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Kwaliteit van zorg
Optimale kwaliteit is een nobel streven. Optimale kwaliteit van producten, diensten en organisaties leidt 
tot tevreden cliënten, medewerkers en stakeholders. En tevreden cliënten, medewerkers en stakeholders 
leiden weer tot verhoogde omzet, meer betrokkenheid en een uitstekende reputatie. 

Maar hoe weet u of u optimale kwaliteit levert? Hoe komt u erachter wat bijvoorbeeld uw cliënten verstaan 
onder kwaliteit? 

Ook in de zorg staat kwaliteit hoog op de agenda. Cliënten en geïnteresseerden zijn kieskeuriger dan ooit 
en hebben veel te kiezen. Zorginkopers zoals zorgverzekeraars en gemeenten stellen hoge eisen aan de 
kwaliteit van de organisatie waar ze zorg inkopen. Stelt de kwaliteit van zorg hen teleur, dan korten ze op de 
financiering of gaan ze naar een ander. 

De overheid wil dat zorgorganisaties elke twee jaar de tevredenheid van hun cliënten onderzoeken. 
Hiervoor is de Consumer Quality-index (CQ-index) ontwikkeld: een methodiek die op wetenschappelijke 
wijze ervaringen van cliënten in de zorg meet, analyseert en rapporteert. De CQ-index komt tot stand door 
cliënten te ondervragen aan de hand van vragenlijsten en interviews. Door de overheid geaccrediteerde 
organisaties voeren deze metingen uit in opdracht van de zorgaanbieders. Zo wil de overheid bereiken dat 
de prestaties van zorgaanbieders voor hun cliënten beter zichtbaar zijn (bijvoorbeeld op de website van 
Zorgkaart Nederland) en dat deze informatie door meerdere partijen te gebruiken is. 

 
Ingewikkeld
Dat de kwaliteit van de zorg in Nederland zo optimaal mogelijk moet zijn, staat buiten kijf. Dat er 
klanttevredenheidsonderzoeken moeten worden uitgevoerd om die kwaliteit te kunnen meten is ook 
duidelijk. Maar de CQ-index lijkt haar doel voorbij te streven.

Inmiddels zijn er talloze geaccrediteerde vragenlijsten ontwikkeld. Wie op de website van Zorginstituut 
Nederland kijkt, wordt overspoeld door vragenlijsten op alle mogelijke zorggebieden in evenzoveel 
varianten. Deze vragenlijsten zijn veelal ontwikkeld door externe partijen die minder ‘dicht’ op de zorg 
zitten dan de zorgorganisaties zelf. In de loop der tijd zijn de zorgorganisaties ongewild en onbedoeld steeds 
minder betrokken geraakt bij de vragenlijsten die hún zorg moeten meten en verbeteren.

Bovendien zijn de vragenlijsten vaak lang. Ze bestaan voor het grootste deel uit meerkeuzevragen, waardoor 
de cliënt niet goed zijn verhaal kwijt kan en er geen plek is voor nuancering. De cliënt is soms gedwongen 
een antwoord te geven dat niet helemaal de lading dekt. Als op een meerkeuzevraag zoals ‘Geeft de 
zorginstelling u voldoende informatie over uw rechten?’ alleen maar ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Weet ik niet’ aan te 
kruisen zijn, dan biedt dat de cliënt niet veel ruimte tot antwoorden. 



De klanttevredenheid kan op basis van deze vragenlijsten lager uitvallen dan eigenlijk het geval is. Een 
lagere klanttevredenheid is voor veel zorginkopers echter aanleiding om te korten op de financiering – iets 
waar een zorgorganisatie  vanzelfsprekend niet op zit te wachten. Doordat de korting op de financiering 
op de achtergrond van zo’n onderzoek als een zwaard van Damocles duidelijk aanwezig is, richt het 
onderzoek zich onbedoeld vaak meer op waardering van buitenaf dan op wat de cliënten nu werkelijk van 
de organisatie vinden en hoe het zorgteam hierop kan inspringen. Het werkelijke doel van de CQ-index is 
daarmee uit het zicht verdwenen: het meten van de prestaties van de zorgorganisaties. Hoe tevreden zijn de 
cliënten nu eigenlijk echt? 

Ook op de rapportage die uit zo’n vragenlijst voortvloeit, valt het een en ander aan te merken. De 
rapportage levert weliswaar een lijst met verbeterpunten op, maar die verbeterpunten zijn gerelateerd aan 
algemeen geldende normen. De eigen kernwaarden van de betreffende zorgorganisatie worden in feite 
genegeerd: anderen bepalen wat ‘belangrijk’ is – of eigenlijk wat hoog moet scoren. 

Daarnaast ontvangt de zorgorganisatie pas na weken of maanden de rapportage. De lijst met 
verbeterpunten is dan nog nauwelijks te verifiëren bij de cliënten, omdat deze na zo’n lange periode niet 
meer weten wat ze hebben ingevuld. Het zorgteam – dat direct betrokken is bij de klanttevredenheid – weet 
zo niet waar het aan toe is. Er zijn verbeterpunten, maar hoe die moeten worden vormgegeven is inmiddels 
niet meer duidelijk omdat er te veel tijd is verstreken. 

Als de verbeteringen dan zijn doorgevoerd, vindt de volgende meting pas weer twee jaar later plaats. De 
wijze van meten is weer dezelfde als de vorige keer, met als gevolg dat de cliënt zijn verhaal nog steeds niet 
goed kwijt kan. De kans is groot dat de klanttevredenheid opnieuw tegenvalt en de verbeteringen weinig 
effect lijken te hebben gehad. Het laten uitvoeren van een CQ-onderzoek is vaak al duur genoeg en valt op 
deze manier eigenlijk nog duurder uit. 

Kortom: zorgaanbieders die een CQ-index laten uitvoeren, betalen relatief veel geld voor iets wat in de 
praktijk van de zorg zelf niet altijd even makkelijk te traceren of aan te passen is – terwijl uit de (externe) 
meetresultaten wel blijkt dat verbeteringen noodzakelijk zijn. Wat nu?

 
De oplossing: realtime meten en direct verbeteren
Zo langzamerhand ontstond er een probleem. De zorgorganisaties moesten elke twee jaar bewijzen dat ze 
voldeden aan de CQI-eis van de overheid. Deden ze dat niet, dan werden ze gekort op de financiering door 
de zorginkopers. De werkwijze van de CQ-index leverde echter niet altijd een waarheidsgetrouw beeld op 
van de cliënttevredenheid, waardoor de zorgorganisaties niet goed wisten waar ze aan toe waren. 

Er moest iets komen waarmee de zorgorganisaties beter konden bepalen wat de werkelijke resultaten van 
hun cliënttevredenheidsonderzoeken waren. Onderzoeken die meten hoe het nu echt zit op het moment 
dat je het wilt weten – zodat meteen duidelijk is waar je aan toe bent en wat je eraan kunt doen als dat 
nodig is. 

De oplossing? Realtime meten. Met vragenlijsten die voor en door zorgorganisaties zijn opgesteld op 
basis van hún kernwaarden en op basis van hún zorg- en dienstverlening. Zo is voor de zorgorganisaties 
in een oogopslag duidelijk wat goed gaat, wat beter kan en wat ze eraan kunnen doen. Het voordeel is 
dat de uitkomst van de CQ-index zorgvuldig kan worden nagemeten aan de hand van eigen indicatoren: 
de onderzochte thema’s zijn hetzelfde als in de CQ-index, maar door realtime te meten kan er dieper op 
de inhoud worden ingegaan, waardoor de kwaliteit van de informatie toeneemt. Verbeterpunten worden 
direct duidelijk en onmiddellijk opgepakt door de betreffende afdelingen: verpleging, verzorging, catering, 
huishoudelijke hulp, … Uit de volgende CQ-index komt naar voren dat de klanttevredenheid is toegenomen. 
Gevolg: de zorginkoper is overtuigd van de kwaliteit van de zorgorganisatie en kan dit financieel belonen.  



Interactieve vragenlijsten 
De vragenlijsten zelf vormen zo een aanvulling en alternatief op de vragenlijsten van de CQ-index. Ze 
zijn aangepast aan de behoeften van de cliënt en van de zorgorganisatie. Inmiddels is een app die de 
cliënt op een leuke en interactieve manier door de vragen begeleidt. De cliënt is zo gemotiveerd om de 
zorgorganisatie beter te helpen. Bovendien leiden zijn antwoorden hem naar tips en informatie over zijn 
persoonlijke welbevinden: hij krijgt handvatten aangereikt waarmee hijzelf zijn voordeel kan doen. Een win-
winsituatie voor de cliënt en de zorgorganisatie. 

Het unieke van deze app blijkt uit de manier waarop de vragen worden gesteld: een combinatie van 
score en open vragen. De cliënt geeft een score van tussen de 0 en de 10 als antwoord op een vraag. 
Bijvoorbeeld: ‘Wat vindt u van de manier waarop onze medewerkers u bejegenen?’. De score bepaalt 
de vervolgvraag: een lagere score levert een andere open vraag op dan een hogere. Geeft de cliënt 
bijvoorbeeld een 9, dan wordt hem gevraagd ‘Wat zou u anderen over ons vertellen?’; is het cijfer echter 
een 2, dan volgt de vraag ‘Wat kunnen wij verbeteren?’ – en zo verder. Doordat er wordt gewerkt met 
scores en doordat elke vraag wordt gevolgd door een open vraag die direct is gerelateerd aan de scores, 
voelt de cliënt zich meer betrokken en kan hij gerichter antwoord geven. Bovendien raakt hij geprikkeld om 
actief mee te denken over verbetering: meer vegetarische menu’s, verzorging op een ander tijdstip, etc. 

Als de vragenlijst is ingevuld, volgt er onmiddellijk een rapportage, in plaats van weken of maanden later. 
De rapportage vermeldt ook verbeteracties waar de zorgaanbieder of de cliënt meteen mee aan de slag 
kan. Bijvoorbeeld tips over hoe je een overbelaste mantelzorger kunt helpen of hoe je de eenzaamheid kunt 
verminderen. Na het doorvoeren van de verbeteringen kan de vragenlijst opnieuw worden afgenomen om 
te zien of ze effect hebben gehad. Uit de praktijk blijkt dat de klanttevredenheid dan vaak is toegenomen. 
Dat leidt tot een hogere plaats op vergelijkingssites als de Zorgkaart Nederland. Bovendien wordt er niet 
gekort op de financiering; integendeel, er kan juist een bonus volgen van 1%. 

Zo krijgt de organisatie een genuanceerder beeld van wat beter kan: de resultaten zijn direct terug te 
voeren op de praktijk van de zorgaanbieder zelf. De kwaliteit van de zorgaanbieder blijft waar deze hoort: 
binnen de teams in plaats van bij externe partijen. Verbeteringen hebben direct effect op de kwaliteit van 
de organisatie en daarmee op de klanttevredenheid. Het nieuwe van het realtime meten in combinatie 
met de specifieke, interactieve vragenlijsten nodigt de zorgorganisatie uit om proactief te handelen op de 
uitkomsten van de verplichte CQ-index.



Voordelen
De voordelen op een rij van het nieuwe realtime meten met de specifieke 
doelgroepgerichte vragenlijsten:

- De vragenlijsten zijn voor en door zorgorganisaties opgesteld in plaats van door een 
externe partij. Zo sluiten de vragen direct aan op de behoeften van de zorgorganisatie 
en de cliënt. 

- Verbeterpunten zijn meteen duidelijk. Als er direct na doorvoering van de 
verbeterpunten opnieuw wordt gemeten, blijkt vaak dat de klanttevredenheid is 
toegenomen. 

- Interactieve software maakt het een leuk onderzoek om te doen: cliënten werken 
graag mee en voelen zich betrokken.

- De medewerkers van de zorgaanbieder zijn klantvriendelijker. Door de uitkomsten van 
het onderzoek kunnen ze beter reageren op de behoeften van de cliënt.

- De zorgaanbieder heeft een hogere score in de landelijke CQ-index. Dat betekent een 
hogere plaats in de vergelijkingssites en daardoor meer kans op nieuwe cliënten en 
dus meer omzet.

- Er wordt niet gekort op de financiering wegens lage klanttevredenheid, maar 
er kan een beloning van van 1% van de organisatieomzet volgen wegens hoge 
klanttevredenheid.

- De zorgaanbieder is minder tijd kwijt aan het zelf bedenken van de vragen, waardoor 
de onderzoekskosten lager uitvallen. 

Kortom
Realtime meten is nu weten en echt verbeteren. Er is nu een praktische en interactieve aanvulling op 
de verplichte vragenlijsten voor de CQ-index. Bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd een alternatief 
vormt om de klanttevredenheid echt te meten: realtime en specifiek. Eenvoudige vragen leiden tot heldere 
antwoorden waar cliënten en patiënten echt hun verhaal in kwijt kunnen. De organisatie heeft zo beter 
inzicht in de tevredenheid van haar cliënten en in wat beter kan. Verbeteringen kunnen direct worden 
doorgevoerd, de medewerkers zijn beter betrokken bij de cliënten omdat ze beter weten waaraan het 
schort. Het effect van de verbeteringen wordt sneller gemeten waardoor de klanttevredenheid toeneemt en 
de organisatie  beter scoort in de landelijke CQ-index. Het effect van de verbeteringen is ook zichtbaar voor 
de zorginkoper, waardoor een eventuele korting van de baan is en er juist ruimte ontstaat voor een bonus. 
En niet onbelangrijk: de onderzoekskosten vallen veel lager uit. Tevreden cliënten, tevreden medewerkers, 
tevreden zorgaanbieders, tevreden zorginkopers. 
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