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De kwaliteit van onze ouderenzorg

Gehoorde uitspraken over kwaliteit
– Onze verpleeghuiszorg is slecht
– Er is te veel bureaucratie
– Er zijn te veel managers
– Onze mantelzorgers zijn overbelast
– In andere landen is de ouderenzorg beter

Maar hoe waar zijn deze uitspraken?



Kunt u een schatting geven van het percentage 
verpleeghuizen dat slechte zorgkwaliteit levert?

30 procent is slecht
50 procent is slecht
70 procent is slecht



Kwaliteit is een moeilijk begrip

Indicatoren
– Sterfte, bejegening, aantal valpartijen, etc.

Perspectieven
– Bewoner, familie, arts of verpleegkundige, etc.

Variatie
– Verpleeghuis bestaat uit diverse afdelingen
– Thuiszorg bestaat uit verschillende teams 



Dus

De werkelijkheid is waarschijnlijk genuanceerder
– Gehoorde uitspraken over kwaliteit
– Onze verpleeghuiszorg is slecht
– Er is te veel bureaucratie
– Er zijn te veel managers
– Onze mantelzorgers zijn overbelast
– In andere landen is de ouderenzorg beter

Psychologie: valkuilen bij meningsvorming
– Eigen ervaringen worden gegeneraliseerd
– We zoeken argumenten die onze eerste indruk staven
– Onze eerste conclusie in twijfel brengen vergt inspanning





Illusies

De onderste lijn lijkt langer dan de bovenste

Bij meting blijkt: de lijnen zijn even lang

U weet nu dat de lijnen even lang zijn, maar toch 
vindt u het erg moeilijk dit te geloven

Objectief meten is belangrijk!



Kwaliteit van zorg objectief meten

Om onze kennis over kwaliteit van zorg te 
vergroten

Om systematisch na te gaan welke factoren 
kwaliteit van zorg beïnvloeden

Om die factoren te veranderen met als doel de 
kwaliteit te verbeteren

Om vast te stellen of onze aanpak effectief is, dus 
leidt tot betere kwaliteit



Academische Werkplaats Ouderenzorg

Op concrete thema’s samenwerken aan betere zorg
– Thuis en in verpleeghuis

Wisselende groepen en samenstellingen
– Onderzoekers, docenten, verpleegkundigen, verzorgenden, 

artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten, managers, 
etc.



Bij Academische Werkplaats Ouderenzorg

Meten wij
– kwaliteit van zorg en veel andere thema’s

Bij veel deelnemers

Op veel manieren
– We vragen
– We kijken



Bij Academische Werkplaats Ouderenzorg

Meten wij
– kwaliteit van zorg en veel andere thema’s

Bij veel deelnemers
Op veel manieren
– We vragen
– We kijken

En ook onze metingen leiden tot nieuwe inzichten, 
die soms erg moeilijk te geloven zijn



Een voorbeeld: het vastbinden van 
bewoners in verpleeghuizen

1999-2000
– Paramedici: “bewoners worden door verzorging niet goed 

vastgebonden”

Metingen: hoe vaak komt vastbinden voor?
– 1 op de 3 bewoners in verpleeghuizen wordt vastgebonden

Reacties van zorgverleners
– Maar niet bij ons

• Wij binden niet zo veel bewoners vast
• Bij ons is het een uiterste redmiddel
• Als we vastbinden verhoogt het de veiligheid



Het vastbinden van bewoners in verpleeghuizen

Metingen: welke factoren bepalen toepassing 
vastbinden?
– Bewonerskenmerken: geheugen en lichamelijke 

afhankelijkheid
– Hoeveelheid personeel en werkdruk:

Onderzoek naar de consequenties van vastbinden
– Negatieve consequenties

• Incontinentie, doorliggen, agressief en depressief
– Ongelukken

• Van blauwe plekken tot de dood

We moeten vastbinden voorkomen en terugdringen!

NEE



Het vastbinden van bewoners in verpleeghuizen

Aanpak: bijscholing voor medewerkers (2007-2009)
– Enthousiaste reacties deelnemers
– Veel geleerd en we binden minder vast

Metingen
– Bijscholing werkt niet
– Na verloop van tijd wordt zelfs meer vastgebonden 

Verbeterde aanpak: EXBELT (2010-2013)
– Bijscholing & beleid door bestuur & aanschaf alternatieven 

& gespecialiseerde verpleegkundige



Het vastbinden van bewoners in verpleeghuizen

Metingen EXBELT
– Forse reductie vastbinden: 50%
– Preventie van vastbinden: geen nieuwe banden!

Resultaat anno 2017
– Vastbinden wordt gezien als slechte kwaliteit van zorg

• Door zorgverleners, inspectie voor de gezondheidszorg, 
zorgverzekeraar, burgers

– In veel verpleeghuizen wordt niet meer vastgebonden

Dankzij de aanpak door de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg, gestart in 1999-2000



De verandering heeft jaren geduurd!

Mede door onze eigen overtuigingen (illusies):
– We binden bewoners niet vaak vast
– Vastbinden is veilige zorg
– Vastbinden is het gevolg van te weinig personeel
– Bijscholing helpt om vastbinden te voorkomen



Wat gaan we vanmiddag doen?

Presentaties nieuwe inzichten ouderenzorg
• Gebaseerd op systematische metingen en wetenschappelijk 

onderzoek door de academische werkplaats ouderenzorg

Vier thema’s
– Relatie tussen hoeveelheid personeel en kwaliteit van zorg
– De variatie in verpleeghuiszorg en de effecten daarvan
– Zo lang mogelijk thuis wonen
– Het belang van actief blijven



Hoe gaan we dat doen?

Collegetour

Gast: Martin van Rijn, staatsecretaris VWS

Gastheer: Prof. dr. Jos Schols

Pitches: Dr. Erik van Rossum, 
Dr. Hilde Verbeek en 
Dr. Sandra Zwakhalen

Presentatie: Dr. Math Gulpers



Drs. Martin van Rijn, Staatssecretaris VWS 
Prof. dr. Jos Schols

HOE GAAT HET MET ONZE OUDERENZORG?


