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De patient en de l<Waliteit 

van zorg 

PROF. DR. A.F. CASPARIE 

Evenals in de andere sectoren van onze samenleving is er in de gezondheids

zorg in het afgelopen decennium een toenemende aandacht voor kwaliteit en 

in het verlengde daarvan voor kwaliteitszorg. Een belangrijke stimulans daar

voor zijn de landelijke kwaliteitsconferenties geweest, die voor het eerst in 

1989 en vervolgens in 1990, 1995 en recent op 25 mei 2000 in Leidschendam 

zijn gehouden. Wil er echt sprake zijn van vraaggerichte zorg dan moeten er 

nog wel een aantal knelpunten worden opgelost. 

Op deze Leidschendamconferenties zijn door de landelijke koepelorganisaties 

van de drie partijen (aanbieders, patienten en verzekeraars) samen met de over

heid afspraken gemaakt over het te voeren kwaliteitsbeleid en de wijze waarop 

kwaliteitszorg zou moeten worden toegepast. Daarmee is het begrip "kwaliteit" 

hoog op zowel de politieke agenda alsop de agenda van de veldpartijen, het 

maatschappelijk middenveld, komen te staan. Op het individueel niveau, dat 

van het primaire proces, is kwaliteit van zorg natuurlijk altijd a! van belang 

geweest. 

De uitgangspunten van de conferenties waren zelfregulering door de veldpartij

en en een gelijkwaardige positie van deze partijen op het gebied van kwaliteits

zorg. Daarmee kregen de patient en de georganiseerde patientenbeweging een 

duidelijke en erkende inbreng. 

De Leidschendamconferenties hebben zich aileen gericht op de "microkwaliteit" 

en op instrumenten en methodieken die daar bijhoren zoals kwaliteitssystemen, 

richtlijnen en kwaliteitsbeoordeling. Het ging niet om de "macrokwaliteit", de 

kwaliteit van het zorgstelsel zoals de financiering, de aanwezigheid van voorzie

ningen en de toegankelijkheid. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de 

overheid. Helemaal scherp is het onderscheid echter niet: wachtlijsten zijn voor

namelijk het gevolg van problemen binnen het stelsel, hebben dus een directe 

relatie met de macrokwaliteit, maar vanuit het perspectiefvan de microkwali

teit kan er natuurlijk wei wat aan gedaan worden om de wachtlijsten inzichte

lijk te maken en te bekorten. Voor de patient zijn beide vormen van kwaliteit 

van belang. 

Op de laatste conferentie, op 25 mei, is vooral gesproken over de noodzaak dat 
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kwaliteitszorg in de eerste plaats de behandeling van de individuele patient 

moet verbeteren. Daarom zal in de komende jaren aandacht worden besteed aan 

het ontwikkelen van zorgprogramma's en patientgebonden uitkomstindicato

ren. 

Versterldng van de positie van de patient 

Sedert de kwaliteitsconferenties is de positie van de patient duidelijk versterkt 

en lijkt er geleidelijk een omslag plaats te vinden van een aanbodgerichte naar 

een vraaggerichte zorg. In het bedrijfsleven en in andere vormen van dienstverle

ning is allanger een vergelijkbaar proces aan de gang waarbij gerichtheid op het 

product of de dienst plaatsmaakt voor klantgerichtheid. We moeten ons bij deze 

vraaggerichtheid wel realiseren dat een patient in de gezondheidszorg niet 

gelijkgesteld kan worden met een klant in een dienstverlenend bedrijf. Een 

patient komt meestal niet met een uitgesproken of concrete vraag, maar met 

een verschijnsel of klacht waar de professionele hulpverlener een oplossing voor 

moet vinden. Daarnaast is een patient ook in letterlijke zin lichamelijk bij de 

behandeling betrokken. Bovendien is meestal geen uitstel van zorg mogelijk. 

Daarom wordt ook niet van vraaggestuurde maar van vraaggerichte zorg gespro

ken. Dit geldt met name in de 'cure'-sector, zoals de huisartsgeneeskunde en de 

ziekenhuiszorg, waar de behandeling centraal staat. In de 'care'-sector waar ver

zorging en verpleging op de eerste plaats komt, zoals in de thuiszorg en inver

pleeg- en verzorgingshuizen, zal veel vaker van een concrete vraag van een 

patient of een bewoner kunnen worden uitgegaan. In die sector zal de patient 

vaak zelf kunnen en will en bepalen waar hij behoefte aan heeft. Onder die 

omstandigheden kan gebruik worden gemaakt van een persoonsgebonden bud

get. Daar waar dat nog niet het geval is, zou onder gecontroleerde omstandighe

den, kunnen worden onderzocht ofhet oordeel over de kwaliteit van zorg verbe

tert indien de patient zelf de zorg kan inkopen. 

Drie factoren staan echter de omslag naar een volledige vraaggerichte zorg voor

alsnog in de weg: de krapte op de aanbiedersmarkt, de behoudende mentaliteit 

van de aanbieders en het gebrek aan informatie met de moeilijkheid voor de 

patient om de wel aanwezige informatie op zijn waarde te kunnen schatten. Op 

deze drie factoren zal op het einde van deze bijdrage nader worden ingegaan. 

De Kwaliteitswet Zorginstellingen definieert het begrip kwaliteit als verantwoor

de zorg: zorg die doeltreffend, doelmatig en patientgericht wordt verleend. Dit 

houdt in dat het oordeel of zorg van goede kwaliteit is, afhangt van het perspec

tiefvan de beoordelaar. Een zorgverlener zal in de eerste plaats kijken of de 

gegeven zorg wel doeltreffend was, terwijl een patient meer op andere aspecten 
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zalletten zoals de gegeven informatie en de continui:teit van zorg. 

Wat vindt de patient van belang? 

Geleidelijk aan is veel bekend geworden over de vraag wat patienten van belang 

vinden bij de zorgverlening en op welke aspecten zij die zorgverlening beoorde

len. 

Uit zowel buitenlands als Nederlands onderzoek blijkt dat patienten hulpverle

ners kiezen op grond van drie overwegingen: toegankelijkheid, sympathie en 

kundigheid (Salisbury, 1989). Voor chronische patienten is daarnaast het aspect 

continui:teit van groot belang. Het gaat daarbij om continui:teit in persoon 

(dezelfde hulpverlener), in tijd (geen onderbreking of overlap) en in plaats 

(dezelfde instelling). In een eigen onderzoek onder patienten met een chroni

sche ziekte (suikerziekte, reuma en astma) werden als belangrijkste aspecten 

genoemd: het verminderen van de klachten, het geven van goede informatie, 

steeds dezelfde dokter en een deskundige dokter (Van der Waal en Casparie, 

1997). In een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking bleek 

dat aan de huisarts als belangrijkste eisen werden gesteld: vakbekwaamheid, een 

goede interpersoonlijke relatie en bereikbaarheid (Harteloh, Verweij en Casparie, 

1996). 

Door de Nederlandse PatientenjConsumenten Federatie is een lijst opgesteld van 

criteria die door de patienten en consumenten in de diverse sectoren van de 

gezondheidszorg belangrijk worden gevonden (NPCF,1996). Deze criteria zijn 

gedestilleerd uit de talrijke beoordelingsinstrumenten die door de verschillende 

patientenorganisaties zijn ontwikkeld. Het gaat 0111 de criteria vakbekwaa111heid, 

acco111111odatie en organisatie van de aanbieder, 0111 informatie, bejegening, 

steun en evaluatie binnen de behandeling en om de zelfstandigheid van de 

patientjconsu111ent. 

De bovengenoe111de criteria en eisen kunnen gebruikt worden voor het ontwer

pen en ontwikkelen van zorg vanuit het perspectiefvan de patientjconsument, 

dus vooraf. Zij kunnen echter ook aangewend worden als basis voor de beoorde

ling van de kwaliteit van zorg vanuit het patientenperspectief, dus achteraf. 

Het meten van de mening van de patient 

In de afgelopen jaren is een groot aantal instru111enten ontwikkeld om de 

111ening van de patient over de kwaliteit van de geleverde zorg te 111eten. 

Aanvankelijk werden deze instru111enten opgezet en toegepast door de individu

ele instellingen. Het resultaat van a! deze 111etingen was steeds dat 80-90% van de 

patienten tevreden bleek te zijn. De aspecten die beoordeeld werden, waren ech

ter bepaald door de zorgaanbieders zelf. Inmiddels is vanuit de Nederlandse 
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Patienten Consumenten Federatie (NPCF) een aantal beoordelingsinstrumenten 

ontwikkeld voor de diverse sub-sectoren zoals de huisartsgeneeskunde, de zie

kenhuiszorg, de ouderenzorg en de zorg voor gehandicapten. De resultaten van 

die metingen Iaten een meer genuanceerd beeld zien dan de bovengenoemde 

90% tevredenheid. 

Bij het meten van de mening van de patient komt men wei in een woud vol 

methodologische voetangels en klemmen. Aan instrumenten die het oordeel van 

de patientenjconsumenten willen meten, moeten twee eisen worden gesteld: de 

eis van wetenschappelijke deugdelijkheid en de eis van praktische bruikbaarheid 

of nut. Vanuit bovengenoemde eisen is, gesubsidieerd door Nederlandse organi

satie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), in de afgelopen jaren een zestal 

meetinstrumenten voor chronisch zieken door wetenschappelijke instituten ont

wikkeld, waarbij nadrukkelijk van het patientenperspectief is uitgegaan. Het ins

trument om de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde te meten, is inmiddels uit

gebreid in Nederland toegepast (Wensing, Grol en Van Montfort, 1997). 

Een overzicht van hoe de patientjconsument in Nederland de kwaliteit van zorg 

op alle belangrijk geachte aspecten ervaart, ontbreekt echter. Wei is door de 

Consumentenbond onderzoek gedaan onder de ziekenhuizen in de provincie 

Utrecht, maar die studie omvatte slechts een beperkt aantal aspecten. Daarnaast 

is recent een onderzoek onder de Nederlandse bevolking uit 1992 herhaald, 

waarin de vraag werd gesteld hoe op dit moment de kwaliteit van de gezond

heidszorg is. In 1992 antwoordde nog 84% van de respondenten goed, in 1998 

was dit percentage gedaald tot 43 (Tijmstra en Heinsbroek, 1998). Dit oordeel 

heeft echter meer betrekking op de macrokwaliteit en staat zeker onder invloed 

van het imago van de gezondheidszorg. 

Een belangrijke plaats voor een meting van het oordeel van patientenjconsu

menten over de kwaliteit van de geleverde zorg is binnen de certificatieschema's 

die door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) 

voor de verschillende sub-sectoren worden ontwikkeld. Wil een instelling een 

HKZ-certificaat verkrijgen (vergelijkbaar met een lSO-certificaat), dan moet een 

patiententoets hebben plaatsgevonden. De discussie spitst zich momenteel toe 

op de vraag wie een dergelijke toets moet gaan ontwikkelen en wie die toets ver

volgens moet gaan uitvoeren: de instelling zelf of de patientenorganisatie, in 

casu het regionale patienten-jconsumentenplatform. 

Al met al kan gesteld worden dat, ook al beschikken we niet over systematisch 

verzamelde gegevens, de kwaliteit van zorg, zoals door de patient ervaren, op 

vele onderdelen verbeterd kan worden. Het betreft met name de relationele 

109 

tl 

"' 



110 

tJ 
m 

N 

0 

" " < 
" )> 

C"l 
m 

" 

~~ Vraaggerichte 

zorg vereist een 

mentaliteitsveran-

dering van de aan-

bieder, betekent dat 

de patientfconsu-

ment keuzevrijheid 

moet hebben en 

gaat uit van het 

kunnen kiezen op 

grond van relevante 

informatie. 

as pecten van de zorg zoals de informatie- voorziening, het inlevingsvermogen en 

de gegeven aandacht, maar daarnaast zijn oak organisatorische zaken van 

belang zoals wachttijden om een afspraak te kunnen maken. Voor het bereiken 

van een situatie waarin vraaggerichte zorg het leidende principe is, moet er dan 

oak nag wei wat gebeuren. 

De knelpunten 

Kwaliteit van zorg en kwaliteitszorg staan hoog op de politieke agenda en op de 

agenda van het maatschappelijk middenveld. Oak in de dagelijkse praktijk 

wordt kwaliteit als een belangrijk onderwerp beschouwd. Mede onder de invloed 

van de Leidschendamconferenties is er een geleidelijke omslag te bespeuren van 

een aanbodgerichte zorg naar een vraaggerichte zorg. Om die omslag volledig te 

kunnen maken. zal eerst een aantal knelpunten moeten worden opgelost, waar

van de drie belangrijkste hier genoemd zullen worden. Anders blijft het begrip 

vraaggericht een weliswaar politiek correcte, maar inhoudelijk holle frase. 

Expliciete keuzen zullen zowel binnen het zorgstelsel als bij de zorgverlening 

gemaakt moeten worden. 

-Vraaggerichte zorg vereist een mentaliteitsverandering van de aanbieder (instel

lingen en beroepsbeoefenaren). Dit houdt in dat zij bij de zorgverlening de 

patient en zijn vraag centraal stellen en niet aileen uitgaan van hun eigen pro

fessionele opvattingen en het belang van de organisatie. Deze verandering wordt 

onder meer bereikt door open te staan voor het oordeel van de patient over de 

verleende zorg, met andere woorden door het toepassen van patiententoetsen en 

vanuit de resultaten, waar nodig, verbeteractiviteiten te initieren. 

-Vraaggerichte zorg betekent dat de patientfconsument keuzevrijheid moet heb

ben. Met de huidige krapte aan voorzieningen en menskracht is dat niet moge

lijk. Indien we achter het uitgangspunt van vraaggerichte zorg staan, zal dit 

knelpunt moeten worden opgelost. 

-Vraaggerichte zorg gaat uit van het kunnen kiezen op grand van relevante infor

matie. De sector is echter nag steeds een blackbox en hoewel er inmiddels vee! 

informatie over diagnostische en therapeutische ingrepen voor individuele 

patienten beschikbaar is, ontbreekt voor de burger een overzicht van wat de 

zorgsector te bieden lweft. ICT en met name Internet kan hierbij een belangrijke 

rol spelen. De informatie moet betrouwbaar worden aangereikt en dat behoort 

tot de verantwoordelijkheid van de aanbieders. Daarnaast zal de patient moeten 

leren deze informatie op de juiste wijze te gaan gebruiken, omdat in principe de 

vraag naar zorg onuitputtelijk is. Daar is een belangrijke taak voor de patienten-
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organisaties weggelegd. 

Prof dr. A.F. Casparie is emeritus hoogleraar sociaal-medische wetenschappen. Hij is voor

zitter van de Stuurgroep landelijk kwaliteitsbeleid in de zorgsector 
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