
 

Protocollen 

Al vier jaar staat de problematiek in de ouderenzorg op de politieke 

agenda. Het begon met de slechte zorg in het verpleeghuis van de moe-

der van oud staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid). Dit werd breed 

uitgemeten in de media. In oktober 2016 kwamen Hugo Borst en Carin 

Gaemers met het manifest: “Scherp op ouderenzorg”. Allerlei oorzaken 

werden opgesomd als veroorzaker van de problemen. Niet alleen bij de 

ouderen, maar overal in de zorg. Naast een tekort aan geld en personeel 

wordt de vinger regelmatig gewezen op een overdaad aan registratiedrift, 

dat wordt veroorzaakt door allerlei middelen, die de zorg ter beschikking 

staan om de hoogste kwaliteit van zorg te leveren. Je moet dan denken 

aan kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en de daaruit voortvloei-

ende protocollen en richtlijnen. Kwaliteit wordt steeds beter meetbaar 

gemaakt met protocollen en dat maakt protocollen steeds belangrijker 

volgens de heren en dames geleerden. Maar om hierop te kunnen sturen 

moet je als leidinggevende toch wel weten wat de medewerkers uitvoe-

ren. Dus ontstaat er een administratieve rompslomp, dat nu zover in de 

zorg is doorgevoerd, dat men minimaal een derde van de tijd bezig is 

met administratieve verantwoording. Tijd die veel beter aan de cliënt 

kan worden besteed. Vanuit mijn eigen werkervaring en studie weet ik 

wel iets over de ontwikkeling van kwaliteitszorg. Op een bepaalde plek 

in de organisatie wordt een bepaalde manier van werken ontwikkeld, 

dat daar op die plek een doorslaand succes is. Dit wordt door de leiding 

omarmd en deze manier van werken wordt maatgevend voor de organi-

satie. Het gevolg is, dat deze manier van werken tot drie cijfers achter 

de komma wordt uitgewerkt in voorschriften, richtlijnen en protocollen. 

Een verantwoordingscircus wordt opgetuigd ter geruststelling van de 

leiding, maar tot ergernis van de medewerkers. Ik stel voor om die pro-

tocolder overboord te gooien en veel meer te vertrouwen op het gezond 

verstand en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Misschien 

iets minder kwaliteit, maar meer tevreden ouderen en medewerkers. 
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