
Anders verantwoorden, de volgende stap 
 
Zo’n 100 deelnemers bezochten de NFU-conferentie ‘Verantwoord anders’ op vrijdag 7 
oktober. ‘Een bont gezelschap,’ aldus Bertine Lahuis, dagvoorzitter en voorzitter van de NFU, 
‘en een belangrijk onderwerp. We hebben het over een paradigmashift. We constateren met 
elkaar dat de manier waarop we nu de kwaliteit en veiligheid bewaken niet langer passend 
en houdbaar is.’ Deelnemers waren met name afkomstig uit de ziekenhuizen en daarnaast 
van betrokken organisaties zoals de IGJ, verzekeraars, VWS, cliëntenraden, 
Patiëntenfederatie, de FMS.  
 
Margriet Schneider, vice-voorzitter van de NFU en voorzitter van de RvB van het UMC 
Utrecht schetste in grote lijnen de geschiedenis van de manier waarop we met kwaliteit en 
veiligheid omgaan. ‘Ooit bepaalde de medisch specialist wat goede zorg was. Toen de 
complexiteit van de zorg toenam en we steeds beter begrepen waar goede zorg op stoelt, 
zochten we het in protocollen en richtlijnen. Waarna al snel de accreditatiesystemen ons 
hielpen om grip te houden. En nu moeten we het lef hebben om de volgende stap te zetten.’ 
 
Over die volgende stap op het gebied van kwaliteitsverbetering en anders verantwoorden 
ging het in de drie inleidingen die volgden. [Klik hier voor de presentaties] 
 
Samen leren met het kwaliteitskompas 
Internist-hematoloog Marieke Kruip, sinds 1 oktober jl directeur Kwaliteit en Patiëntenzorg 
in het Erasmus MC, gaf een voorbeeld uit haar eigen praktijk als hematoloog. De afdeling 
nam sinds 2012 deel aan drie toetsingsrondes door externen. De eerste tweemaal was dat 
nog inzichtgevend maar na drie keer bleek de meeropbrengst sterk gedaald. Wat men wel 
nog als zeer waardevol beschouwde was het gesprek met collega’s en anderen. Conclusie: 
laten we samen het gesprek aangaan, laten we samen leren.  
In het Erasmus MC doet men dat tegenwoordig aan de hand van het Kwaliteitskompas. 
Goede, verantwoorde en veilige zorg wordt nog steeds gewaarborgd door de interne 
auditsystematiek, visitaties en een accreditatievorm die beter aansluit bij de huidige 
tijdsgeest. En op onder andere deze pijlers rust het Kwaliteitskompas. Een systeem dat 
kwaliteit als resultante ziet van goed vakmanschap, goed leiderschap, een veilige en open 
cultuur en een goede werkomgeving met de juiste gereedschappen. Dankzij de inzet van dat 
kompas daalde bijvoorbeeld het decubitus-precentage op de afdeling Neurologie van 20% 
naar 1%.  De aanpak in het Erasmus MC sluit naadloos aan op de NFU-beweging Anders 
Verantwoorden. Binnenkort start een onderzoek om een breed gedragen visie en werkwijze 
te ontwikkelen op horizontaal verantwoorden met ‘vertrouwen’ als uitgangspunt. Het 
onderzoek is een initiatief van het College van Medisch Directeuren. In het onderzoek is ook 
veel aandacht voor de niet kwantificeerbare aspecten van kwaliteit van zorg.  
 
John Taks, voorzitter RvB Diakonessenhuis Utrecht en bestuurslid van de NVZ, reageerde 
enthousiast. Hij gaf ruiterlijk toe dat je als bestuurder minder grip hebt op de cijfers. Maar 
tegelijkertijd kun je nu wel veel beter leren van wat niet goed gaat en de focus vooral leggen 
op wat wel goed gaat. Voor hem is de crux dat je als bestuurder echt betrokken bent. In het 
Diakonessenhuis neemt iemand van de RvB altijd deel aan een calamiteitsbespreking. Zijn 
oproep aan bestuurders: ‘Verdiep je, toon betrokkenheid, steun de professionals.’ 



Linda Daniëls, manager medisch-specialistische patiëntenzorg van de Patiëntenfederatie 
Nederland, zocht met Marieke Kruip naar mogelijkheden om als patiëntvertegenwoordiging 
het gesprek te voeren met het ziekenhuis over verbetermogelijkheden. Kruip had een 
wedervraag: wat wil de patiënt weten? Want als dat getallen zijn, dan moest ze erkennen 
dat die er minder zijn. In elk geval niet als het gaat om de niet-kwantificeerbare 
intersubjectieve op het individu toegesneden aspecten van de kwaliteit van de zorg. 
 
De kwaliteitsagenda 
Marcel Albers, directeur Kwaliteit van Zorg en Patiëntveiligheid van het UMC Utrecht, nam 
de deelnemers mee op de kronkelige weg die je volgt als je over wil gaan van het werken 
met het model van de The Joint Commission International (waar men tot in details checkt of 
alles gaat zoals JCI voorschrijft) naar een nieuwe aanpak gebaseerd op NEN 8009:2018. 
Daarin staat het horizontaal leren meer op de voorgrond. Een zeer waardevol instrument 
daarbij lijkt de kwaliteitsagenda. Die agenda stellen alle 50 afdelingen zelf op. Ze kiezen 
haalbare doelen op basis van scherpe prioriteiten en als aanvulling op de doelen die IGJ en 
UMC Utrecht stellen, ze maken de agenda onderdeel van hun jaarplan en kijken als afdeling 
minimaal eenmaal per jaar terug op de voortgang.  
De weg van A naar B verloopt niet altijd even makkelijk. ‘We maken ook fouten,’ vertelt 
Albers, ‘maar als je geen fouten maakt, heb je niet genoeg geprobeerd.’ Eén van die fouten 
was, vertelt Albers dat ze bij de start het perspectief van mensen die nog niet waren 
aangehaakt uit het oog verloren. ‘We waren te enthousiast. We draafden wat door.’ 
 
Zinvol registreren: kernset kwaliteitsindicatoren 
Hans van der Hoeven, hoogleraar Intensive Care Geneeskunde in het Radboudumc en lid van 
het Consortium Kwaliteit van Zorg, vertelde over het experiment Zinvolle Registratie (ZIRE) 
deel 1 (2017 - 2020) binnen het Radboudumc. ‘Ons doel was het vertrouwen terug te geven 
aan de werkvloer.’ De aanpak was relatief eenvoudig. Men stelde, in samenspraak met de 
regio IC’s, een kernset van 16 kwaliteitsindicatoren op. De overige meer dan 80 indicatoren 
liet men los. Denk aan het registreren van pijn bij patiënten die geen pijn hebben. De tijd die 
nodig was voor registratie daalde met ruim 40%, zo’n 2,5 uur per shift. Tijd die nu besteed 
kan worden aan betere zorg en meer rust. Bovendien: de betrokkenheid bij het 
implementeren van verbeteringen nam sterk toe wat leidde tot veel meer gerealiseerde 
verbeteringen.  
 
Met ZIRE 1 had men 3 resultaten voor ogen: een significante daling van de registratielast, 
betere zorg en meer werkplezier. De eerste twee doelen, zo bleek uit het eindonderzoek, 
zijn ruimschoots behaald. Maar het werkplezier nam niet toe. Nader onderzoek leerde dat 
registratielast eerder een stoorzender is dan een bron van werkplezier. Werkplezier wordt 
voornamelijk bepaald door andere factoren als samenwerking, waardering, 
toekomstperspectief en leiderschap. En door Corona.  
 
Inmiddels is ZIRE 2 gestart. Ditmaal met 8 ziekenhuizen in de regio en het Maastricht UMC 
(MUMC). Er heeft een nulmeting plaatsgevonden n de kwaliteitsindicatoren op regio-niveau 
zijn bijna vastgesteld. Volgend jaar zomer vindt de eindmeting plaats.  
 
 
 



Voor dit experiment was natuurlijk wel de toestemming van de IGJ nodig. Hugo Solleveld 
(IGJ) erkende dat de IGJ daar aanvankelijk wat moeite mee had. De eerdere naam van het 
project was “carte blanche” en dat was voor de IGJ een brug te ver. Maar toen de IGJ 
eenmaal zag hoe de set kwaliteitscriteria was ontwikkeld en hoe het perspectief van zowel 
patiënten als professionals daarin verenigd werden, “klikte” het.  

Forumgesprek 

Na deze drie inleidingen werd de zaal enigszins herschikt en kwam er ruimte voor een breed 
samengesteld forum dat bestond uit Hugo Solleveld (IGJ), Linda Daniëls (Patiëntenfederatie), 
Fred Krapels (VWS), John Taks (NVZ), Dirk Jan van den Berg (ZN), Margriet Schneider (NFU), 
Bertine Lahuis (NFU), Hugo Solleveld (IGJ), Selma Tromp (FMS). Gelukkig was op het laatste 
moment ook Hester Vermeulen bereid om namens de V&VN het woord te voeren. Het 
gesprek werd geleid door Stephanie Klein Nagelvoort, lid van de RvB van het UMCG en 
bestuurlijk verantwoordelijke voor het Consortium Kwaliteit van Zorg.  

De basisveiligheid is op orde? 

De eerste stelling luidde ‘In de Nederlandse ziekenhuizen is de basisveiligheid op orde.  

Bertine Lahuis trapt af. Wat haar betreft is de basisveiligheid op orde. Ze merkt wel dat ze in 
haar rol als ziekenhuisbestuurder het spannend vindt om met veel minder cijfers rond 
kwaliteit en veiligheid te moeten werken. ‘Je moet durven loslaten. Je moet vertrouwen 
hebben in het leiderschap en in het traject.’ Tegelijkertijd is deze aanpak gewoon 
noodzakelijk, zegt voorzitter en collega-bestuurder Stephanie Klein Nagelvoort: ‘Alleen zo 
kunnen we het werk in de zorg aantrekkelijk houden bij een stijgend aantal patiënten en 
gelijkblijvend aantal zorgmedewerkers.’  

De dialoog 

Ook voor Hugo Solleveld van de IGJ is het een uitgemaakte zaak. De basisveiligheid is op 
orde. ‘Maar daarmee is niet gezegd dat de patiëntveiligheid nooit in het geding is. Er gaan 
nog steeds dingen mis. En dan kiezen wij toch allereerst voor de dialoog. Als het spannend 
wordt, bijvoorbeeld tijdens Corona, spreken we regelmatig met ziekenhuisbestuurders, soms 
wel viermaal op een dag. Dan draait het toch ook om vertrouwen in elkaar. Wij slaan niet 
direct aan op wat niet goed ging. Ons streven is een goed gesprek.’ 

‘Sowieso nee!’ Linda Daniels (Patiëntenfederatie) liet er geen twijfel over bestaan. ‘Vandaag 
overlijden er drie patiënten onnodig. Jaarlijks zijn dat er duizend. Dat vind ik veel. Er is een 
belangrijk verschil tussen kwaliteit en veiligheid. Die veiligheid, daar moet je heel scherp op 
zijn. Een aantal essentiële elementen is wat mij betreft lang niet altijd op orde. 
Gegevensuitwisseling bijvoorbeeld.’ 

John Taks (NVZ) erkent dat er dingen misgaan. ’En dat is een verhaal dat we moeten blijven 
vertellen. Maar er is ook het andere verhaal. Zoals de verbeteringen op de IC die we 
doorvoeren. Ook dat verhaal moeten we vertellen. Alleen zo bouwen we aan vertrouwen.’ 



Neuroloog Selma Tromp (FMS) pakt in haar reactie het Integraal Zorgakkoord erbij, inclusief 
alle uitdagingen die daarin genoemd worden. Die lijst is lang maar tegelijkertijd doen artsen 
al heel veel op het gebied van kwaliteit en veiligheid. ‘Als je dat ziet, dat is indrukwekkend. 
Daar worden mensen heel enthousiast van.’ Ze verwijst naar haar eigen praktijk in haar 
spreekkamer: ‘Het belangrijkste is toch de ontmoeting tussen de dokter en de patiënt, dan 
gebeurt er heel veel. Ik schrijf dan ook veel op in het patiëntendossier. Zo wordt de 
administratieve last in je beleving een stuk minder.’  

Ook Hester Vermeulen van de V&VN zou ‘ja’ hebben geklikt op de stelling. ‘Ik zie gewoon 
heel veel projecten waarin we ook echt inzetten op het goede gesprek met de patiënten.’  

Van schandpaal naar mijlpaal 

De tweede stelling luidt: Door de ontwikkeling van Anders Verantwoorden verandert de rol 
voor elke organisatie. 

Dirk Jan van den Berg (Zorgverzekeraars Nederland) bouwt voort op dat gesprek in de 
spreekkamer. ‘’Anders Verantwoorden’ gaat over kwaliteit en veiligheid maar óók over een 
ander contact tussen behandelaar en patiënt. Dat juichen wij toe. Daar zit echt meerwaarde 
in. Lang niet alles hiervan is meetbaar. De gezondheidszorg is geen procesindustrie waarin je 
alles kunt meten. Natuurlijk moet een aantal zaken gemeten worden. Maar we hoeven niet 
alles in meetbare termen uit te drukken. Ik aarzel dan ook over dat woord ‘verantwoorden’. 
Ik denk dat het woord ‘bijdragen’ beter is. Je wilt als zorgprofessional bijdragen aan de 
gezondheid van je patiënt. ‘Verantwoorden’ roept de associatie op met de schandpaal. Ik 
vind dat we naar de mijlpaal moeten. Dat willen we als zorgverzekeraars graag 
ondersteunen.’  

Wat leren we van de verhalen? 

Dat is ook waarom in het UMC Utrecht men de titel van het programma ‘Anders 
verantwoorden’ veranderde in ‘Samenwerken aan kwaliteit’ vertelt Margriet Schneider. 
‘Daarin voeren we ook waardendialogen. Dat gaat om verhalen. Daar hebben we 
onvoldoende kaas van gegeten. We vragen daarom ook hulp van de sociale wetenschappen. 
Hoe doe je dat, die waarderende verhalen? Twintig verdiepende interviews kunnen meer 
inzicht geven dan veel en lange vragenlijsten. Wat zijn de verhalen? Wat leren we daaruit?’  

Hester Vermeulen ziet dat daardoor ook de rol van de verpleegkundige verandert. 
‘Natuurlijk, de uitleg van de arts, dat gaat best goed. Maar het gesprek wat je als patiënt 
belangrijk in jouw leven, dat gesprek ligt meer bij ons. Er wordt nu beter gebruik gemaakt 
van onze competenties.’ Overigens, over dat gesprek maakte de NFU een prachtige podcast 
vertelt Bertine Lahuis. 

Schaarste  

Het gesprek komt op het onderwerp ‘schaarste’, en met name als het gaat om personeel en 
financiën. John Taks legt een link naar de cultuur in het ziekenhuis. Hij verwijst naar het 
verhaal over ZIRE van Hans van der Hoeven: ‘Hans liet net ook zien dat we als 



zorgprofessionals het aspect van teamwork erg waarderen. We moeten daarom met elkaar 
zorgen voor een open en veilige cultuur.’  

Linda Daniels aarzelt of ‘Anders Verantwoorden’ gaat helpen bij het oplossen van de 
schaarsteproblemen. ‘Je moet keuzes maken. ‘Anders Verantwoorden’ kan daarbij helpen. 
Dat gun ik de ziekenhuizen erg. Wat ga je wel doen? Wat ga je niet doen?  Dat is de volgende 
stap.’ 

Dirk Jan van den Berg (ZN) ziet in het IZA aanknopingspunten om die schaarste het hoofd te 
bieden. ‘In het IZA spraken we af dat we inzetten op passende zorg. Daarmee kunnen we – 
het klinkt wat zakelijk - het maximale uit de beschikbare zorg halen. Laat je niet 
ontmoedigen door donkere wolken. Dit is op alle fronten een winner. Het is mooier en beter 
voor de patiënt. Het is leuker voor de zorgprofessional. En we creëren een klimaat waarin 
we met elkaar delen wat de uitkomsten zijn van de zorg. En daarmee ook meer werkplezier. 
Die positieve uitstraling hebben we wel nodig.’ 

Verwachtingsmanagement 

Verwachtingsmanagement kan helpen, aldus Margriet Schneider: ‘We gaan langzaam maar 
zeker van ‘The best voor de individuele patiënt’ naar ‘The best for the most’. Natuurlijk 
moeten we kijken naar alternatieven als digitale gezondheidszorg en moeten we 
gezondheidsvaardigheden verbeteren. Maar er is een grens. Ook als het gaat om de 
basisveiligheid. Echt, er worden fouten gemaakt. En dat gaat zo blijven.’  

Het is tijd voor de lunch. Stephanie Klein Nagelvoort rondt af. Wat heb je nodig voor die 
volgende stap? Nog twee slotwoorden. Linda Daniëls legt nog eenmaal de nadruk op de 
mens in de zorg: ‘Behandel de patiënt als mens en niet als een object in bed.’ En Dirk Jan van 
den Berg (ZN) spreekt de deelnemers nog eenmaal moed in. ‘Doe het en deel het.’ 

 


