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Veel	onderzoeken	in	de	GGz	geven	inzicht	hoe	tevreden	cliënten	zijn	of	hoe	
effectief	de	behandeling.	Toch	blijft	er	veel	buiten	beeld.	Zorgverzekeraar	CZ	
vroeg	het	LSR	onderzoek	te	doen	naar	de	beleving	van	cliënten.	

De Consumer Quality (CQ) Index en de Routine 

Outcome Monitoring (ROM) geven in de GGz 

inzicht in hoe tevreden de cliënten zijn en hoe 

effectief de behandeling is. Toch blijft er ook veel 

buiten beeld in deze cijfermatige metingen. Dit was 

al vaker onderwerp van gesprek tussen het Lande-

lijk Platform GGz en het LSR die dit aankaartten bij 

zorgverzekeraars. Zorgverzekeraar CZ heeft daar-

op het LSR gevraagd om bij zes zorgaanbieders 

visitaties te houden bij cliënten met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Vraagstelling: 

wat is voor EPA-cliënten die zicht hebben op door-

stroming belangrijk? De antwoorden hebben geleid 

tot een Top 10 geboden voor goede zorg.  

Unieke	kans

Een mooie kans voor de geselecteerde ggz-instel-

lingen waar ook de cliëntenraden erg blij mee wa-

ren. De cliëntenraad van GGz WNB: ‘Wij hebben 

afgelopen jaar CZ een brief geschreven over dat 

we graag op een andere manier de cliënttevreden-

heid zouden willen onderzoeken. De CQ metingen 

kosten ons jaarlijks erg veel tijd doordat wij zelf 

de interviews afnemen en de resultaten zijn voor 

ons beperkt bruikbaar. Er komt vaak hetzelfde uit. 

Wij willen graag het verhaal achter de cijfer weten. 

Toen CZ ons dit aanbod deed hoefden we ook niet 

lang te denken. Hier doen wij graag aan mee!’

Opzet	van	de	onderzoeken

Het verdiepend onderzoek richtte zich in elke in-

stelling op dezelfde doelgroep, namelijk op cliënten 

met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) 

die klinisch verblijven op een afdeling en zicht 

hebben op doorstroming. Er zijn groepsgesprekken 

gehouden en persoonlijke interviews gedaan. De 

cliëntenraad had vooraf de afdelingen geselecteerd 

en een inschatting gemaakt op welke afdeling 

groepsgesprekken, individuele interviews of een 

combinatie van beide het beste zou passen. 

De ervaringsdeskundigen hebben een centrale 

rol in het onderzoek. Zij stellen de vragen aan de 

cliënten tijdens het groepsgesprek. Vragen als: 

wat vind je van de sfeer op de afdeling? Voel je 

je veilig? Voel je je serieus genomen? En krijg je 

voldoende informatie over je behandeling? Erva-

ringsdeskundigen sluiten vanzelfsprekend aan op 

de belevingswereld van cliënten en weten vaak 

goed de juiste snaar raken. De sfeer is tijdens een 

groepsgesprek altijd bijzonder. Cliënten voelen 

vaak steun bij elkaar, maar ook bij de ervaringsdes-

kundige. ‘Door jou krijg ik weer een beetje hoop,’ 

vertelde een cliënt bijvoorbeeld na afloop van het 

groepsgesprek aan de ervaringsdeskundige. 

Wat	is	voor	EPA	cliënten	belangrijk?

Een ervaringsdeskundige in het team van mede-

werkers blijkt voor cliënten ook van grote meer-

waarde. Zij weten ‘hoe het is’ en kunnen cliënten 

ondersteunen in hun herstelproces. Opvallend is 

dat veel cliënten een beperkt inzicht hebben in hun 

eigen behandeling. Cliënten weten weinig af van 

hun behandeldoelen, maar zij ervaren dit niet altijd 

als een gemis. ‘Ik krijg alleen maar pillen,’ is een 

veel gehoorde uitspraak. Of een cliënt die vertelt: 

‘De psycholoog praat wel af en toe met mij, maar 

ze schijft eigenlijk nooit wat op. Ik weet eigenlijk 

ook niet wat het doel van deze gesprekken is.’ 

Verder geven cliënten het signaal af het niet pret-

tig te vinden om druk te voelen dat ze moeten 

‘doorstromen of uitstromen’. De angst voor een 

terugval is groot. ‘Ik wil niet nog een psychose. Dan 

kom ik er weer slechter uit,’ vertelt een cliënt die 

graag bij de instelling wil blijven wonen ook al is 

ze nu stabiel. Cliënten willen verder graag ‘gezien 

worden’. Er is een grote behoefte aan regelmatig 

contact en betrokkenheid vanuit verpleegkundigen 

en behandelaars. Een houding die niet overal van-

zelfsprekend lijkt te zijn. ‘Ik heb afgelopen weekend 

een suïcidepoging gedaan. Bij terugkomst op de 

afdeling heeft niemand van de verpleging aan mij 

gevraagd hoe het met mij gaat en hoe ik denk de 

dag door te komen. Ik voel mij verloren.’ 

Samenvattend is het belangrijk dat voor EPA-

cliënten een rustige en veilige basis nodig is om 

te kunnen herstellen en te ontdekken wat hun 

mogelijkheden zijn. Daarnaast blijkt een prettige 

woonomgeving, het gebouw, de inrichting en de 

beschikbare faciliteiten zoals bijvoorbeeld een ei-

gen douche en toilet, prettige inrichting, ruimte om 

bezoek te ontvangen, verse voeding en wifi, veel te 

betekenen voor cliënten.

Zorginkoop	criteria

Uit de onderzoeksinformatie van het LSR heeft 

zorgverzekeraar CZ een ‘Top 10 geboden voor 

goede zorg’ geformuleerd. Deze is opgenomen in 

de zorginkoopcriteria voor het komende jaar. GGz-

instellingen wordt gevraagd om op basis van deze 

tien geboden een plan op te stellen in samenwer-

king met de cliëntenraad en dit ook gezamenlijk in 

de loop van het jaar te evalueren. 

Top	10	geboden	goede	zorg

1.	 Zorg	dat	je	als	zorgaanbieder	altijd	

alert	bent	op	de	behandeldoelen

2.	 Zorg	voor	temporisering	die	is	afge-

stemd	op	de	cliënt

3.	 Zorg	voor	een	‘healing	environment’	

met	oog	voor	technologie

4.	 Zorg	voor	goede	signalering

5.	 Zorg	voor	de	menselijke	factor

6.	 Zorg	voor	zinvolle	dagbesteding	met	

het	oog	op	de	toekomst

7.	 Zorg	voor	afstemming	op	de	persoon-

lijke	behoeften	

8.	 Zorg	voor	voldoende	ervaringsdeskun-

digheid

9.	 Zorg	voor	voldoende	mogelijkheden	

richting	zelfstandigheid

10.	 Zorg	voor	de	‘geur	van	thuis’
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Dominique van ’t Schip via d.vantschip@hetlsr.nl of 030 - 293 76 64.


