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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Buntinx Training & consultancy 
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling Quality Qube  
Datum:  9 december 2022 

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 5 juli 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: 
 
1. Het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau. 
2. De systematiek is ingebed in de zorgplancyclus. 
3. Het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de individuele cliënt 
4. Gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, afdeling/ 

vestiging, organisatie). 
5. Er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkeling wat betreft voortbestaan en 

doorontwikkeling. 
6. Geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrument zinvol is, en onder welke 

voorwaarden het tot zijn recht komt. 
7. Het instrument moet betrouwbare metingen opleveren. 
8. Het betreft een valide instrument. 

 
 

2. Beoordeling 
Uit de rapportage over de doorontwikkeling van uw instrument blijkt dat nog steeds sprake is van 
een robuuste methode die inmiddels bij 43 organisaties wordt toegepast. In de afgelopen periode 
heeft u de aandacht gericht op het ontwikkelen van een nieuwe versie gericht op de doelgroep EMB. 
De commissie zal in een separaat schrijven een reactie geven op deze aanvraag. Tegelijkertijd geeft 
uw rapportage blijk van een continue verbetercyclus voor het oorspronkelijke instrument, waarbij u 
nadrukkelijk gebruikers betrekt via praktijkonderzoek, bijeenkomsten en LinkedIn. Ook de integratie 
van Quality Qube in de zorgplancyclus van organisaties is zorgvuldig geborgd. Tot slot vraagt de 
commissie aandacht voor de volgende twee punten in een volgende rapportage: u wordt verzocht 
ook hoofdstuk 2 ‘algemene schets doorontwikkeling’ in te vullen en daarnaast de basisversie van uw 
instrument als bijlage toe te voegen (in plaats van op maat gemaakte vragenlijsten voor gebruikers). 
 

 

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

 
 
3. Toelichting 
 
Criterium 1 en 3  Individuele ervaringen en wensen 

Uw methode voorziet in directe terugkoppeling van cliëntuitkomsten op individueel niveau evenals 
het genereren van verbeterpunten op individueel, team-/ locatie- en organisatieniveau. De 
commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van het praktijkonderzoek bij ‘Het Houvast’. Het 
toont aan dat u samen met gebruikers actief op zoek gaat naar de vertaling van de resultaten van uw 
instrument naar optimale ondersteuning en zorg in de praktijk.  
 
De commissie heeft nog een vraag naar aanleiding van bijlage 3a (Vragenlijst DeSeizoenen - 
Overkempe - Ervaring van Kwaliteit van Zorg en Dienstverlening 2022 - cliëntenkopie) en bijlage 3b 
(Papier Sjaloom Wonen en Dagbest Vertegenwoordigers 2022). Op de eerste pagina’s van beide 
vragenlijsten staat vermeld dat de vragenlijst volledig anoniem is. De commissie is benieuwd naar 
hoe dit zich verhoudt met een belangrijk uitgangspunt bij criterium 1, namelijk dat vragenlijsten niet 
anoniem worden afgenomen? Op welke wijze wordt de anonimiteit ingevuld? 
 
 
Criterium 2   Aansluiting bij de zorgplancyclus 

U geeft aan dat een open vraag is toegevoegd over de ‘wensen van de cliënt’ en in de versie voor 
cliëntvertegenwoordigers een open vraag over ‘behoefte aan zorg in de toekomst’. De commissie 
heeft in bijlage 3a gezocht naar de eerstgenoemde vraag en is benieuwd of dit de vragen betreft: 
“Wat zou je anders of beter willen…”? In bijlage 3b kon de commissie de nieuwe open vraag niet 
terug vinden, maar wellicht was deze nog niet in deze versie ingevoegd.  
 
 
Criterium 4   Aggregatie 

Tijdens de vorige beoordelingsronde in 2020 heeft u in detail toegelicht op welke wijze aggregatie 
naar verschillende niveaus plaatsvindt en vragen van de commissie beantwoord. De commissie heeft 
dit jaar geen opmerkingen over dit criterium. 
 
 
Criterium 5   Continuïteit 

De jarenlange samenwerkingsrelaties die u omschrijft, bieden een stevige basis voor het 
voortbestaan en de doorontwikkeling van uw instrument, waarvoor onze waardering.  
 
 
Criterium 6   Voorwaarden voor zinvol gebruik 

De commissie nodigt u graag uit om tijdens de Tweedaagse in 2023 wederom vertegenwoordigers uit 
een of meerdere zorgorganisaties die uw instrument gebruiken mee te nemen, zodat dit criterium 
ook vanuit hun perspectief kan worden belicht.    
 
 
Criterium 7 en 8  Betrouwbaarheid en Validiteit 

De commissie waardeert de aandacht die wordt besteed aan de betrouwbaarheid en validiteit van 
uw instrument. U beschrijft interessante interventies voor het achterhalen van oorzaken van non-
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respons en het verkleinen hiervan. Ook de nieuwe antwoordoptie ‘Daar heb ik geen zicht op’ in 
plaats van ‘Weet niet/ Niet van toepassing’ is een belangrijke verbetering.   
 
Tot slot is de commissie nieuwsgierig naar de wijze waarop de toepassing van Quality Qube in 
verpleeghuiszorg wordt gevalideerd op basis van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’. Daarbij in 
acht nemend, dat dit kwaliteitskader aan verandering onderhevig is en een nieuw kader verwacht 
wordt in 2023.  
 
 
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

