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Kwaliteit is meer dan een systeem
1. Introductie
Zorgverlening beneden de maat in de loop van dit jaar in een viertal Haagse verpleeg- en verzorgingshuizen 
is voor de wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport van de gemeente Den Haag aanleiding het kwaliteitsbeleid 
in de ouderenzorg tegen het licht te houden. Niet vanuit de verantwoordelijkheid voor de verpleeg- en 
verzorgingshuizen, want die ligt bij de Rijksoverheid, maar met het oog op de woon- en leefomstandigheden van 
kwetsbare oudere Hagenaars.

In de brief d.d. 2 september jl. (bijlage 1) aan de voorzitter van de Commissie Samenleving voor ons onderzoek 
staan de vier vragen voor onze opdracht vermeld. In de eerste twee vragen gaat het om zicht te krijgen 
op de context waarin de incidenten plaatsvinden. Staan ze op zichzelf, zijn ze specifiek Haags of passen 
ze in een breder en landelijk beeld? De derde vraag richt zich op het kwaliteitsbeleid ter voorkoming van 
misstanden. En tot slot komt in vraag vier aan de orde wat de formele en morele verantwoordelijkheid is en 
eventuele mogelijkheden van de gemeente. Het onderzoek richt zich zoals in de brief vermeld - ook gegeven 
de verantwoordelijkheid van de organisaties en de rol van de Inspectie Gezondheidszorg- niet primair op de 
afzonderlijke incidenten, maar op het inzicht krijgen in de borging van de kwaliteit. 

1.1. Werkwijze
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben wij een aantal documenten - variërend van wet- en 
regelgeving tot beleidsnotities- geanalyseerd en heeft deskresearch plaatsgevonden (bijlage 2). Wij hebben 
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties, die vanuit verschillende verantwoordelijkheden 
en invalshoeken betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Dat zijn (bijlage 3) Haagse en landelijke organisaties 
die, staan voor de belangen van cliënten, de zorg verlenen, de beroepsgroep vertegenwoordigen, toezicht 
houden, beleid voeren en de AWBZ uitvoeren. Hoewel in de gesprekken accentverschillen naar voren kwamen, 
overheerste de overeenstemming in de beoordeling van de problematiek. In de rapportage is niet uit de 
gesprekken geciteerd, maar wij gaan ervan uit dat voor de geïnterviewden het resultaat geen verrassing is. 
Uiteraard is het eindresultaat de weerslag van de bevindingen van de onderzoekers.

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben wij de vragen van uit verschillende invalshoeken 
beschouwd. Daarin hebben wij uiteraard het zorgstelsel (AWBZ) voor de verpleeg- en verzorgingshuizen als 
zodanig buiten beschouwing gelaten, maar soms raakt de beschouwing wel sturingselementen met het oog op 
de relevantie voor de beantwoording.  

De resultaten zijn in de volgende hoofdstukken, waarbij de vragen als vertrekpunt zijn genomen, verwoord. 
De rapportage sluit af met een hoofdstuk met suggesties voor mogelijk gemeentelijk beleid. 

1.2. Genuanceerd beeld
De rapportage laat een genuanceerd beeld zien. Uiteraard kan alles altijd beter, maar het is niet zo dat de zorg 
in verpleeg- en verzorgingshuizen de toets der kritiek in zijn algemeenheid niet kan doorstaan. Maar, en dat kan 
en mag niet ter discussie staan, incidenten en misstanden zoals ze zich hebben voorgedaan in Den Haag en 
elders zijn niet acceptabel of verdedigbaar. Een opvatting die wordt gedeeld door de vertegenwoordigers van de 
organisaties waarmee wij hebben gesproken. Een woord van waardering voor hun openhartigheid is hier op zijn 
plaats. Die waardering geldt ook - zo blijkt uit veel gesprekken - de proactieve opstelling van de wethouder.

De onderzoeksopdracht aan Jan Booij Advies is uitgevoerd door Jan Booij, Gerard van Pijkeren en Els Ruys.
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2. Incidenten: Haags, grootstedelijk of landelijk?
Staan de incidenten op zich zelf of is dit een breder beeld? En: is het Haags, is het grootstedelijk of is het een 
landelijk beeld? Twee vragen die in elkaars verlengde liggen. De bevindingen en antwoorden zijn om die reden in 
één hoofdstuk bij elkaar gebracht.
Incidenten, zoals zich dit jaar hebben voorgedaan in verzorgingshuis Loevestein, het zorghuis Dr. W. Drees en de 
verpleeghuizen De Eshoeve en Houtwijk zijn geen specifiek Haags verschijnsel. Met een zekere regelmaat duiken 
berichten op over zorgverlening beneden de maat. 
Soms toegespitst op negeren van vragen om hulp, soms op het vergeten - letterlijk- en verwaarlozen van de 
bewoners, soms op het intimideren of - erger nog - mishandelen. 
En dat komt voor in huizen in Den Haag, in Amsterdam, in Brabant, in Groningen, in het Westland, in middelgrote 
steden en dorpen en in huizen die de krant niet halen. 

Naast het inhoudelijk typeren van incidenten is de mate waarin de organisatie ‘betrokken’ is bij incidenten ook te 
duiden. Soms ontspoort een (deel van de) organisatie door geleidelijk aan te verbrokkelen. Gebrek aan visie en 
leiderschap resulteren dan in een cultuur waarin medewerkers hun eigen gang gaan. 
Soms maakt een kleine groep medewerkers op een afdeling -vooral op tijden (avond/nacht of weekend) waarop 
de controle beperkt is- de dienst uit en is de groepsdwang zo sterk, dat niemand dit aan de orde durft te stellen. 
En soms gaan individuele medewerkers over de grens door bewoners onheus te bejegenen of zelfs te 
mishandelen. Afschuwelijke situaties, die gegeven het één op één contact en het probleem van de bewijslast, 
lang kunnen duren. Naarmate de misstand zich concentreert op een enkeling of een kleine unit is de kans op 
tijdig signaleren en ingrijpen kleiner. 

In de opdracht staat dat het onderzoek -gegeven de ter zake verantwoordelijke organisaties en de inspectie- niet 
primair gericht is op de afzonderlijke incidenten, maar een paar waarnemingen lijken ons wel relevant voor de 
oordeelsvorming over het karakter van de incidenten.    

2.1. Verzorgingshuis Loevestein
Wat de casus Loevestein wel bijzonder maakt, is dat de misstand langer geduurd heeft dan - gegeven de ernst 
van de situatie - te verwachten was. In hoeverre hier nog een rol speelt dat het een psychogeriatrische afdeling 
binnen een verzorgingshuis in plaats van een verpleeghuis was, is niet zonder meer vast te stellen. Deze formule 
komt veelvuldig voor en vereist dat een verpleeghuis de eindverantwoordelijkheid voor de zorgverlening draagt. 

In gesprekken met vertegenwoordigers van de Haagse organisaties is zonder uitzondering naar voren gekomen, 
dat er geen klachten waren van cliënten of familie of vertegenwoordigende organisaties. Pas nadat een 
‘klokkenluider’ is opgestaan, is de misstand aan het licht gekomen. De bestuurders hebben vervolgens met de 
bewoners en hun familie en directe relaties gesproken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is geïnformeerd 
en er is overlegd met het zorgkantoor Haaglanden. 

Wat op basis van de gesprekken gestaafd kan worden, is het adequate ingrijpen van de bestuurders van 
Florence. Niet alleen het instellen van extern onderzoek, maar ook het verbinden van consequenties (ontslaan en 
overplaatsen van betrokken medewerkers) wordt als zodanig getypeerd.  

De adequate reactie van Florence doet - zoals in de introductie gezegd - niets af aan het per definitie niet 
kunnen accepteren of verdedigen van misstanden. Er is sprake geweest van een ernstig te kort schieten in de 
zorgverlening en een groep medewerkers heeft zich kunnen ontrekken aan de zorgstandaard van Florence.

2.2. Haagse Wijk- en WoonZorg
De misstanden in verschillende verpleeg - en verzorgingshuizen binnen HWW Zorg hebben in meer algemene 
termen betrekking op de kwaliteit van de zorg (fysieke omgevingsveiligheid, hiaten in de zorgverlening, 
onvoldoende gekwalificeerd personeel, e.d.) en de communicatie binnen de organisatie. In hoeverre het 
faillissement van Meavita de oorzaak is van de situatie bij HWW Zorg is niet één op één te duiden, maar duidelijk 
is wel dat de frequente organisatieveranderingen en wisselingen in het management hun weerslag hebben gehad 
op de zorgverlening binnen de verschillende huizen. In de rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
worden de “veelvuldige reorganisatie-perikelen” ook in verband gebracht met de structurele tekortkomingen. 

De verwijzing naar reorganisatieperikelen is niet identiek aan een oordeel over fusies of de vorming van 
omvangrijke organisaties. En er is ook geen bewijs voor de stelling, dat de vorming van omvangrijke organisaties 
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incidenten of misstanden tot gevolg heeft. Wel - zo blijkt uit de gesprekken - is er een groter risico dat in die 
organisaties bestuurders (te) ver af staan van de directe zorgverlening en de identificatie van medewerkers met 
de organisatie onder druk komt te staan. Het is belangrijk dat de bestuurs- en managementcultuur nauw aansluit 
bij de primaire processen in de zorgverlening. 

In zijn brief van 21 juli jl. deelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal mee dat de IGZ constateert dat “HWW Zorg over de gehele linie hard werkt 
aan de noodzakelijke verbeteringen” en dat “er vooruitgang is, maar de kwaliteit van zorg nog niet op alle punten 
voldoende verbeterd is”. Overigens is ook vermeldenswaard, dat de Inspectie in zijn rapportages waardering 
uitspreekt voor de inzet van de medewerkers om de zorgkwaliteit te verbeteren. In oktober brengt de IGZ 
opnieuw een aantal inspectiebezoeken en zal zich dan een breder oordeel vormen over de kwaliteit van zorg en 
de vooruitgang die is geboekt.  

2.3. Grote steden
De analyse van documenten en de gesprekken duiden ook niet op een causaal verband tussen de incidenten en 
problemen in grote steden. Daarvoor zijn de incidenten ook binnen grote steden te verschillend. Wel bestaat de 
indruk dat in de grote steden eerder aan de bel getrokken wordt door cliënten of de familie. Oorzaak daarvan 
kan zijn dat daar de sociale controle minder is en het gemakkelijker is incidenten aan de orde te stellen.
En uiteraard zijn er wel verschillen tussen grote steden en het landelijk gebied, maar daarmee is niet gezegd, 
dat die tot meer incidenten of misstanden leiden in de verpleeg- en verzorgingshuizen in de grote steden.

Eén van de verschillen betreft de arbeidsmarktproblematiek. De grote stad met een in vele opzichten kleurrijke 
bevolking vraagt van zorgorganisaties een daarop toegesneden personeelsbeleid. En daar komt bij dat in de 
grote steden de participatie van vrijwilligers minder is. Met de voorziene tekorten op de arbeidsmarkt zijn extra 
inspanningen geboden voldoende medewerkers te motiveren in de zorg te gaan werken en vervolgens goed op 
te leiden. 

2.4. Den Haag geen uitzondering
Voor Den Haag - maar dat hangt niet samen met de status van grote stad - is de kwaliteit van de huisvesting van 
verpleeg- en verzorgingshuizen een specifiek aandachtspunt. Een aantal huizen zijn verouderd en voldoen niet 
meer aan huidige kwaliteitseisen. Renovaties en nieuwbouw worden inmiddels in bescheiden mate gerealiseerd. 
Overigens beschikt Den Haag wel over voldoende intramurale capaciteit voor ouderen. 

Hoewel de kwaliteit van het wonen belangrijk is voor de zorgverlening, kan niet worden gesteld, dat verouderde 
huisvesting incidenten bevordert. In de praktijk blijkt ook niet dat incidenten zich vooral voordoen in huizen, die 
‘op leeftijd’ zijn.

2.5. Samenvattend
De incidenten in Den Haag - zo kan worden geconcludeerd - staan niet op zich zelf, zijn niet specifiek 
grootstedelijk of Haags. In verpleeg- en verzorgingshuizen komen incidenten en misstanden voor en die 
beperken zich niet tot Den Haag of de grote stad. Wel kan worden geconcludeerd dat de Meavita-casus in Den 
Haag een grote impact heeft (gehad).  
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3. Kwaliteitsbeleid voldoende om misstanden te voorkomen?
De vraag of het preventieve kwaliteitsbeleid in de ouderenzorg wel goed genoeg is om dit soort misstanden te 
voorkomen, is vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Onderstaand worden de regelgeving, de positie 
van de cliënt, de ontwikkeling in de zorgverlening en de rol van de zorgverlener beschouwd.

3.1. Regelgeving
Uiteraard is de vigerende regelgeving relevant. Regels die van belang zijn om de kwaliteit te borgen. In de 
afgelopen jaren hebben organisaties van cliënten, van zorgverleners en verzekeraars samen met de Inspectie 
stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrumentarium ‘Normen voor Verantwoorde zorg’. In 
vergelijking met andere zorgsectoren - zo blijkt ook uit de gesprekken - loopt de sector verzorging en verpleging 
voorop. En dat geldt ook in de internationale context. Kortom - in de goede zin van het woord - aan regels geen 
gebrek. Bijlage 4 geeft daarvan een overzicht met toelichting. 

De regels worden ook toegepast door het zorgkantoor als uitvoerder van de AWBZ bij de inkoop van 
zorg en de regels zijn de norm voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In het verlengde van de 
kwaliteitsregelgeving ligt de certificering, die nu nog standaard vereist is in het inkoopbeleid van het zorgkantoor. 
De ‘Normen voor Verantwoorde zorg’ zullen hiervoor in de plaats komen om een teveel van het goede aan regels 
te voorkomen. Maar de regels kunnen - ook in de toekomst - incidenten niet uitsluiten. 

Uit alle gesprekken komt naar voren dat meer regels niet de oplossing is. Er is eerder behoefte aan het 
verder stroomlijnen en vernieuwen van het huidig instrumentarium. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van 
een zogenaamd early warning systeem om eventuele bestuursorganisatorische (organisatie, bedrijfsvoering 
en financiën) problemen tijdig te onderkennen. In zijn algemeenheid is het belangrijk dat de oriëntatie van de 
kwaliteitssystemen op de organisatie van de zorg meer en meer wordt verlegd naar de kwaliteit vanuit het 
perspectief van de cliënt. 

Van een andere orde is het gebruik van de resultaten. Deze zijn relevant voor de cliënt bij de keuze voor 
een verpleeg- of verzorgingshuis en de cliëntenraad en ondernemingsraad als vertegenwoordigers van de 
bewoners en de medewerkers. Maar ook voor de inkoop van zorg door het zorgkantoor en de presentatie 
van de prestaties door de zorgorganisatie. Om met het oog op de onderscheiden belangen van partijen 
selectief winkelen te voorkomen is het belangrijk dat de gegevens integraal beschikbaar komen en maximale 
transparantie wordt betracht. 

De regels zijn kaderstellend voor de kwaliteit, maar krijgen pas betekenis in de praktijk van de zorgverlening van 
alle dag. En daar in staan centraal de cliënt, zijn familie en directe relaties en de zorgprofessional. 

3.2. De cliënt centraal
De positie van de cliënt in de zorg is de afgelopen jaren versterkt. Dat komt als het om de zorgverlening gaat 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in meer zorg op maat, meer privacy, zorgplannen - met instemming van de cliënt - en 
invloed in het beleid door cliëntenraden. Nog niet zo heel lang geleden was het gewoon dat de bewoner zich 
zonder mitsen of maren aanpaste aan de regels en zorgschema’s van het huis en waren meer persoonskamers 
regel. Het belang van de versterking van de positie van de cliënt - dat wordt door alle partijen gesteld - kan niet 
genoeg onderstreept worden. 

Een versterking die niet moet uitlopen op eenrichtingsverkeer tussen ‘vragende’ bewoners en ‘leverende’ 
organisaties, maar tot gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg. Voor de kwaliteit van de zorg is het 
essentieel dat bewoners en familie en zorgorganisaties voortdurend in dialoog de zorg organiseren. Die 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is ook belangrijk in het spanningsveld tussen de groeiende zorgbehoefte, het 
groeiende tekort op de arbeidsmarkt en de ‘groei’ van de beschikbare collectieve middelen.  

De geschetste vooruitgang is niet alleen vertaald in beleid, regelgeving en extra middelen, maar ook door 
zorgorganisaties breed uitgemeten en in een toenemende concurrerende omgeving gebruikt om cliënten voor 
de eigen organisatie te winnen. Of de hierdoor gecreëerde verwachtingen zich verhouden tot de praktijk van alle 
dag is inmiddels wel een reële vraag. 

3.3. Zorgzwaarte
Parallel aan de verbeteringen is - dat komt in alle gesprekken naar voren - de zorgzwaarte toegenomen. 

Rapportage onderzoek naar de kwaliteit Haagse ouderenzorg
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Verzorgingshuizen zijn niet meer een alternatieve woonvoorziening voor bewoners op leeftijd. Cliënten blijven 
zo lang mogelijk thuis met professionele en mantelzorg en wanneer het niet meer gaat komt het verpleeghuis 
in beeld. Dementerenden vergen intensieve en hoogwaardige zorg. De beperking van het aantal ligdagen 
van patiënten in ziekenhuizen leidt in verpleeghuizen tot extra zorg. En ook de bewoner en/of familie, die 
onredelijk - ook die zijn er - is, profiteert van de zorg op maat en dat vergt in de zorgverlening tijd en wijsheid. De 
complexiteit in de zorgverlening in verpleeghuizen is toegenomen. 

Van een andere orde, maar niet minder relevant is de druk op de beschikbare middelen, die als het even kan 
‘terugverdiend’ moet worden binnen de zorgorganisatie. Die druk kan ook een begrijpelijke impuls zijn voor het 
maximaal benutten van de bekostigingsmogelijkheden en leiden tot het domineren van het systeem boven de 
beoogde inhoudelijke meerwaarde. En naarmate het systeem meer energie vergt, vergroot ook het risico dat 
cliënten, zorgorganisaties en zorgkantoren meer bezig zijn met uitbaten ervan en de zorgverlening ongemerkt 
daaraan ondergeschikt maken. 

3.4. Zorgverleners
De hiervoor geschetste ontwikkelingen hebben uiteraard gevolgen voor de zorgverleners. Het gezamenlijk met 
de bewoner(s) en familie inhoud geven aan de zorg vergt naast vakbekwaamheid ook sociale en communicatieve 
vaardigheden en naarmate de zorgzwaarte toeneemt is op beide een hoger niveau vereist. 

In de praktijk is er een tegenovergestelde beweging gaande. Het kwalificatieniveau van de medewerkers in de 
directe zorgverlening is door gebrek aan voldoende kandidaten en wellicht ook uit oogpunt van beperking van 
personeelslasten verlaagd. Het nauwlettend volgen van deze beweging is belangrijk voor de kwaliteit van de 
zorg. Voorkomen moet worden dat de personeelsopbouw zo onevenwichtig wordt dat in de directe zorgverlening 
de verantwoordelijkheid van medewerkers zich niet meer verhoudt tot hun taken en vaardigheden. 

In de zorgverlening worden verschillende niveaus onderscheiden in relatie tot de zorgtaken en de daarmee 
samenhangende verantwoordelijkheden en het is belangrijk, dat daarvoor voldoende gekwalificeerde 
medewerkers beschikbaar zijn, zowel in de directe zorgverlening als in het begeleiden - onder andere voor de 
broodnodige reflectie - en geven van leiding. Bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen moeten er op kunnen 
rekenen, dat de medewerkers op de verschillende niveaus op hun taak zijn berekend. In dit kader kan ook het 
HRM-beleid van een organisatie worden ingezet. 

3.5. Visie, betrokkenheid en ondernemerschap
Het in samenhang inhoud geven aan de versterking van de positie van de cliënt, het verlenen van verantwoorde 
zorg aan bewoners met complexe zorgvragen en het beschikken over voldoende gekwalificeerde zorgverleners 
is voor een zorgorganisatie een belangrijke opgave. En daarvoor is ook een gezonde organisatie in termen van 
huisvesting, bedrijfsvoering en financiën een vereiste. Met name de inzet die nodig is voor het in stand houden 
van de gezonde organisatie kan er toe leiden, dat de aandacht voor de kwaliteit door de bestuurder ‘overgelaten’ 
wordt aan de professionals. 

Het leiding geven aan een zorgorganisatie is geen eenvoudige opdracht en - zo komt in verschillende 
gesprekken naar voren - vergt van bestuurders en management van de organisaties visie, betrokkenheid 
en ondernemerschap Een visie die geoperationaliseerd moet worden in de primaire zorgverlening en een 
betrokkenheid die zichtbaar moet zijn voor de bewoners, familie en relaties en zorgverleners. Zij moeten zich 
kunnen identificeren met de organisatie waar ze wonen en werken. 

Wanneer het lukt het kwaliteitsinstrumentarium in de primaire zorgverlening een plaats te geven, komt de 
verbinding tussen de ambities in beleid en regelgeving en de werkelijkheid van alle dag in de zorg tot stand. 
Dan wordt het instrumentarium ondersteunend aan de zorgverlening en geen hinderlijk van bovenaf opgelegd 
verplicht nummer. Investeren in het leggen van die verbinding levert meer op dan verantwoording en toezicht. 
Daarmee is niet gezegd, dat laatstgenoemde bezigheden overbodige luxe zijn, maar wel dat voorkomen beter is 
dan genezen. 

3.6. Lerende organisatie
Bij die investering hoort ook het leren van de incidenten. Dat begint met openheid over wat er is gebeurd 
in de eerste plaats naar de bewoners, de familie en eigen organisatie (cliëntenraad, medewerkers en 
ondernemingsraad), maar ook naar beleid en toezicht. 
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In de reactie van de bewoners zullen met recht boosheid en emotie niet ontbreken en ook waardevolle 
suggesties om herhaling te voorkomen. Beleid en toezicht zullen een oordeel vellen en zich in hun reactie 
oriënteren op oplossingen. Van die oplossingen kan ook het toepassen van sancties deel uitmaken, maar voorop 
moet staan de snelste weg naar het weer op peil brengen van de zorg voor de bewoners. Afrekenen met het 
oog op publieke genoegdoening en publiciteit leidt er alleen maar toe dat de broodnodige openheid omslaat in 
defensief gedrag en het toedekken van incidenten.

3.7. Samenvattend
De vraag naar de voldoende werking van het kwaliteitsbeleid met het oog op het voorkomen van misstanden is 
samenvattend langs twee lijnen te beantwoorden: 
a. het antwoord is nee, maar dan wel direct met de kanttekening, dat bij welk systeem dan ook misstanden nooit 
uit te sluiten zijn. 
b. in de ouderenzorg is - zeker in vergelijking met andere zorgsectoren - het kwaliteitssysteem voldoende en 
komt het aan op het operationaliseren ervan in een weerbarstige praktijk van zorgverlening.

En - tot slot - is het van het grootste belang in de zorg het verwachtingspatroon en de mogelijkheden en 
onmogelijkheden beter op elkaar af te stemmen en te communiceren om te beginnen met de ouderen en hun 
omgeving. Als sector je mooier voordoen dan je bent, werkt - zeker op den duur en met mondiger wordende 
burgers - tegen je.

Rapportage onderzoek naar de kwaliteit Haagse ouderenzorg
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4. Gemeentelijke verantwoordelijkheden en mogelijkheden
De vraag naar de formele verantwoordelijkheid van de gemeente is eenvoudig te beantwoorden door de 
verantwoordelijkheidsverdeling in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in beeld te brengen. 

In de jaren negentig zijn de verzorgingshuizen van de Wet op de Bejaardenoorden (WBO) overgeheveld naar 
de AWBZ en voor de verpleeghuizen draagt de Rijksoverheid al veel langer de politieke verantwoordelijkheid. 
Met de bundeling van de Regionale Indicatieorganen (RIO’s) in het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is ook 
de indicatiestelling geen zaak meer van de gemeente. In formele zin zijn de Rijksoverheid en in dat kader het 
College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), het CIZ, de zorgkantoren en de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verantwoordelijk voor beleid, uitvoering en toezicht. Afhankelijk van de 
positie en taak zijn deze organisaties bevoegd om bij incidenten op te treden. 

In relatie tot incidenten en misstanden is uiteraard de rol van de Inspectie het meest in het oog springend, 
maar ook het zorgkantoor is bevoegd het zorginkoopbeleid aan te passen. Waar het formele bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden betreft is de conclusie dat de gemeente geen positie heeft in het kader van de AWBZ.

4.1. Organisatie primair verantwoordelijk
Primair ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg bij de Raad van Bestuur - met als afzonderlijk aandachtsveld de 
portefeuille kwaliteit - en het toezicht erop door de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie. En de organisatie 
moet, wil zij worden toegelaten, voldoen aan de in wet- en regelgeving gestelde eisen. Daarin zijn ook begrepen 
het toepassen van de governancecode, het organiseren van het klachtrecht en de cliëntenparticipatie, de 
certificering en het toepassen van het kwaliteitsinstrumentarium in relatie tot de cliënt. Het is van belang deze 
primaire verantwoordelijkheid van de organisatie te benoemen en in dat licht past ook het in de afgelopen tijd 
meer accentueren van de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.

4.2. Gemeentebestuur niet buitenspel
Met de hiervoor geschetste formele verantwoordelijkheidsverdeling is het duidelijk dat het gemeentebestuur 
in formele zin geen rol van betekenis heeft of het moet zijn dat eventuele misstanden en incidenten worden 
genegeerd en het gemeentebestuur zich genoodzaakt ziet deze partijen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. 
En dat kan ook het geval zijn wanneer klachten van Haagse bewoners niet serieus worden genomen. Dat 
kunnen klachten zijn, binnengekomen bij de gemeente, maar ook wanneer deze gericht zijn aan bijvoorbeeld 
cliëntenorganisaties en niet serieus door de verantwoordelijke organisaties worden opgepakt. 

Maar met de formele verdeling van verantwoordelijkheden is niet gezegd dat de gemeentelijke overheid buiten 
spel staat. Naast de in de brief van 2 september jl. van de wethouder aan de voorzitter van de Commissie 
Samenleving genoemde meer algemene “verantwoordelijkheid voor kwetsbare oudere Hagenaars” zijn er op 
verschillende beleidsterreinen raakvlakken met de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor de hand liggend 
zijn welzijn, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen, vrijwilligerswerk, mantelzorg 
en cliëntenondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Maar ook wonen, 
arbeidsmarkt, armoedebeleid, verkeer, preventie, participatie, eerste lijnszorg, en interculturalisatie zijn relevante 
invalshoeken. In deze context is ouderenbeleid facetbeleid. 

Goed voorbeeld van samenhangend beleid is de samenwerking op het terrein van de openbare geestelijke 
gezondheidszorg, waarin de maatschappelijke opvang en de AWBZ-zorg in een gezamenlijke regie onder 
het motto ‘Den Haag onder dak’ tussen cliëntenorganisaties, aanbieders, zorgkantoor en gemeente worden 
uitgevoerd. En sommige beleidsinitiatieven - zoals de woonzorgzone Moerwijk in stadsdeel Escamp - trekken 
landelijk de aandacht. 

In de nota ‘Oud en wijs genoeg’  is het seniorenbeleid 2008 - 2010 van Den Haag uitgewerkt langs twee lijnen, te 
weten het beter toesnijden van de voorzieningen op wensen en behoeften van de gebruikers en het versterken 
van de kracht van de senioren zelf. De beleidsinzet sluit aan bij de uitgangspunten van de WMO nota ‘Aandacht 
voor elkaar’ en moet resulteren in het vergroten van de zelfredzaamheid en het langer maatschappelijk actief 
blijven van senioren en het versterken van de eigen regie over het eigen leven. Een vergelijkbare aansluiting is 
er met de nota Volksgezondheid ‘Natuurlijk Gezond’, waarin de gezondheidsproblemen van senioren afzonderlijk 
aandacht krijgen. Meer en meer wordt het belang van preventie onderkend.
 
In hoeverre er in de komende tijd meer AWBZ-zorg naar de WMO wordt overgeheveld, is nu niet te zeggen, maar 



11

de noodzaak tot afstemming van het beleid op lokaal niveau op deze terreinen staat wel vast en die noodzaak 
zal eerder meer dan minder worden.

4.3. Kader voor gemeentelijke betrokkenheid
In het licht van het voorgaande is het niet effectief en ook een beetje aanmatigend in deze rapportage 
op te sommen wat de gemeente zoal aan beleid zou kunnen ontwikkelen, maar wellicht is het wel zinvol 
uitgangspunten te formuleren voor de mogelijkheden van gemeentelijk beleid. De gemeente heeft geen sturende 
of controlerende rol in de AWBZ-zorg en de gemeentelijke inzet moet voorkomen dat er onduidelijkheid gaat 
ontstaan over de geldende verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit voorkomt ook een 
te hoog ambitieniveau. In de gemeentelijke bijdrage staat de verantwoordelijkheid voor de Haagse ouderen 
en de samenhang en afstemming met beleid op aanpalende terreinen van de zorg voorop. Het bevorderen 
van samenhang en afstemming vergt een regisseur. Maar gegeven de hiervoor genoemde verdeling van 
verantwoordelijkheden voor de AWBZ-zorg is die regierol niet gebaseerd op bevoegdheden, maar op het 
agenderen en stimuleren.    

4.4. Samenvattend
Samenvattend is het antwoord op de vraag naar de formele en morele verantwoordelijkheid en eventuele 
mogelijkheden van de gemeente, dat er geen sprake is van formele gemeentelijke verantwoordelijk voor de 
AWBZ-gefinancierde zorg. In dat licht is het ook niet verstandig in geval van incidenten of misstanden formeel 
te interveniëren, tenzij er sprake is van het negeren van de problematiek door de daarvoor verantwoordelijke 
partijen. Dat laat onverlet dat er op gemeentelijk niveau op verschillende beleidsterreinen raakvlakken zijn met 
de zorg voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen en afstemming onmisbaar is. Juist door niet te treden 
in de formele verantwoordelijkheden kan de gemeente gegeven de raakvlakken en het belang van de kwetsbare 
oudere Hagenaars een meer regisserende rol vervullen. Daarin staat het agenderen en stimuleren voorop.

Rapportage onderzoek naar de kwaliteit Haagse ouderenzorg
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5. Tafel voor kwaliteit
Het typeren van de mogelijke gemeentelijke inspanning met begrippen als regisseren, agenderen en stimuleren 
accentueert dat de verhouding tussen de gemeente en de Haagse organisaties er één is van partnerschap. 
Partnerschap van de gemeente met cliënten- en ondersteuningsorganisaties, het zorg- en welzijnsveld en het 
zorgkantoor. 

Gegeven de hiervoor al genoemde veelheid van beleidsinitiatieven en activiteiten is het niet productief de inzet te 
richten op nog meer van hetzelfde. De gezamenlijke inzet zou zich moeten focussen op het gezamenlijk invulling 
geven aan het begrip kwaliteit en daarmee bij de uitvoering van lopend en nieuw beleid rekening houden. 
De inzet moet niet lopend en nieuw beleid in de weg staan of de uitvoering vertragen, want dat past niet bij 
agenderen en stimuleren. De voorgestane aanpak moet zich ook zelf kwalitatief bewijzen.

5.1. Agenda
In het licht van deze rapportage is het begrip kwaliteit vanuit verschillende invalshoeken te agenderen:

5.1.1 positie van de cliënt 
Het versterken van die positie is onomstreden en komt tot uitdrukking in het op maat van de individuele 
bewoner vormgeven van de zorg en het vergroten van de participatiemogelijkheden. In het eerder 
genoemde spanningsveld van groeiende zorgbehoefte, groeiende krapte op de arbeidsmarkt en beperking 
van de beschikbare middelen is het belangrijk de beleidsrichting gezamenlijk inhoud te geven en ook de 
mogelijkheden en onmogelijkheden goed te verkennen. Dit gesprek op stedelijk niveau aangaan geeft ook de 
cliëntenorganisaties meer mogelijkheden op beleidsniveau te participeren.

5.1.2 ontwikkeling van zorg en welzijn
Het versterken van de eigen regie, het bevorderen van de participatie en zo lang mogelijk zelfstandig wonen van 
ouderen versterkt de noodzaak tot afstemming van zorg en welzijn. Het vergroten van het vrijwilligerspotentieel, 
ondersteuning van mantelzorgers, zorg thuis of zo dicht mogelijk bij huis, preventie, integrale indicatiestelling 
en eerste lijnszorg hebben baat bij een goede samenwerking en afstemming van organisaties. In de 
gebiedsgerichte aanpak in wijken is een overlegstructuur voor de daar opererende organisaties. Met het oog op 
de kwaliteit is het belangrijk de ervaringen stedelijk uit te wisselen en te bundelen.
 
5.1.3 wonen 
Voor het concretiseren van thuiszorgconcepten, eerste lijnszorg in de wijk, e.d. is de huisvesting essentieel. En 
dat houdt niet op bij de eigen woning maar heeft ook betrekking op de accommodaties voor zorg en welzijn in 
de wijk. Een benadering over meer sectoren heen kan bijdragen aan het integreren van functies op buurt- en 
wijkniveau en daarmee ook een kostendrukkend effect hebben. Ook met het oog op de onvoldoende kwaliteit 
van de huisvesting van sommige verpleeg- en verzorgingshuizen en de meer dan voldoende capaciteit in Den 
Haag is het relevant daarover op stedelijk niveau het gesprek aan te gaan.

5.1.4 arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Er zijn extra inspanningen nodig 
om het potentieel aan medewerkers in de zorg te vergroten en uitstroom van de huidige medewerkers te 
voorkomen. Op het gebied van de arbeidsmarkt zijn er al verschillende initiatieven en overleggen, maar met 
name vanuit de optiek van de kwaliteitsverbetering zou een inbreng meerwaarde kunnen hebben.

5.1.5 interculturalisatie
Interculturalisatie in de zorg heeft zowel betrekking op de cliënten in zorg en welzijn als op de medewerkers. 
Met het oog op de hiervoor genoemde arbeidsmarktproblematiek is groei van het aantal medewerkers met 
een andere culturele achtergrond absoluut nodig. Maar ook uit oogpunt van de groeiende behoefte aan zorg 
is het belangrijk dat de medewerkers in een organisatie een afspiegeling zijn van de bewoners. De al lopende 
initiatieven van de gemeente en organisaties passen goed in een stedelijke kwaliteitsagenda.

5.1.6 communicatie
Het belang van communicatie kan in de zorg niet genoeg worden onderstreept. Om te beginnen met de cliënten 
en hun organisaties, de medewerkers en hun organisaties en ook de omgeving. Essentieel in de communicatie 
is het managen van de verwachtingen, zodat de Hagenaars een reëel beeld krijgen van de dagelijkse praktijk. 
Informatie over het onderscheid tussen organisaties in termen van identiteit en diversiteit is nodig met het oog 
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op de keuzevrijheid en mogelijkheden van de cliënt, maar het wekken van te hoge verwachtingen moet worden 
vermeden. Een gesprek hierover aan de Tafel van kwaliteit kan mogelijk suggesties voor een gezamenlijke 
strategie opleveren. 

5.2. Aanpak
Een agenda met meer dan voldoende interessante onderwerpen. Niet om exclusief voor te behouden aan de 
Tafel voor kwaliteit, maar om te bespreken vanuit de optiek van de kwaliteit. Geen keurslijf waardoor alles en 
iedereen moet wachten tot de Tafel voor kwaliteit heeft gesproken en ook geen hoog opgestapeld ambitieniveau, 
maar juist andersom: een Tafel die dient, verbindt, stimuleert en innoveert.

In die aanpak is het niet nodig frequent rond te tafel te gaan zitten, maar veel meer het een paar keer per 
jaar goed voorbereid bij elkaar komen. Bijvoorbeeld één keer om de jaar agenda op te stellen en uit te 
zetten en één keer per jaar om de voortgang te bespreken en de successen te delen en te vieren. Ook hier 
kwaliteit boven kwantiteit, maar dat vergt wel commitment van de deelnemers en dat zijn in ieder geval de 
eindverantwoordelijken van de participerende organisaties. En als voorzitter aan het hoofd van de Tafel de 
verantwoordelijk wethouder van de gemeente Den Haag.

Uiteraard vergt de voorgestelde aanpak een nadere concretisering, maar daaraan vooraf gaat het gesprek en 
besluitvorming over de zinvolheid van een Haagse Tafel voor kwaliteit. Een Tafel die staat of valt - het is niet 
anders dan in de zorg - met de motivatie en kennis en kunde van de participanten.

Rapportage onderzoek naar de kwaliteit Haagse ouderenzorg
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Bijlage 1

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport
Gemeente Den Haag drs. K.P. Klein

De voorzitter van Commissie Samenleving

2 september 2010

Onderwerp
Onderzoek kwaliteitssysteem Haagse ouderenzorg

Deze week is het verzorgingstehuis Loevestein in het nieuws gekomen met zorgwekkende toestanden
op de verpleegafdeling voor dementerende bewoners. In het voorjaar raakte een 3-tal andere Haagse
verpleeg- en verzorgingstehuizen in opspraak.
Hoewel de aard van de problemen onvergelijkbaar zijn, hebben wij nu binnen korte tijd te maken met
diverse verontrustende berichten in de Haagse ouderenzorg bekostigd vanuit de AWBZ.
Zoals u weet is de Rijksoverheid als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van de AWBZ-zorg.
Omdat dit nu de vierde melding op rij is, acht ik het, vanuit mijn verantwoordelijkheid voor kwetsbare
oudere Hagenaars, noodzakelijk duidelijkheid te krijgen over de kwaliteit van de Haagse ouderenzorg.
Ik heb opdracht gegeven om het kwaliteitsbeleid in de Haagse ouderenzorg tegen het licht te houden.
De volgende vragen laat ik nader onderzoeken:

- staan de incidenten op zich zelf of is dit een breder beeld?
- is het Haags, is het grootstedelijk of is het een landelijk beeld?
- werkt het preventieve kwaliteitsbeleid in de ouderenzorg wel goed genoeg om dit soort misstanden
te voorkomen?
- wat is de formele en morele verantwoordelijkheid en eventuele mogelijkheden van de gemeente?

In het belang van de zorg voor deze buitengewoon kwetsbare Hagenaars acht ik het noodzakelijk op
korte termijn hier goed zicht op te krijgen. Ik wil hierbij benadrukken dat het niet primair gericht is op
de afzonderlijke incidenten, daar zijn de verantwoordelijke organisaties als mede de inspectie
voldoende bij betrokken. Waar het mij met name om gaat is de vraag of het kwaliteitssysteem
voldoende waarborgen biedt.

BOW/2010.518 2

Ik heb opdracht gegeven voor 1 oktober 2010 op bovenstaande vragen mij nader te laten adviseren.

Met vriendelijke groet,

de wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport,

Karsten Klein 



15

Bijlage 2

Geraadpleegde bronnen

• Nota “Oud en Wijs genoeg” - seniorenbeleid 2008-2010, gemeente Den Haag 
• Inventarisatie van bouwinitiatieven c.q. door instellingen gewenste capaciteit in 2015, Gemeente Den 

Haag - 2005
• Inkoopbeleid Zorgkantoor 2010 en 2011
• Kwaliteitswetten 
• Keurmerken/Prezo - Perspekt 
• Scriptie: Ervaringen, kennis en behoeften van verpleeghuisartsen 
• Mw. drs. E.A.M. Bardelmeijer
• Meldpunten huiselijk geweld/landelijk en regionaal - vaak apart kopje ouderen 
• In de wachtkamer van de dood - Anne Mei The - uitg: Thoeris - 2005
• Verpleeghuiszorg: kwaliteitsslag is gaande 
• Resultaat van geïntensiveerd toezicht 2005-2006 - IGZ Site IGZ -jaarverslagen
• Site LOC- zeggenschap in zorg
• Site ministerie van VWS
• Site van Zichtbare zorg
• Site van ActiZ
• Site Kies Beter
• Site Ouderenbescherming
• Site Jaarverslagen zorg
• Site Inspectie Gezondheidszorg

 

Rapportage onderzoek naar de kwaliteit Haagse ouderenzorg
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Bijlage 3

Overzicht geïnterviewde organisaties

Actiz
Drs. A. Koster    Directeur
Mw. Drs. E. van der Bent   Manager Cliënt, Kwaliteit en innovatie

CZ Zorgkantoor
Mw. A.J.M. Sielemann   Manager

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Mw. Drs. A.M.M. Jonkers   Programmaleider ouderenzorg

LOC-zeggenschap in zorg
Drs. M. Laterveer    Plaatsvervangend directeur
Mw. G. G. van Dijk    Adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Mw. mr. drs. I.J. Vossenaar   Plaatsvervangend directeur langdurige zorg
Mw. I.D. Blok    Beleidsmedewerker

Perspekt keurmerk
Mw. drs. H.C.B. Westland   Directeur

Stedelijke Ouderen Commissie Den Haag
Dr. R. Guicherit    Voorzitter 
Dhr. F.M.S. Nanhekhan   Lid

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
Mw. drs. F.J.J. Bolle   Senior adviseur

Zorgbelang Zuid Holland
Drs. E. Visser    Regiomanager

ZorgScala
Dhr. E.H.J. de Glint    Voorzitter
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Bijlage 4

In Nederland zijn verschillende ‘patiëntenwetten’ van kracht die invloed hebben op de kwaliteit van zorg en een 
zekere garantie geven aan de cliënten. 
De wetten zijn:

WGBO  wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
WMO  wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
WKCZ  wet klachtrecht cliënten zorgsector 
WMCZ  wet medezeggenschap cliënten zorgsector 
WOD  wet op de orgaandonatie 
BOPZ  wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
BIG  wet beroepen in de individuele gezondheidszorg
KWZ  wet kwaliteit zorginstellingen

De relevante wetten in het kader van kwaliteit zijn:

De Kwaliteitswet zorginstellingen

De KWZ bepaalt kort en goed dat een zorgaanbieder, lees zorginstelling, ‘verantwoorde’ zorg moet aanbieden. 
Onder verantwoorde zorg wordt verstaan; zorg van goed niveau, die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht 
wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoeften van de patiënt. Uitgaande van dit uitgangspunt wordt 
aan de zorginstelling een aantal concrete eisen gesteld: 

De naleving van de wet wordt getoetst door de inspectie voor de gezondheidszorg. Een belangrijk instrument 
is het jaarverslag waarin de organisatie verantwoording aflegt over de resultaten. De richtlijnen voor een 
dergelijk verslag zijn streng en gedetailleerd. In de afgelopen jaren zijn de criteria toegespitst op de normen 
verantwoorde zorg. Het voeren van een kwaliteitsbeleid en dan met name de praktische invulling daarvan is een 
belangrijk hoofdstuk in het jaardocument. Het aantonen van de verbetercycli op alle onderdelen moet zichtbaar 
en toetsbaar zijn. Het vermelden van klachten en incidenten maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Niet 
alleen het aantal klachten en incidenten maar vooral ook de behandeling daarvan en de lessen die getrokken 
kunnen worden uit de signalen. De uitkomst van een klanttevredenheidsonderzoek is evenals de uitkomst 
van een medewerkerstevredenheidsonderzoek terug te vinden in het jaardocument en ook hier geldt dat de 
verbeterplannen zichtbaar gemaakt moeten worden. De jaardocumenten moeten openbaar gemaakt worden.

Naast de jaardocumenten, is verantwoording achteraf, kan de inspectie instellingen bezoeken en toetsen 
of de zorg op een verantwoorde manier gegeven wordt. Op grond van bevindingen is de inspectie bevoegd 
maatregelen te nemen door middel van het geven van schriftelijke aanwijzingen of het eisen van verbeterplannen 
op onderdelen. Ook onder verzwaard toezichtstellen is een mogelijkheid. Hierbij moet de instelling concreet 
stappen ondernemen om de zorg weer op een verantwoord niveau te krijgen binnen de gestelde termijn. De 
inspectie volgt dit proces op de voet.

Voor de site “Kies beter”, waarbij de consument inzicht krijgt in de kwaliteit van zorg van een instelling, moeten 
gegevens aangeleverd worden die ook de inspectie inzicht geeft in de actuele situatie.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

De zorgaanbieder dient een cliëntenraad in te stellen voor elke instelling die door deze in stand wordt gehouden.
De WMCZ geeft cliëntenraden positie in de zorgorganisaties. Binnen de wet zijn een aantal zaken benoemd 
waarbij de CR bevoegd is advies uit te brengen. Dat wil zeggen dat de bestuurder verplicht is dit advies te 
vragen en de condities zo moet regelen dat de CR dat ook goed kan doen. Op een aantal punten heeft de CR 
een verzwaard advies recht o.a. bij de aanstelling van leidinggevenden in een instelling. 
De CR is gesprekspartner van het management van de instelling. Bij een goed functionerende CR is het mogelijk 
om vroegtijdig signalen op te vangen over wantoestanden op bijvoorbeeld een afdeling of in bepaalde situaties. 
Het management kan daarop actie ondernemen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de leden van de CR de 
informatie ook krijgen of uit eigen ervaring kennis hebben. Het is niet de bedoeling dat een CR individuele 
klachten in behandeling neemt.

Rapportage onderzoek naar de kwaliteit Haagse ouderenzorg



18

Wet klachtrecht cliënten zorgsector 

Deze wet bepaalt dat een ‘zorgaanbieder’ een regeling moet hebben getroffen voor de behandeling van klachten 
van zijn cliënten.

Het hebben van een klachtencommissie is een verplichting voor alle zorginstellingen. Deze commissie 
moet garant staan voor onafhankelijke klachtafhandeling. Bijna alle instellingen hebben een uitgebreid en 
gedetailleerde klachtenprocedure, deze procedures zijn erg formeel en in de praktijk blijkt de drempel vaak hoog 
mede doordat de klacht schriftelijk ingediend moet worden. Om de klachtbehandeling iets laagdrempeliger te 
maken hebben veel organisaties aandacht voor een goede klachtafhandeling dichtbij de bron waar de klacht 
ontstaat. Medewerkers en leidinggevenden worden goed geïnstrueerd hoe om te gaan met klachten van de 
cliënt of familie. Steeds vaker worden deze soms kleine klachten ook geregistreerd met de bedoeling daar lering 
uit te trekken. Of deze werkwijze effectief is hangt ten zeerste samen met de “gevoelde” veiligheid om klachten 
te bespreken. Voor veel mensen is het moeilijk om degene waar de klacht over gaat direct aan te spreken, 
soms (on)terechte angst voor represailles. Om deze situatie beter te maken werken de meeste organisaties met 
vertrouwenspersonen die kunnen adviseren hoe om te gaan met een klacht of een gesprek aan te gaan met een 
verzorgende of andere hulpverlener. Een vertrouwenspersoon kan eventueel structurele problemen signaleren en 
aankaarten bij het management. 

(www.klachtenopvang.nl is een website waarbij mensen ondersteuning en advies kunnen krijgen over het 
indienen van klachten bij een klachtencommissie - Informatie - en klachtenbureau Gezondheidszorg)

Naast de wetten die de rechten en positie van cliënten in de zorg beschermen is er de laatste jaren een 
mogelijkheid bijgekomen en dat is certificering.

Keurmerken

Bijna alle instellingen voor ouderenzorg zijn gecertificeerd volgens een kwaliteitssysteem  zoals HKZ - MIK-V 
(zilver of goud) of het Bronzenkeurmerk van Perspekt. Een certificaat van één van bovengenoemde keurmerken 
geeft aan dat een organisatie op orde is wat betreft het te voeren kwaliteitsbeleid en organisatieprocessen, 
waarbij gekeken wordt naar alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn. Dit geeft echter geen garantie 
op een “altijd” excellente uitvoering. Het organiseren en uitvoeren van zorg is en blijft mensenwerk waarbij de 
kwaliteit soms wisselend kan zijn. Een certificaat heeft een vooraf beperkte geldigheid (drie jaar).
Een gecertificeerde organisatie kan zijn certificaat verspelen door langdurig niet meer de kwaliteit te leveren die 
verwacht mag worden. Soms gebeurt dat door een tussentijdse heraudit op onderdelen wanneer er signalen zijn 
van wanprestatie, niet als incident maar structureel.
Certificeringbureau Perspekt heeft bij de certificering altijd veel waarde gehecht aan het 
klanttevredenheidsonderzoek en met name wat wordt gedaan met de verbeterpunten die daar altijd in te vinden 
zijn. Ook de klanttevredenheidsonderzoeken hebben zich ontwikkeld tot volwaardig (stuur)instrument om de 
kwaliteit te meten en te verbeteren. (CQ index)
De branche organisatie Actiz heeft Perspekt keurmerk de opdracht gegeven om een toetssysteem te 
ontwikkelen waarbij de uitkomst voor de cliënt het uitgangspunt is i.p.v. het systeem. 

(Perspekt brochure Prezo via de website www.perspektkeurmerk.nl)

Uit de bovengenoemde opsomming van wetgeving en certificering blijkt dat er samenhang is tussen de 
verschillende onderdelen waarbij gezocht wordt naar een zo groot mogelijke garantie op rechten van cliënten en 
kwaliteit van zorg.
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