ontwikkelopgave(n) om kans te krijgen op toelating tot categorie I. 
 

 

3 Het vernieuwde Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg 2023-2028 (Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 | Vereni-

ging Gehandicaptenzorg Nederland (vgn.nl) ) 

 

https://www.vgn.nl/kwaliteitskompas-gehandicaptenzorg-2023-2028
https://www.vgn.nl/kwaliteitskompas-gehandicaptenzorg-2023-2028

