Dossier

Persoonsgerichte zorg

Vilans ontwikkelt monitor persoonsgerichte zorg

Persoonsgericht meten
Persoonsgerichte zorg past bij de huidige manier van kijken naar
ziekte en beperking. Maar hoe weet je of je persoonsgerichte zorg
verleent? Kun je dit meten? Vilans ontwikkelde hiervoor de monitor persoonsgerichte zorg. Dit meetinstrument brengt in kaart
hoe persoonsgericht de geleverde zorg is. In dit artikel bespreken
we de ontwikkeling van de monitor, de eerste ervaringen ermee
en wat er in de toekomst nog meer nodig is.
Marjolein Herps, Jeanny Engels & Nick Zonneveld (Vilans)

Vandaag de dag zien we een ziekte of beperking niet zozeer als een defect in een
persoon, maar eerder als een mismatch
tussen de (competenties van een) persoon
en de eisen die de omgeving aan hem
stelt. Iemand kan door die ziekte of beperking zijn leven niet (meer) leiden zoals
hij dat graag zou willen. Dan is ondersteuning of zorg nodig. Niet alleen om de
beperkingen op te heffen (te ‘genezen’),
maar om een zinvol en waardevol leven
te kunnen leiden zoals de persoon zelf
wil en kan.

zoeken. De bevindingen legden we vervolgens voor aan een groep van experts:
ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals
en wetenschappers. De discussie in de expertgroep liet al snel zien dat de bestaande indicatoren en instrumenten niet goed
zouden passen omdat ze niet tot stand
zijn gekomen vanuit of met de doelgroep.
Daarnaast zijn de instrumenten wellicht
minder valide of betrouwbaar dan wordt
aangenomen. De expertgroep adviseerde
om zelf een nieuwe monitor te ontwikkelen.

Wat moeten we meten?

Narratief onderzoek

De eerste vraag die we ons stelden was
wat we precies moesten meten, welke indicatoren persoonsgerichte zorg kunnen
meten en vervolgens welke instrumenten
het best passen om deze indicatoren te
meten. De eerste stap: in de wetenschappelijke literatuur op zoek gaan naar antwoorden. Er werden 63 artikelen gevonden die voldeden aan onze eisen, waarin
396 indicatoren zijn beschreven. Ook
kwamen we een veelheid aan instrumenten tegen die gebruikt waren in de onder-

Duidelijk was dat we onze antwoorden
niet in de wetenschappelijke literatuur
moesten zoeken, maar op de plek moesten kijken waar persoonsgerichte zorg tot
uiting komt: in de driehoek tussen cliënt,
zijn naasten en zorgverleners. Om een
goed beeld te krijgen van de thema’s die
belangrijk zijn voor die drie groepen
kozen we voor narratief onderzoek. Narrativiteit betekent volgens Dries & Hoffman (2008) ‘het verhalende’: we gingen
op zoek naar de verhalen van mensen, die
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ons zicht zouden geven op wat in de
praktijk belangrijk is. Via verhalen kunnen emoties, gevoelens, kennis en inzichten worden gedeeld. Hieronder beschrijven we hoe we de narratieve interviews
hebben gedaan.
Stap 1: ontwikkelen van topic guides
Topic guides ondersteunen de interviewer
tijdens het gesprek. Een belangrijk verschil met andere kwalitatieve interviews
is dat in deze interviews veel meer nadruk wordt gelegd op de feitelijke gebeurtenissen en minder op de ervaringen en
meningen van mensen. Zo wordt een verhaal (‘narratief’) geconstrueerd. Voor de
verschillende doelgroepen (cliënten,
naasten en zorgverleners) zijn verschillende topic guides ontwikkeld. Zo gingen
we met cliënten/patiënten in gesprek over
hun laatste contactmoment met de zorgverlener, met naasten over hun rol in de
zorg en ondersteuning en met zorgverleners over een reguliere werkdag en situaties die ze zijn bijgebleven (positief en negatief). We trainden ons in narratief
interviewen en oefenden daarna met
onze eigen topic guide om gewend te
raken aan het narratief interview en de
topiclijst.
Stap 2: werven en interviewen
Voor het onderzoek werkten we samen
met vier zorgaanbieders in de eerstelijn
en intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg: onze proeftuinen persoonsgerichte zorg. Hier werden de deelnemers
voor het onderzoek geworven: vijf cliëntvz | 2017 nr. 02
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thema’s naar voren kwamen. Dit leidde
tot vijf thema’s:
1. duidelijke informatie;
2. respect en begrip;
3. zelf kunnen bepalen;
4. levensbreed, niet alleen beperking- of
ziektegerelateerd;
5. professioneel.

Persoonsgerichte zorg komt tot uiting in de driehoek tussen cliënt, zijn naasten en zorgverleners.

ten, vijf naasten en vijf zorgverleners. Vilans ontwikkelde informatiemateriaal,
medewerkers van de proeftuin benaderden mogelijke respondenten.
In verband met de tijdsplanning en de
beschikbare periode is het niet gelukt om
het gewenste aantal respondenten te
halen. Het was bijvoorbeeld lastig om
naasten te vinden die geïnterviewd konden en wilden worden. Er participeerden
uiteindelijk in totaal 15 cliënten, 11 naasten en 18 zorgverleners: in totaal zijn er
dus 44 interviews gehouden.
Stap 3: analyse
Elk interview is verbatim getranscribeerd: de geluidsopname is letterlijk uitgewerkt. Vervolgens ontwikkelde het onderzoeksteam een codeboek en werd elk
interview volgens dat boek gecodeerd.
Daarvoor ‘knipten’ de codeurs het interview op in kleine, samenhangende fragmenten en vervolgens codeerden ze op
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welk inhoudelijk onderwerp het fragment
betrekking had (bijvoorbeeld ‘communicatie’), wie er betrokken waren (bijvoorbeeld ‘cliënt’ en ‘zorgverlener’), waar het
zich afspeelde (bijvoorbeeld ‘zorglocatie’),
in welke tijd (bijvoorbeeld ‘verleden’) en
of de verteller een waardeoordeel gaf in
het fragment (bijvoorbeeld ‘positief’).
Tussendoor is steeds contact en afstemming geweest om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde manier aan het werk
was. Na het coderen zijn drie onderzoekers op zoek gegaan naar de vraagpatronen: welke (combinaties van) codes zijn
het meest gegeven? De tekstfragmenten
van deze veelvoorkomende codes zijn
vervolgens door drie onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, bekeken om de rode
draad erin te ontdekken.
Tijdens meerdere bijeenkomsten zijn de
bevindingen bij elkaar gelegd en is gesproken over wat opvallend was en welke

Stap 4: van thema’s naar meetinstrument
De vierde stap in het proces was het vertalen van de inhoudelijke thema’s naar
een meetinstrument. Hiervoor hadden
we de volgende kaders:
-- Het instrument kan door de zorgaanbieder zelfstandig worden ingezet.
-- Het sluit aan bij het dagelijks werk.
-- Het is zo min mogelijk belastend voor
alle betrokkenen.
-- Het instrument is vooral gericht op ervaringen van mensen.
Na het vaststellen van de kaders hielden
de onderzoekers een brainstormsessie om
na te denken over de vorm van het instrument: wat voor soort instrument
moet gemaakt worden? Een vragenlijst?
Observatie-instrument? Interview? Iets
heel anders?
Na deze sessie concludeerden we dat het
instrument verschillende vormen kan
aannemen. Zoals het bij persoonsgerichte
zorg gaat om het zo goed mogelijk afstemmen op de cliënt of patiënt, zo zou
het meten ervan ook zo goed mogelijk
moeten aansluiten bij de respondent. Dat
betekent dat er niet één instrument is dat
voor alle respondenten geschikt is, maar
dat het mogelijk moet zijn om verschillende typen instrumenten te maken die
allemaal de thema’s bevragen. De vier
proeftuinen gaven vooral aan op zoek te
zijn naar instrumenten om in een gesprek
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Figuur 1. Het afnemen van de monitor.

in te kunnen zetten. Zo ontstond het idee
om verschillende typen instrumenten te
ontwikkelen en de respondent te laten
bepalen welk instrument er gebruikt
wordt.

Persoonsgericht meten
Bij persoonsgerichte zorg staat ‘op maat’
centraal: steeds wordt gekeken naar de
individuele vragen, wensen en behoeften
en daarbij wordt passende zorg en ondersteuning geboden. Niet doen wat standaard is, maar doen wat past bij de persoon. We vinden het belangrijk dat het
meten van persoonsgerichte zorg óók
persoonsgericht gebeurt: dus op een manier die past bij de individuele respondent.

Drie methoden
Concreet betekent dit dat de monitor drie
verschillende methoden bevat om de inhoudelijke thema’s bespreekbaar te
maken: gesprekskaarten, een interviewschema en stellingen.
Ze zijn georiënteerd rond de vijf thema’s
van persoonsgerichte zorg. Samen met de
20 |

respondent wordt bekeken welke methode het beste bij hem of haar past.

En nu verder
Het eerste prototype van de monitor is in
de proeftuinen getest bij 15 cliënten, 11
naasten en 18 zorgverleners. De resultaten geven de organisaties een globaal
beeld van hoe de zorg wordt beleefd, wat
aandachtsgebieden zijn en wat er mogelijk verbeterd kan worden. Voor 2017 zijn
er nog verschillende vragen die we willen
beantwoorden:
Wie kan de monitor afnemen?
We zijn bezig met een profiel voor een
‘monitorfunctionaris’, waarin we beschrijven welke competenties nodig zijn
om de monitor op de goede manier af te
kunnen nemen. We zagen in de eerste
test dat het best wat vraagt om goed af
te stemmen op de respondent en de
juiste vragen te stellen om meer diepgang te krijgen. Ook denken we dat het
verstandig is om de monitor af te laten
nemen door iemand die geen directe
zorgrelatie heeft met de cliënt of patiënt

waarbij de monitor wordt afgenomen.
Daarmee krijg je eerlijkere en minder
sociaal wenselijke antwoorden. Iemand
zegt immers niet graag tegen zijn eigen
zorgverlener dat deze het niet goed
doet.
Hebben we echt de juiste thema’s en meetmethode te pakken?
Hierover willen we nog zekerder zijn en
daarom gaan we nog een keer naar de
narratieve interviews kijken én naar de
wetenschappelijke literatuur. Ook zijn we
nog op zoek naar de beste manier om de
thema’s te kunnen meten: we hebben nu
goede ervaringen met deze versie, maar
misschien zijn er wel betere manieren te
bedenken.
Moeten we doormeten?
We baseren de huidige meting op de interviews met 44 respondenten, waaronder 15 cliënten. We zijn bij het ontwikkelen niet zo lang doorgegaan tot we
geen nieuwe informatie meer kregen
(‘verzadiging’) vanwege praktische
overwegingen. Het kan best zijn dat we
net die mensen hebben geïnterviewd
waarbij een belangrijk aspect niet speelde. We testen de volgende versie van de
monitor ook in verschillende zorglocaties, zodat we meer data kunnen verzamelen.
De laatste versie van de monitor wordt in
het najaar van 2017 opnieuw in de oorspronkelijke proeftuinen ingezet. Daarna
komt de monitor beschikbaar voor zorgorganisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg en huisartspraktijken. ■
Meer informatie over de proeftuinen
persoonsgerichte zorg en monitor:
www.kennispleinchronischezorg.nl.
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