
AFSCHEID VAN DE  
AFVINKLIJSTJES IN DE 
VERPLEEGHUISZORG 
De Kamerbrief Waardigheid en trots van staatssecretaris Martin van Rijn schetst heel duidelijk 
de weg die moet worden bewandeld om te komen tot kwaliteitsverbetering in de langdurige 
zorg. Het inkoopkader van Zorgverzekeraars Nederland schetst de contouren voor de praktische 
invulling hiervan in de dialoog tussen zorgkantoor en individuele zorgaanbieder. De kern is dat de 
zorgkwaliteit moet verbeteren en dat de financiering cliëntvolgend moet worden. Dat is nog erg 
een proces in wording, constateren Karin Lieber en Anneke Augustinus.  

Karin Lieber en Anneke Augustinus in gesprek.
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KWALITEITSONTWIKKELING
Heeft een verpleeghuis voldoende ruimte om invulling 

te geven aan kwaliteit zoals de cliënt die wenst? “Het 

zou bijzonder en bijna schokkend zijn als waarde 

toevoegen aan het leven van cliënten niet onze drive 

was”, zegt Lieber. “Ik kan zelfs zeggen: als je niet 

van mensen houdt, kun je deze zorg niet leveren. 

Tegelijkertijd heb ik wel waardering voor de zorgkan-

toren die het nu aandurven om afstand te nemen van 

de spreadsheets en de afvinklijstjes en echt kijken 

naar wat de cliënt wenst. Nu hebben we de kans om 

tot het goede gesprek te komen.” 

Het is volgens Lieber te eenvoudig om kwaliteit te 

definiëren als ‘wat de cliënt prettig vindt’, het is iets 

wat ontstaat in het gesprek tussen de professional, 

de cliënt en diens naasten. “Kwaliteit is relationeel”, 

zegt ze. “Het is individueel en situationeel bepaald.” 

Augustinus knikt en zegt: “We zitten nu nog met de 

CQ-meting maar we moeten naar een veel individu-

eler instrument. Het gaat erom wat de wensen van 

cliënten zijn en hoe we daaraan zo goed mogelijk 

tegemoet kunnen komen. Dat is ook de kernvraag 

van de klantpanels die we organiseren. Het kortste 

antwoord op die vraag is dat mensen gezien willen 

worden.”

Zorgaanbieders hebben voor cliëntvolgend werken 

zoveel tijd als ze zichzelf gunnen, stelt Lieber. Ze vindt 

‘Ik heb geen tijd’ te gemakkelijk. “Iets met aandacht 

doen kost geen extra tijd of geld”, zegt ze. “Het is 

niet iets wat je doet op basis van PxQ-afspraken met 

Karin Lieber, raad van bestuur  

Zinzia Zorggroep.

Anneke Augustinus, manager care  

Zorg en Zekerheid

“HET BESEF TOT DE 
NOODZAAK VAN DIALOOG  
IS AL WEL INGEDAALD”
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“HET GAAT EROM WAT DE WENSEN 
VAN CLIËNTEN ZIJN EN HOE WE 
DAARAAN ZO GOED MOGELIJK 
TEGEMOET KUNNEN KOMEN”

de zorgkantoren.” Toch is dit iets waarmee het ene 

verpleeghuis heel anders omgaat dan het andere, 

merkt Augustinus in haar werk en in de reacties op 

een recente blog waarin ze beschrijft hoe ze haar 

eigen oude dag het liefst ingevuld ziet. “De reacties 

varieerden van ‘Daar hebben we geen tijd voor’ tot 

‘Dat regelen we voor je’”, vertelt ze. “De organisatie 

moet de medewerkers die ruimte wél bieden.” Lieber 

zegt dit te herkennen: “Ook wij hebben een plek waar 

het nog niet goed genoeg gaat in het veranderproces 

waarin we nu zitten. Daarin moeten de leidingge-

venden hun rol pakken.” Voor alle partijen verre van 

eenvoudig, stelt Augustinus: “We verschuiven van het 

medisch model naar welbevinden van de cliënt en in-

zet van het netwerk. Dat is niet alleen een vraagstuk 

voor de professional of de sector, maar voor de hele 

maatschappij. Daarin zit een element van subjectivi-

teit en dat maakt het moeilijk meetbaar.”

FINANCIERING
De financiering moet cliëntvolgend worden en dat is 

niet zonder gevolgen. Augustinus: “Het betekent dat 

we niet alle geld moeten vastzetten bij één aanbieder, 

want dan heeft de cliënt geen keuzevrijheid meer. Het 

zorgkantoor moet een deelbudget overhouden voor 

de regio, om toe te bedelen aan die zorgaanbieder 

waar de cliënt naartoe wil.”

Lieber wil graag weten hoe zij dit voor zich ziet in het 

licht van de huidige transitie. “Het systeem is nog niet 

uitgehard”, zegt ze, “in deze fase kan cliëntvolgend-

heid nog niet optimaal tot uitdrukking komen. Mijn 

boodschap aan de zorgkantoren is dus: realiseer 

je dat keuzevrijheid nog erg onderhevig is aan de 

situatie waarin de sector zat bij de overgang naar de 

Wet langdurige zorg, en dat de cliënt nog onvoldoen-

de weet wat er te krijgen is.” Augustinus zegt zich dit 

inderdaad te realiseren. “We staan aan het begin van 

een nieuwe werkelijkheid waarin mensen ook bij 

toenemende kwetsbaarheid langer thuis blijven 

wonen”, reageert ze. “Maar we kunnen niet 

wachten. We zien ook verpleeghuizen met 

wenswachtende wachtlijsten: cliënten 

die echt naar díe aanbieder en díe 

locatie willen. Heel positief, omdat 

hier sprake is van een bewuste 

keuze, maar er is niet altijd 

ruimte in die huizen. Toch 

mag het niet zo zijn dat 

deze mensen dan maar 

naar een aanbieder 
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https://www.zorgenzekerheid.nl/Consumenten/Nieuws/Nieuws-consumenten/Blog-Verpleeghuiszorg-de-schaamte-voorbij-.htm


kennisniveau bij de zorgkantoren om dit inhoudelijke 

gesprek aan te gaan is wisselend”, zegt Lieber. “Maar 

dat kan ook niet anders, we hebben ieder onze eigen 

expertise. De kern is dat we bereid zijn naar elkaar 

te luisteren en af te tasten wat we elkaar te bieden 

hebben. Daarin hebben we nog veel te winnen, vorig 

jaar werkten we nog met afvinklijstjes tenslotte. Maar 

het besef tot de noodzaak van dialoog is al wel inge-

daald. Maar dat is nog wat anders dan ook echt de 

dialoog aangaan. In de gesprekken met zorgkantoren 

is het nog vaak erg lastig om het te hebben over 

wat echt nodig is.” Augustinus reageert: “Wij voeren 

met veel aanbieders minstens vier gesprekken voor 

we tot inkoopafspraken komen.” Lieber: “Dan is er 

dus echt een groot verschil tussen de zorgkantoren 

onderling.”

moeten die op dat moment nog financiële speelruim-

te heeft.” Dus moeten de zorgaanbieders flexibel en 

creatief zijn, vindt Lieber. “We zijn intussen echt alle-

maal wakker geschud en dat is goed. Maar blijf als 

zorgkantoor wel oog houden voor de zorgaanbieders 

die alleen de zware verpleeghuiszorg aanbieden.” Dat 

doen de zorgkantoren ook, stelt Augustinus. “Maar 

nu al kiezen om alleen nog die hoogcomplexe zorg te 

bieden kan een risico zijn. Als de cliënt thuis wil blij-

ven wonen, vinden wij juist dat de zorgaanbieder dit 

moet faciliteren. Denk dus na over je positionering.”

SAMENWERKING
Het feit dat de transitie in de verpleeghuiszorg nog 

in volle gang is, betekent dat de aanbieders en de 

zorgkantoren ook met elkaar in gesprek moeten 

over de vraag: waar staan we over vijf jaar? “Het 

Voor beiden is het een uitgemaakte zaak dat de 

cliëntenraad een belangrijke rol speelt in de dialoog. 

“Wij hebben eenmaal per jaar een tripartite overleg 

met verpleeghuizen en cliëntenraden waarbij die 

raden de agenda bepalen”, zegt Augustinus. “Ook 

overleggen we eenmaal per jaar met cliëntenraden 

alleen, op het zorgkantoor. Het komt ook vaker voor 

dat cliëntenraden aanwezig zijn bij het inkoopgesprek. 

En ze moeten de verbeterplannen goedkeuren die de 

verpleeghuizen indienen. Hun rol neemt dus echt toe.” 

Lieber: “Voor ons vanzelfsprekend.”
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http://twitter.com/home/?status=Afscheid+van+de+afvinklijstjes+in+de+verpleeghuiszorg.+ZN+dialoog+met Anneke+Augustinus+en+Karin+Lieber. %23ZNdialoog+http://ow.ly/CjJCe
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