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MEMO 

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

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 7 juli 2022 een nieuw instrument ingediend als een aanvulling op het bestaande 
instrument Qualty Qube en specifiek gericht op de doelgroep EMB. Bij deze ontvangt u de reactie van 
de commissie van deskundigen1. 
 
Voor nieuw ingediende instrumenten hanteert de commissie volgens de kaders van de 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.    
 
 
2. Beoordeling 
De commissie waardeert uw inspanningen om een eigenstandig instrument te ontwikkelen voor 
mensen met EMB. Het resultaat is een instrument dat zich onderscheidt van andere EMB-
instrumenten in de Waaier door de sterke focus op teamreflectie en leren vanuit meerdere 
perspectieven. De commissie is dan ook positief over de meerwaarde van Quality Qube EMB.  
Uit de aangeleverde documentatie blijkt dat u op systematische wijze aansluiting heeft gezocht bij de 
wetenschap. De commissie mist hierbij echter inbreng van wetenschappers met specifieke 
inhoudelijke expertise op EMB-gebied. De commissie wil u graag aanmoedigen om deze expertise 
alsnog te betrekken, zodat de academische basis en daarmee de validiteit van het instrument verder 
worden versterkt. De commissie ziet dit proces met vertrouwen tegemoet en adviseert het bestuur 
VGN om uw instrument toe te laten tot de Waaier met ontwikkelopgaven op de inhoudelijke 
doorontwikkeling voortkomend uit de criteria betrouwbaarheid en validiteit.   
 

Conclusie 
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument Quality Qube EMB op te nemen in de 
Waaier 2023 t/m 2024 in categorie II2. 

 
 
3. Toelichting   
 

 

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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Criterium 1 en 3 Zicht op individuele ervaringen en wensen  

Bij het ontwerp van de checklist bent u uitgegaan van de kenmerken van mensen met EMB en vooral 
ook de individuele zorg die door een team van begeleiders wordt geleverd. De commissie waardeert 
de verkenning van instrumenten en publicaties vanuit meerdere benaderingen van kwaliteit van zorg 
zoals Kwaliteit van Bestaan en SERVQUAL. De acht Picker domeinen zien we minder herkenbaar 
terug. Tegelijkertijd ligt de nadruk in de documentatie op het perspectief van de professionals en wat 
zij als belangrijke factoren voor het proces van leveren van goede zorg zien. De commissie is 
benieuwd of een aanpak vanuit “wat ertoe doet” vanuit het perspectief van mensen met EMB tot 
een andere opbouw had geleid danwel tot de formulering tot andere items. Bij de toelichting van 
criterium 7 en 8 gaat de commissie hier verder op in. 
 
De nadruk op (het team van) begeleiders komt ook naar voren in uw omschrijving van het gebruik 
van de checklist. In de ontwikkeling is voorrang gegeven aan een grondige inhoudelijke validering en 
het klaar maken van het instrument voor kwalitatief gebruik bij teamreflectie en als topiclijst bij de 
voorbereiding van een ondersteuningsplan. De commissie hecht ook veel waarde aan het betrekken 
van naasten in dit proces en is positief over het feit dat u ouders/cliëntvertegenwoordigers als 
onderdeel van het team beschouwd. 
  
De checklist bestaat momenteel uit 81 onderwerpen, inclusief 3 open velden. Naar aanleiding van de 
consultatieronde is besloten de lengte vooralsnog niet in te korten. De commissie heeft begrip voor 
de wens om zo compleet mogelijk te willen zijn in het kader van kwaliteitsevaluatie en -verbetering. 
Tegelijkertijd is de commissie benieuwd hoe handzaam de checklist bij gebruik in de praktijk zal zijn 
en welke keuzes hierin zullen volgen.  
 
 
Criterium 2  Inbedding in zorgplancyclus  

Uit uw toelichting blijkt dat de checklist kan worden gebruikt als instrument om een persoonlijk 
ondersteuningsplan voor te bereiden of te evalueren. De commissie waardeert het dat u dit proces 
heeft uitgetest middels een try-out met professionals. De uitkomsten en conclusies rondom de 
bruikbaarheid zijn bemoedigend. De commissie nodigt u graag uit om tijdens de Tweedaagse in 2023 
wederom nauw betrokken vertegenwoordigers uit een of meerdere zorgorganisaties die dit 
instrument voor de EMB-doelgroep gebruiken mee te nemen, zodat dit criterium vanuit hun 
perspectief kan worden belicht.    
 
 
Criterium 4  Aggregatie  

Uit uw rapportage blijkt dat afname van de checklist in het kader van het periodieke 
cliëntervaringsonderzoek kan resulteren in een prioriteitenoverzicht van onderwerpen die aandacht 
behoeven op individueel niveau. Op team- of voorzieningenniveau kunnen uitkomsten worden 
samengevat op een wijze die ook bij de reguliere Quality Qube gebruikelijk is (Kwaliteit-Verbeter-
Kaarten). De commissie kan zich vinden in de voorkeur voor het kwalitatief gebruik van de checklist. 
Daarnaast bent u voornemens om een kwantitatieve scoremethodiek uit te proberen. De commissie 
ziet de resultaten van deze ontwikkelingen graag tegemoet.  
 
 
Criterium 5  Continuïteit  

Aan dit criterium wordt voldaan. De duurzame samenwerkingsrelaties bieden een stevige basis voor 
de doorontwikkeling en het voortbestaan van uw instrument. 
 
 
 



Commissie van Deskundigen Bouwsteen 2 Buninx -Quality Qube EMB  Najaar 2022 

3 

Criterium 6  Voorwaarden voor gebruik 

In uw documentatie geeft u aan dat de toepassing van uw instrument in elke situatie vooraf wordt 
besproken en voorbereid. Ook omschrijft u de benodigde ‘mind set’ bij het gebruik van de checklist. 
De commissie is benieuwd naar eventuele hulpmiddelen en/of documentatie die u hierbij kan 
aanbieden om deze mindset te stimuleren.  
 
 
Criterium 7 en 8 Betrouwbaarheid en Validiteit 

De door u aangeleverde documentatie biedt duidelijk inzicht in de stappen die u heeft ondernomen 
bij de validering van Quality Qube EMB. De commissie heeft drie aandachtspunten die aanleiding 
geven tot ontwikkelopgaven voor uw instrument.  
 
Ten eerste kan bij het maken van een variant van het oorspronkelijke instrument voor mensen met 
EMB het risico optreden dat het een afgeleide wordt van het basisinstrument, in uw geval Quality 
Qube. De commissie waardeert dat u bij het ontwerp op gedegen wijze aansluiting heeft gezocht bij 
de wetenschap en verschillende instrumenten en perspectieven heeft samengebracht. De commissie 
mist echter de inbreng van academici met specifieke inhoudelijke expertise van de EMB-doelgroep. 
De commissie is van mening dat deze kennis noodzakelijk is om te komen tot een goed onderbouwde 
selectie van onderwerpen die van belang zijn voor mensen met EMB. De commissie wil u daarom 
adviseren om deze wetenschappers alsnog te betrekken, zodat de academische basis van het 
instrument verder wordt versterkt. Bij een rapportage over deze raadpleging wil de commissie graag 
helder inzicht krijgen in de relatie tussen nieuwe inzichten en een eventuele nieuwe versie. 
Richtinggevende vragen zijn: Hoe zag de checklist eruit? Wat is aangepast/ toegevoegd op basis van 
welke inbreng? Wat is hetzelfde gebleven en waarom?   
 
Het tweede aandachtspunt heeft betrekking op de lengte van de checklist en de in uw woorden 
‘globale ordening’ van de onderwerpen. De commissie heeft begrip voor het kwalitatieve en 
verkennende karakter van de checklist. Tegelijkertijd hebben het niet uitputtende karakter van het 
cliëntervaringsonderzoek in de praktijk en de overlap van onderwerpen en domeinen gevolgen voor 
de validiteit en betrouwbaarheid. De commissie wil u aanmoedigen tot een goede balans te komen 
tussen pragmatiek/bruikbaarheid bij het gebruik en de wetenschappelijke waarde van de 
gegenereerde resultaten.       
 
Tot slot heeft de commissie begrip voor het feit dat u meer data afwacht voor de toetsing van de 
betrouwbaarheid van het instrument. De commissie verneemt graag tijdens de Tweedaagse in 2023 
welke concrete stappen u op dit gebied heeft gezet en op welke termijn u aan dit criterium zal gaan 
voldoen.    
 
 
Extra criterium   Meerwaarde 

In de huidige Waaier 2020-2022 zijn drie instrumenten voor mensen met EMB opgenomen. De 
commissie heeft partijen uitgenodigd en gestimuleerd 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. In vergelijking met de andere EMB-instrumenten in de 
Waaier, ziet de commissie de focus op het leren als team, inclusief naasten/ 
cliëntvertegenwoordigers, als onderscheidend kenmerk. Uw instrument is ontwikkeld voor reflectie 
en shared decision making en het resultaat is een waardevolle toevoeging tot de Waaier.  
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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

