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ZORG

De kwintessens van kwaliteitszorg
Raimond W.M. Giard 

De medische wereld worstelt met de negatieve publiciteit 

over falende artsen. Het groeiende besef dat er in de zorg 

regelmatig fouten worden gemaakt die voorkomen had-

den kunnen worden, leidt tot de roep om meer regelge-

ving en intensiever toezicht. De beroepsbeoefenaars 

moeten daarom meer en meer energie steken in activitei-

ten om bestuurders, ziektekostenverzekeraars, toezicht-

houders en patiëntenorganisaties ervan te overtuigen dat 

zij deugdelijk werk leveren. Door die toenemende publieke 

druk en de actievere rol van toezichthouders staat er voor 

artsen en ziekenhuizen steeds meer op het spel.

Leiden allerhande verbeteringsprojecten er werkelijk toe 

dat de zorg beter en vooral veiliger wordt? Het realiseren 

van duurzame verbeteringen gaat in elk geval tergend 

langzaam.1,2 Om de kwaliteit en veiligheid van zorg te 

kunnen bevorderen, dienen we eerst de juiste vragen te 

stellen en die vervolgens te beantwoorden met behulp 

van methodologisch verantwoorde studies.3 Tegelijkertijd 

behoren we ons als artsen af te vragen of de energie die 

we investeren in kwaliteit nu werkelijk ten goede komt 

aan de patiënt, of dat we vooral bezig zijn met het tevre-

denstellen van onze controleurs.4 In dit artikel sta ik stil 

bij wat essentieel is om de zorg voor de patiënt beter en 

veiliger te maken.

MEER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NODIG

Er zijn  elementaire vragen: (a) Hoe is betrouwbaar te 

bepalen of medische zorg wel of niet van goede kwaliteit 

is?; (b) Wat moet er veranderen als de kwaliteit tekort-

schiet, en hoe moet die verandering worden bereikt?; (c) 

Hoe is overtuigend vast te stellen of de doorgevoerde 

veranderingen blijvend tot betere resultaten leiden? De 

laatste vraag betreft het stadium van de eff ectmeting. Als 

Herhaalde berichten over frequente medische fouten die vaak voorkómen hadden kunnen worden, leiden tot toe-
nemende publieke druk om programma’s op te zetten ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. De resultaten 
van zulke ondernemingen zijn echter teleurstellend. Het is nodig de redenen voor het trage tempo van verbetering 
vast te stellen. Wij moeten systematisch 3 met elkaar in verband staande vragen beantwoorden: (a) Hoe meten we 
de kwaliteit van de zorg?; (b) Wat moet er veranderen als de kwaliteit tekor tschiet, en hoe moet die verandering 
worden bereikt?; (c) Hoe stellen we vast of er vooruitgang is geboekt? We worden geconfronteerd met een groot 
aantal problemen en moeten leren omgaan met organisatorische en biologische complexiteit. Maten waarin ver-
schillende zaken in één getal zijn samengebracht, zoals prestatie-indicatoren, zijn dus niet geschikt. Een andere 
cruciale vraag is wie wij proberen tevreden te stellen: het toenemend aantal toezichthouders of onze patiënten? De 
kwintessens van kwaliteitszorg is dat wij de verantwoordelijkheid voor onze patiënten vooropstellen en de gevol-
gen van die keus aanvaarden.

 Maasstad Ziekenhuis, locatie Clara, afd. 

Klinische Pathologie, Rotterdam.

Dr. R.W.M. Giard, patholoog, 

klinisch epidemioloog en jurist 

(tevens: Ikazia Ziekenhuis, afd. Pathologie, 

Rotterdam) (rwm.giard@xs4all.nl).



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B122

PE
RS

PE
CT

IE
F

wij deze  vragen niet én grondig én in samenhang met 

elkaar op wetenschappelijke wijze trachten te beant-

woorden, verspillen we tijd en energie.

KWALITEITSMETING EN -NORMERING
Het is tekenend dat recent nogal wat publicaties over de 

beperkingen van kwaliteitsmetingen zijn verschenen; de 

methodiek van kwaliteitsmeting en -normering blijkt 

nog allesbehalve uitgerijpt.5-9 Al eerder zijn die kwesties 

ook voor de eerstelijnszorg gesignaleerd.10

Voor geconstateerde kwaliteitsverschillen bij vergelij-

kend onderzoek zijn diverse verklaringen denkbaar: ver-

schillen in toeval, in patiëntenpopulatie ('case mix') en in 

verstoring ('confounding'); pas als deze  verklaringen 

zijn uitgesloten, is er een echt kwaliteitsverschil.6 Bij ver-

schillen in case mix, confounding of toeval zijn verschil-

lende statistische methoden mogelijk bruikbaar, bij-

voorbeeld risicostratifi catie. Het gaat dan echter om 

ge  simplifi ceerde wiskundige modellen van een complexe 

werkelijkheid.

Er kan in descriptieve of in normatieve zin betekenis aan 

de gegevens worden toegekend. De vraag is: hoe bepalen 

we de grens tussen adequate en gebrekkige zorg? Bij veel 

variabelen – bijvoorbeeld postoperatieve sterfte, de kans 

op een ziekenhuisinfectie en decubitusincidentie – zien 

we bij observaties van grote patiëntengroepen een gauss-

verdeling, ofwel normale verdeling. Er is spreiding van de 

uitkomsten, maar wat zegt een punt op de klokcurve over 

de geleverde kwaliteit? Een statistisch gedefi nieerde refe-

rentiewaarde is hier niet bruikbaar. We kunnen niet de 

 ziekenhuizen met de hoogste sterftekans als ondeug-

delijk bestempelen, want er bestaat geen eenvoudige 

relatie tussen zorgkwaliteit en sterftekans.11 We kunnen 

pas betekenis aan resultaten toekennen als we over een 

betrouwbaar ijkpunt beschikken voor het onderscheid 

tussen goede en minder goede zorg.

WAT MOET ER VERANDEREN? 
In welke richting moeten we de oplossing van de gesigna-

leerde problemen zoeken? Momenteel staat daarbij de 

zogenaamde theorie van begrenzingen ('theory of cons-

traints') sterk in de belangstelling. Zorgprocessen zijn 

ketens van achtereenvolgende, met elkaar samenhan-

gende handelingen. Waar liggen de begrenzingen van de 

kwaliteit binnen deze aaneenschakeling? Vanuit dit 

denkmodel komen we op de volgende even logische als 

wezenlijke vragen: (a) Wat moet er veranderd worden?; 

(b) Naar welke situatie wordt er dan toegewerkt?; (c) Hoe 

kan die situatie worden verwezenlijkt?12

Er bestaan uiteenlopende theorieën over de manier 

waarop we de gewenste veranderingen zouden kunnen 

realiseren.13 Daarbij is het nodig om onze kennisdefi ciën-

ties op zowel methodologisch als operationeel gebied 

duidelijk te maken, om evidence-based methoden te ont-

wikkelen voor implementatie en evaluatie van verbete-

ringen, en om gedragsonderzoek te doen.14

Zal de remedie ook echt werken? Wat zijn de mogelijke 

bijwerkingen daarvan? En dan is er nog een belangrijk 

operationeel vraagstuk: hoe kunnen we dit alles realise-

ren? Hoe moeten we innovaties implementeren?14 Hoe 

veranderen we menselijk gedrag? Hoe kunnen we de 

structuur het best aanpassen? Bij deze dadendrang wordt 

één ding gemakkelijk vergeten: voelen degenen die de 

zorgprocessen uitvoeren en ze nu moeten gaan verbete-

ren, zich daarbij ook persoonlijk betrokken en daarvoor 

verantwoordelijk?

IS HET NU BETER GEWORDEN? 
Hebben de ingevoerde veranderingen de eff ecten gehad 

waarop was gerekend, ook op lange termijn? Meetmetho-

den voor eff ectevaluatie dienen speciaal voor dat doel te 

zijn ontworpen en getoetst. Diagnostische meetmetho-

den voor opsporing van fouten in de eerste fase blijken 

lang niet altijd geschikt voor dit doel.6 We hebben gepaste 

meetmethoden nodig om overtuigende resultaten van de 

veranderingen te kunnen vaststellen; daarnaast moet het 

statistisch onderscheidingsvermogen (de 'power') vol-

doende zijn, dus grote patiëntengroepen zijn vereist.10

Er is geen pil zonder bijwerkingen. Wat zijn de onge-

wenste eff ecten? Ruilen we bestaande problemen in voor 

nieuwe? Staat de benodigde inspanning wel in verhou-

ding tot de resultaten? Op dit moment hebben wij op 

deze vragen nog nauwelijks onderbouwde antwoorden, 

dus ook op dit terrein moet nog veel kennis ontwikkeld 

worden.3

BETER LEREN OMGAAN MET COMPLEXITEIT

Het gegeven dat medische zorg zowel organisatorisch als 

inhoudelijk ingewikkeld is geworden en dat patiënten 

complexe organismen zijn, vraagt enerzijds om gediff e-

rentieerde meetmethoden en maten en anderzijds om 

specifi eke beleidsstrategieën.15 Managers en toezichthou-

ders willen echter vooral simpele en daardoor overzich-

telijke informatie. Daarom zijn prestatie-indicatoren 

voor hen zo plezierig. Maar het gebruik van deze indica-

toren is aan fundamentele kritiek onderhevig en de eff ec-

ten ervan op het gedrag van zorgverleners blijken onbe-

duidend.16,17 Als we ons beperken tot het bepalen van deze 

enkelvoudige uitkomstmaten, waarin allerhande ver-

schillende zaken in één getal zijn samengebracht, zullen 

we zeker dwalen. Het dogma van Donabedian luidt: 'Kijk 

bij kwaliteitsonderzoek altijd integraal naar structuren, 

processen en uitkomsten'; dit betekent dat wij ons steeds 

breed moeten oriënteren.18 Kwaliteitsmetingen vragen 

derhalve om het verdisconteren van verschillende dimen-
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sies: de kwaliteit van de primaire data, de case mix, ken-

merken van de structuur van de zorgorganisatie, de pro-

cessen, de resultaten van de hulpverlening en niet te 

vergeten de perceptie door de patiënt.6-10,18

KIEZEN VOOR DE PATIËNT

We staan voor een fundamentele keuze, een kwestie 

waarop socioloog Vuijsje wees in een essay.19 Hij plaatste 

daarbij het begrip 'verantwoording' tegenover 'verant-

woordelijkheid'. Bij verantwoording staat centraal wat de 

hulpverlener doet, bij verantwoordelijkheid gaat het om 

het resultaat bij de patiënt. Verantwoording is gericht op 

toezichthouders, verantwoordelijkheid op de patiënt. 

Verantwoording afl eggen is het wegnemen van geïnstitu-

tionaliseerd wantrouwen, verantwoordelijkheid nemen 

is het winnen van het vertrouwen van de cliënt.

Welke weg kiezen de hulpverleners onder deze toene-

mende maatschappelijke druk? Er is in de gezondheids-

zorg een duidelijke verschuiving merkbaar van verant-

woordelijkheid naar verantwoording. Zie bijvoorbeeld 

deze uitspraak van de Inspectie voor de Gezondheids-

zorg: 'Het meet- en zichtbaar maken van kwaliteit en 

kwaliteitsverschillen is van groot belang voor de werking 

van het gezondheidszorgsysteem. Betrouwbare, valide en 

vergelijkbare informatie over de prestaties van zorgin-

stellingen moet zo snel mogelijk beschikbaar zijn.'20 Er 

komt steeds meer systeemdwang en meer verantwoor-

dingsbureaucratie. Verantwoording afl eggen krijgen we 

opgelegd, verantwoordelijkheid moeten we nemen; dat 

vereist een actieve houding.

Daar ligt dan ook de zwakte bij de medische beroepsbe-

oefenaars: zij moeten een proactieve houding aannemen. 

Als de patiënt nog steeds het middelpunt van het medisch 

universum voor ons is, dan is diens vertrouwen cruciaal. 

Kiezen voor die verantwoordelijkheid is de kwintessens 

van kwaliteitszorg.

Belangenconfl ict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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