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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Koraal 
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling Mijn Mening  
Datum:  9 december 2022 

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 26 augustus 2022 informatie aangeboden over de doorontwikkeling van uw instrument, 
waarvoor hartelijk dank. Ook de openstaande vragen van de vorige beoordelingsronde in 2020 heeft 
u begin 2021 adequaat beantwoord. 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 
De commissie heeft begrip voor het feit dat de Covid pandemie en de krapte op de arbeidsmarkt van 
invloed zijn geweest op uw organisatie en de doorontwikkeling van Mijn Mening. De commissie 
waardeert het dat u desondanks zowel op inhoudelijk niveau als in de technische ontwikkeling van 
uw app stappen heeft gezet. Uw rapportage is echter beknopt en voorzien van een beperkt aantal 
voorbeelden uit de praktijk ter illustratie. De commissie heeft daarom veel vragen over de geplande 
nieuwe versie van uw instrument. Enerzijds over de onderbouwing inclusief het nemen als 
uitgangspunt van een hernieuwd theoretisch concept. Anderzijds over de consequenties van de 
aanpassingen: gaat het om doorontwikkeling van Mijn Mening of is sprake van een grondige wijziging 

 

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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van het fundament en ontstaat hiermee een nieuw instrument? Indien het laatste, wil de commissie 
benadrukken dat voor een nieuw instrument een nieuwe indiening en beoordeling nodig zijn voor 
opname in de Waaier. De commissie wil graag met u van gedachten wisselen over deze vragen 
tijdens de Tweedaagse in 2023.  
 

Conclusie  
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument Mijn Mening te behouden voor de Waaier 
2023 t/m 2024, met de status categorie I. 

 
 
3. Toelichting 
 
Criterium 1   Cliëntinformatie op individueel niveau 

De commissie heeft met belangstelling uw internationale publicatie gelezen. U schetst de 
discrepantie tussen de bevindingen van het onderzoek en de weerbarstige praktijk. De inzet van een 
onafhankelijke ondersteuner is een mooie oplossing en de commissie is benieuwd naar de resultaten 
van de evaluatie hiervan.  
 
Op inhoudelijk niveau heeft u een aantal veranderingen in gang gezet die zullen leiden tot een 
nieuwe versie van uw instrument. De commissie heeft hierover vragen, die bij criteria 7 en 8 zijn 
opgenomen.  
 
 
Criterium 2  Aansluiting bij de zorgplancyclus 

In uw rapportage geeft u een beknopte toelichting bij dit criterium. De commissie nodigt u graag uit 
om tijdens de Tweedaagse in 2023 vertegenwoordigers uit een of meerdere zorgorganisaties die uw 
instrument gebruiken mee te nemen, zodat dit proces vanuit hun perspectief kan worden belicht. De 
balans tussen de opzet en haalbaarheid van uitvoering is hierbij een interessant punt om over van 
gedachten te wisselen.   
 
 
Criterium 3   Individuele ervaringen en wensen voor verbetering 

In uw rapportage geeft u aan dat bij cliënten met een EVB of EMB aan begeleiders en verwanten 
wordt gevraagd om gezamenlijk de beleving van de cliënt in te schatten. In het rapportageformat 
heeft u bij doelgroepen deze categorie cliënten echter niet aangevinkt. U geeft ook belangrijke 
beperkingen aan bij het invullen door proxies.  
De commissie benadrukt dat zij de doelgroep EMB als een categorie mensen beschouwt, waarvoor 
toegesneden eigenstandige instrumenten nodig zijn. Er kan dus niet worden volstaan met alleen een 
andere wijze van afnemen.   
 
 
Criterium 4   Aggregatie 

De commissie is benieuwd naar de ervaringen in de praktijk met de app en de aggregatie van deze 
data en gaat hierover graag met gebruikers hiervan in gesprek tijdens de Tweedaagse in 2023.  
 
 
Criterium 5   Continuïteit 

De commissie is positief over het separaat organiseren van de doorontwikkeling op proces en 
inhoud, naast de ‘vermarketingkant’ die via een accountmanager is georganiseerd.  De commissie 
verneemt graag meer details over de werkwijze, agendapunten en concrete ontwikkelingen van het 
Expertteam Mijn Mening.  
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De commissie is ook benieuwd naar de uitkomsten en gevolgen van de evaluatie van de 
samenwerking met de app ontwikkelaar. Het is goed te lezen dat het uitgangspunt is dat de 
gebruikers geen hinder zullen ondervinden.  
 
Bij de vooruitblik naar 2022-2023 geeft u aan dat Mijn Mening door het terugtrekken van de C-toets 
uit de Waaier het enige overgebleven instrument is dat is gevalideerd voor LVB jeugdigen. De 
commissie is positief over het feit dat samen met het Landelijk Kenniscentrum LVB gesprekken 
worden gevoerd over de doorontwikkeling van instrumenten in dit specifieke domein.   
 
 
Criterium 6   Voorwaarden voor zinvol gebruik 

De commissie is benieuwd naar de wijze waarop het Expertteam Mijn Mening de inhoudelijke 
integriteit van het instrument bewaakt. De commissie zou tijdens de Tweedaagse in 2023 graag 
inzicht willen krijgen in voorbeelden van wensen tot ‘customiseren’ en overwegingen om deze wel of 
niet te honoreren in de app.   
 
 
Criterium 7 en 8 Betrouwbaarheid en Validiteit 

U werkt momenteel aan een nieuwe versie van uw instrument. Het bestaande kader met als 
voornaamste basis de QoL domeinen van Schalock, zijn uitgebreid met andere theoretische 
concepten, zoals ‘Trauma-informed care’ (TIC) en het Zelfdeterminatiegedachtegoed. Het betreft een 
wijziging van koers met consequenties voor uw huidige instrument in de Waaier. De commissie legt 
daarom een aantal vragen aan u voor. De commissie gaat hierover graag met u in gesprek tijdens de 
Tweedaagse in 2023. 
 
Ten eerste krijgt de commissie nog geen goed beeld van de aanleiding van deze wijziging. Is het 
ingegeven door nieuwe principes van kwaliteitszorg binnen Koraal met andere pijlers, waardoor een 
andere vragenlijst gewenst is? Indien dit het geval is, in hoeverre zal het nieuwe instrument breder 
toepasbaar zijn dan de eigen organisatie? Is sprake van een generieke lijst voor iedere populatie of 
maakt Koraal een eigen instrument, geënt op de eigen kwaliteitsvisie en toepasbaar op de eigen 
populatie? 
 
Ten tweede heeft de commissie vragen over de gekozen theoretische concepten. ‘Trauma-informed 
care’ (TIC) en ‘veerkracht’ lijken een prominente plek te krijgen in het nieuwe instrument. De 
commissie vraagt zich af in hoeverre dit op alle cliënten van toepassing is. Is het een zodanig centraal 
thema bij uw doelgroepen dat de gehele vragenlijst hierop wordt aangepast? De 
Zelfdeterminatietheorie is daarentegen een breed toepasbare theorie, die reeds diverse valide en 
betrouwbare instrumenten heeft opgeleverd voor mensen met LVB. De commissie heeft de vraag 
hoe de Zelfdeterminatietheorie zich verhoudt tot de huidige versie van Mijn Mening die is 
opgenomen in de Waaier. Bovendien is de commissie benieuwd naar de concrete vertaling van drie 
theoretische concepten in één instrument en de weging tussen deze concepten.  
 
Ten derde is de vraag hoe het nieuwe instrument zich verhoudt tot het huidige instrument in de 
Waaier. De commissie krijgt de indruk dat er een nieuw instrument ontstaat, waarvoor een nieuwe 
indiening passend is. Wat betekent dit voor de huidige versie van Mijn Mening: kan dit ernaast 
blijven bestaan, wordt deze versie doorontwikkeld of komt deze versie te vervallen?  
 
Tot slot is de commissie positief over uw voornemen om uitgebreid onderzoek te doen naar de 
psychometrische kenmerken van de nieuwe vragenlijst. De commissie zou graag wat meer informatie 
willen over de beoogde planning en aanpak en wil u herinneren aan de aandachtspunten die in de 
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terugkoppeling van 2020 zijn meegegeven en de adviezen in bijlage 1 van het rapportageformat voor 
doorontwikkeling in 2022.  
 
 
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 Tweedaagse 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 
actualisatie van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg3 zal het format voor nieuwe instrumenten op 
een aantal 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 doorontwikkeling 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 | 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (vgn.nl) ) 

 

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

