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Kwaliteitscriteria vanuit  
ouderenperspectief

Te midden van alle ontwikkelingen in de 

gezondheidszorg wordt er in toenemende 

mate een beroep op de eigen verantwoorde-

lijkheid van ouderen gedaan. Zij moeten 

steeds vaker eerst oplossingen zoeken in hun 

eigen omgeving voordat ze een beroep kun-

nen doen op professionele ondersteuning en 

zorg. Naast veel onzekerheden brengt deze 

omschakeling voor ouderen ook een kans  

met zich mee, namelijk meer mogelijkheden 

voor maatwerk. Maatwerk betekent in dit ge-

val ondersteuning en zorg toegespitst op de 

persoonlijke situatie en meer focus op onder-

steuning bij het zo lang mogelijk zelfstandig 

functioneren. Ouderen spelen binnen deze 

ontwikkelingen een essentiële rol. Van hen 

wordt verwacht dat zij prioriteiten kunnen 

aangeven en zelf keuzes kunnen maken. Voor 

de ene oudere zal dit makkelijker zijn dan 

voor de andere. 

Meer focus op maatwerk en vraaggestuurd 

werken betekent dat het voor zorgorganisaties, 

gemeenten en verzekeraars steeds belangrijker 

wordt te weten welke noden en wensen leven 

onder ouderen en hoe ze moeten omgaan met 

verschillen tussen mensen. Met de kwaliteitscri-

teria wordt een kader geschetst om vanuit het 

perspectief van ouderen naar het aanbod van 

zorg en ondersteuning te kijken. 

De ene oudere is de andere oudere niet
In Nederland worden de verschillen in kwali-

teit van leven tussen verschillende groepen ou-

deren steeds groter. Een deel van de ouderen 

wordt steeds mondiger. Zij weten de beschik-

bare ondersteuning en zorg goed te vinden  

en zo te organiseren dat deze bij hun wensen 

en behoeften aansluit. Maar er bestaan ook 

groepen ouderen die kwetsbaarder zijn, zoals 

oudere migranten, ouderen met complexe pro-

blematiek en ouderen met een klein sociaal 

netwerk en/of een laag inkomen. Zij hebben 

vaak meer professionele ondersteuning en zorg 

nodig en zijn minder goed in staat zelf de regie 

te houden. Dit is de reden dat binnen de kwali-

teitscriteria extra aandacht wordt besteed aan 

ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid, 

onder wie oudere migranten.Roshnie Kolste

Nynke Wilbrink

Duurzame verbeteringen in de kwaliteit van ondersteuning en zorg komen alleen tot stand samen met de mensen om 
wie het gaat. Dat is een van de uitgangspunten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en de reden dat er 
binnen dit programma wordt geïnvesteerd in ouderenparticipatie. Een van de uitkomsten van dit proces van ouderen-
participatie is een set kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg voor ouderen, gebundeld in het rapport ‘Ouderen 
over ondersteuning en zorg’.  Deze kwaliteitscriteria worden gebruikt bij het wegen van de resultaten vanuit het NPO. 
Daarnaast zijn ze bruikbaar in kwaliteitsverbeteringstrajecten van zorgorganisaties en geven ze gemeenten en zorgver-
zekeraars handvatten voor de zorginkoop vanuit cliëntperspectief.
Door: N. Wilbrink en R. Kolste
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De aanpak

Uitgangspunt bij het 

ontwikkelen van de 

kwaliteitscriteria was 

de inbreng van oude-

ren zelf. Allereerst is er 

literatuur gezocht 

waarin ouderen zelf 

aangeven wat zij be-

langrijk vinden als het 

gaat om de kwaliteit 

van ondersteuning en 

zorg. Daarna zijn er focusgroepen gehouden 

met ouderen om verder te discussiëren over 

de thema’s die uit de literatuur naar boven 

kwamen. Om een zo goed mogelijk beeld te 

krijgen is daarbij extra zorg besteed aan het 

betrekken van ouderen met een diverse ach-

tergrond (hoge en lage sociaal-economische 

status, ouderen in de stad of op het platte-

land). In gesprek met de ouderen is zo een 

rapport ontstaan dat breed wordt gedragen 

door ouderen zelf en wat hen handvatten 

biedt in hun belangenbehartiging.

De kwaliteitsthema’s

Uit de analyse van ons onderzoek blijkt dat in 

de focusgroep gesprekken en in het literatuur-

onderzoek, ondanks de verschillen tussen  

ouderen, gemeenschappelijke onderwerpen 

worden benoemd over de kwaliteit van onder-

steuning en zorg. Deze onderwerpen hebben 

we gebundeld in acht kwaliteitsthema’s. Deze 

vormen de kern van het rapport ‘Kwaliteitscri-

teria voor ondersteuning en zorg voor oude-

ren’.

De belangrijkste thema’s voor de kwaliteit van 

ondersteuning en zorg voor ouderen zijn:

 ■ kwaliteit van leven;

 ■ zelf de regie houden;

 ■ thuis wonen en zorg dichtbij;

 ■ problemen voorkomen (preventie en vroeg-

signalering);

 ■ duidelijke en toegankelijke informatie;

 ■ respectvol en vriendelijk bejegend worden;

 ■ samenwerking en afstemming;

 ■ betaalbare zorg.

De bovengenoemde thema’s worden ieder af-

zonderlijk uitgewerkt in aandachtspunten die 

specifiek of zwaarder gelden voor ouderen 

met een verhoogde kwetsbaarheid en oudere 

migranten. Vervolgens wordt de vertaalslag 

gemaakt van thema’s naar kwaliteitscriteria: 

wat verwachten ouderen daarbij van zorgver-

leners, gemeenten en zorgverzekeraars? Het 

resultaat is een basisdocument met kwaliteits-

criteria vanuit ouderenperspectief waarmee 

samen met ouderen verbetertrajecten kunnen 

worden opgezet.

Toepassing in praktijk

Om te stimuleren dat de kwaliteitscriteria een 

toepassing in de praktijk krijgen worden er 

workshops gegeven voor professionals in 

zorg en welzijn, zorgverzekeraars, lokale over-

heden en de rijksoverheid. In de workshop 

gaan de deelnemers aan de slag met een van 

de acht kwaliteitsthema’s. Zij onderzoeken 

binnen het thema welke van de bijbehorende 

criteria in de eigen organisatie of omgeving 

het slechtst geregeld zijn, wat invoering in de 

praktijk in de weg staat en wat zij nodig heb-

ben om wel aan het criterium te kunnen vol-

doen. Op deze manier worden de eerste op-

lossingsrichtingen verkend en kunnen de 

deelnemers met de criteria aan de slag in de 

eigen organisatie.

Naast kennismaking met de criteria in de 

workshops gaan verschillende partijen zelf 

aan de slag met de criteria. Zo nemen leden 

van de Protestants Christelijke Ouderenbond 

(PCOB) de kwaliteitscriteria mee als discussie-

document bij gesprekken met nieuwe wethou-

ders en gemeenteraadsleden na de gemeente-

raadsverkiezingen. CZ Zorgkantoren heeft de 

kwaliteitscriteria ingebracht bij Zorgverzeke-

raars Nederland om te kijken hoe deze een 

plek kunnen krijgen in het zorginkoopbeleid 

van de Zorgkantoren. Ook wordt naar de kwa-

liteitscriteria verwezen in het recente visiedo-

cument van de kaderhuisartsen ouderenge-

neeskunde (Wind en Poot, 2014). Binnen het 

NPO krijgen de kwaliteitscriteria hun beslag 

in de te ontwikkelen beleidsagenda en bij de 

KWALITEITSCRITERIA VANUIT OUDERENPERSPECTIEF

Wat is bekend?

Duurzame verbeteringen in de kwaliteit van ondersteuning en zorg komen alleen tot 

stand samen met de mensen om wie het gaat.

Wat is nieuw? 

In ‘Ouderen over ondersteuning en zorg’ staan acht kwaliteitsthema’s beschreven vanuit 

het perspectief van ouderen. Per thema wordt uitgewerkt wat ouderen hier zelf onder ver-

staan en worden aandachtspunten aangegeven die specifiek of zwaarder gelden voor ou-

deren met een verhoogde kwetsbaarheid en oudere migranten. Vervolgens wordt de ver-

taalslag gemaakt naar wat ouderen belangrijk vinden en verwachten van zorgverleners, 

gemeenten en zorgverzekeraars. 

Wat kun je ermee?

De kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld om op een gestructureerde wijze het perspectief van 

ouderen in te brengen in beleidsontwikkeling, onderzoek, standaarden, richtlijnen, proto-

collen en zorginkoop. Het rapport vervangt geenszins de inbreng van ouderen zelf in dit 

soort processen, maar biedt een overzicht van breed gedragen aandachtspunten vanuit 

ouderenperspectief. Deze dienen als input om vanuit ouderenperspectief de kwaliteit van 

ondersteuning en zorg aan ouderen te verbeteren.
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expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos zet haar 
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van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgelei-

den te stimuleren, preventie te bevorderen en het zelfma-

nagement bij deze groepen te versterken. 

implementatie van succesvolle projecten. Voor 
de ouderendelegaties in het NPO bieden de 
criteria een gezamenlijk kader om hun activi-
teiten mede op te baseren. De kwaliteitscrite-
ria beginnen hun weg naar doorvertaling in 
de praktijk inmiddels te vinden. 

Ouderenkoepel CSO, Zorgbelang Nederland en 
Pharos hebben de kwaliteitscriteria ontwikkeld.

Wilt u ook aan de slag met de kwaliteitscriteria vanuit 

ouderenperspectief?

De kwaliteitscriteria zijn te downloaden via de volgende 

websites:

www.ouderenorganisaties.nl, www.pharos.nl, www.zorg-

belang-nederland.nl of www.nationaalprogrammaoude-

renzorg.nl.

TIP! 
Alle artikelen in KiZ zijn online na te lezen op www.tijdschriftkiz.nl


