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Kwaliteit in de zorg heeft nog nooit zo in de aandacht gestaan als nu. Sinds 
2014 bestaat het Kwaliteitsinstituut, onderdeel van Zorginstituut Nederland. 

Zijn missie is de verbetering van onze gezondheidszorg. Het instituut 
ondersteunt de totstandkoming van kwaliteitsstandaarden. Daarin staat 

beschreven wat goede zorg is volgens de betrokken partijen: patiënten, 
zorgverleners en zorgverzekeraars. Met vragenlijsten en indicatoren wordt de 

kwaliteit van de geleverde zorg gemeten. De resultaten worden niet allen 
gepubliceerd, maar ook gebruikt om de standaard en de zorg te verbeteren. Dat 

klinkt eenvoudig, maar is in werkelijkheid een nogal ingewikkeld proces. Het 
ultieme doel is transparantie, dat wil zeggen inzicht in welke kwaliteit waar 

geleverd wordt en wat dat kost. Handig voor iedereen die met de zorg te maken 
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heeft of krijgt, en dat zijn we eigenlijk allemaal. Juist ook nu we geacht worden 

meer zelf te doen als wij, of onze naasten, ziek zijn of gezondheidsklachten 
hebben. Maar ook is het nuttig voor wie zelf bezig is met het verhogen van de 

zorgkwaliteit. Pas als een dienst, een product een proces, meetbaar wordt 
gemaakt, kan je in beeld brengen of er sprake is van echte innovatie. Of er 

werkelijk waarde wordt toegevoegd in termen van beter, sneller, goedkoper. 

Value-based healthcare (patiënt uitkomsten/kosten) – je hoort er veel over, is 
uiteindelijk het overkoepelende doel van alle zorgsystemen. Wie in de zorg 

werkt is niet zozeer bezig met het abstracte systeem, maar eerder met concrete 
waarde scheppen. Voor patiënten en cliënten. Artsen, verpleegkundigen, 

fysiotherapeuten, specialisten, psychologen – ze bezitten vaak een 
onverslaanbare innerlijke en professionele motivatie om kwaliteit te leveren, 

elke dag weer, in de turbulente omgeving van de zorg. Ook zij hebben aandacht 
voor kwaliteit. Ze bedenken vaak zelf hoe processen verbeterd kunnen worden 

of het lijden van patiënten kan worden verlicht. Soms tegen de keer in, 
eigenwijs, lange adem. Los van alle formele en officiële initiatieven en projecten 

zijn zíj de belangrijkste drijvende kracht voor innovatie in de zorg. Dat kan dan 
om kleine verbeteringen gaan, soms zo voor de handliggend dat ze buiten beeld 

geraakt zijn. Patiënten meer regie geven en tegelijkertijd verpleegkundigen 
ontlasten. Het kan ook gaan om slimme optimalisaties die uiteindelijk een hele 

organisatie betreffen. Al het diagnostische onderzoek in een ‘cardiologie-
straatje’ binnen één dagdeel uitvoeren. Van deze profs valt veel te leren over 

vernieuwing, implementatie en duurzaamheid. 

In 2014 werden wij benaderd door GetUpGetBetter. Deze stichting had als doel 
om deze mensen, deze acties, deze innovaties in beeld te brengen om er van te 

leren. De manier waarop was origineel: een coöperatieve competitie opzetten, 
samen winnen, leren van kampioenen. In eigen land en, waarom niet, over de 

grenzen. Nieuwsgierigheid. Samenwerking. Helderheid. We besloten dit 
sympathieke initiatief actief te ondersteunen. Ook op het grote, internationale 

Forum on Quality & Safety in Healthcare (2014, 2015) van het Amerikaanse 
IHI– Institute for Healthcare Improvement en het British Medical Journal, 

kregen ze de handen op elkaar van innovators en health professionals 
wereldwijd. Met ondersteuning van social entrepreneurs als Boomvanmourik, 

Dokky en anderen werd vervolgens het concept verder uitgewerkt, is een 
website gerealiseerd en is de internationale healthcare competition opgezet. 
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Het idee is dat op een bepaald terrein, twee of meer organisaties tonen wat zij 

doen om zorgkwaliteit te verbeteren en daarmee wedijveren. Een 
onafhankelijke jury beoordeelt hun acties op een zo objectief en transparant 

mogelijk wijze met in het achterhoofd kernwaarden als kennis, participatie, 
menselijke waardigheid, communicatie en skills. De winnaar valt eeuwige roem 

ten deel en daarmee multimediale ondersteuning, exposure en promotie. 

Op 12 november a.s., tijdens ChangeDay 2015 wordt het startschot gegeven 
voor de eerste competitie. De arena van deze eerste ronde is: verbetering 

handhygiëne, een welbekend en hardnekkig issue als het gaat om hoe je kan 
zorgen dat jij en je collega’s zich houden aan de richtlijnen hieromtrent. 

Iedereen weet het: regelmatig handen wassen is superbelangrijk bij het 
voorkomen van allerlei vervelende ziekenhuisinfecties. Als we ons beter houden 

aan de richtlijnen levert dat enorm veel op. Maar deze minieme 
gedragverandering is toch moeilijk realiseren en moeilijk vast te houden. 

Deelnemers aan deze verassende strijd zijn de Samenwerkende Rijnmond 
Ziekenhuizen (SRZ), het St. Antonius Ziekenhuis en het Universitair Medisch 

Centrum Groningen. Zij hebben projecten lopen op het gebied van handhygiëne 
en zij zullen laten zien waarom hun interventie de beste uitkomsten geeft. Wie 

gaat er winnen? Wie stelt het voorbeeld? Get up to get better. Heeft u een 
kwaliteitsverbetering gerealiseerd in uw organisatie waar iedereen blij van 

werd? Draag deze dan voor om aan de GetUpGetBetter-competitie deel te 
nemen, deel deze ervaring op een internationaal platform, maak kans op roem 

en heb plezier op weg naar beter 
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