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EKKwaliteit van bestaan: een praktijk - 
onderzoek naar de kwalitatieve  
en kwantitatieve meerwaarde van de  
Persoonsgerichte Ondersteunings-
uitkomsten Schaal (POS)

B. Schouten

1. Inleiding

1.1 Kwaliteit van Bestaan

Het concept ‘kwaliteit van bestaan’ is de 

laatste decennia geëvolueerd van een sensi-

biliserend begrip naar een empirisch onder-

bouwd model (Schalock et al., 2002). Het 

wordt internationaal gebruikt door zorgor-

ganisaties als leidraad om in beleid en in de 

praktijk strategieën te implementeren die de 

kwaliteit van bestaan van zorggebruikers moe-

ten bevorderen. Steeds vaker wordt het con-

cept ook gebruikt om individuele uitkomsten 

van ondersteuning te beoordelen en te meten 

(Claes, Van Hove, van Loon, Vandevelde, & 

Schalock, 2010). Om de kwaliteit van bestaan 

bij personen met een verstandelijke beperking 

te meten, ontwikkelden van Loon, van Hove, 

Schalock en Claes (2008) de Persoonlijke 

Ondersteuningsuitkomsten Schaal (Personal 

Outcomes Scale, afgekort ‘POS’).

1.2 De Personal Outcomes Scale

De POS meet de kwaliteit van bestaan van een 

persoon op basis van 6 specifieke indicatoren 

verbonden aan elk van acht kerndomeinen die 

gevalideerd werden in cross-cultureel onder-

zoek (Jenaro et al., 2005). De acht domeinen 

zijn: persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, 

persoonlijke relaties, sociale inclusie, rechten, 

emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden 

Beleid & Management

In dit artikel wordt de vraag onderzocht of ‘kwa-

liteit van bestaan’ met de POS goed gemeten 

kan worden in een organisatie die zorg biedt aan 

een divers samengestelde populatie van per-

sonen met een lichte tot een diepe verstande-

lijke beperking. In zes voorzieningen werden 94 

POS-interviews afgenomen bij personen met 

een aangeboren en niet-aangeboren beperking.

In dit artikel worden de resultaten van de ana-

lyses van de kwantitatieve en kwalitatieve gege-

vens samengevat in enerzijds de vastgestelde 

sterktes van de POS en anderzijds mogelijke 

hindernissen die kunnen optreden bij de toe-

passing van het instrument.

Het artikel is relevant voor professionals die wer-

ken met of op zoek zijn naar instrumenten voor 

het meten van de kwaliteit van bestaan van men-

sen met verstandelijke beperkingen.          WB
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en materieel welbevinden. De zes specifieke 

indicatoren per domein zijn in Vlaanderen 

en Nederland ontwikkeld op basis van we-

tenschappelijk onderzoek met focusgroepen. 

Elk van de 48 items wordt geëvalueerd op een 

3-punt Likertschaal.

Het aggregeren van POS uitkomsten wordt 

verondersteld informatie te geven over de kwa-

liteit van ondersteuningsprocessen in de orga-

nisatie (van Loon, Claes, Van Hove, & Schalock, 

2010). Volgens de ontwerpers biedt de POS 

een meerwaarde, zowel in de zorg voor per-

sonen met een verstandelijke beperking (van 

Loon et al., 2010) als in de zorg voor personen 

met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH; 

Opsteyn, 2012). Tot op heden zijn er echter 

weinig onafhankelijke studies gepubliceerd 

die de meerwaarde van de POS in de praktijk 

onderzoeken (Schuurman & Finkenflügel, 

2011). Het huidige artikel beschrijft een prak-

tijkonderzoek naar de inzetbaarheid van de 

POS in vzw Stijn1, een Vlaamse koepelorgani-

satie die zorg biedt aan een diverse populatie 

van personen met een aangeboren verstande-

lijke beperking en personen met een NAH. 

Het doel van het onderzoek was het in kaart 

brengen van de sterktes van de POS en even-

tuele hindernissen die kunnen optreden bij de 

concrete implementatie van het instrument.

1   Stijn is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw) 
die zorg biedt aan personen met een verstandelijke 
of motorische beperking, autismespectrumstoornis 
of een combinatie van beperkingen. Vzw Stijn over-
koepelt een tiental dienstencentra en diensten in drie 
Vlaamse provincies en komt op voor mensen met de 
zwaarste beperkingen en complexe ondersteunings-
behoeften, waaronder ook personen die anders ner-
gens meer terecht kunnen. Zie www.stijn.be

Geeft het afnemen van de POS in een orga-

nisatie met een diverse doelgroep, waaronder 

ook personen met ernstige cognitieve beper-

kingen, zinvolle kwalitatieve en kwantitatieve 

informatie? Wat zijn aandachtspunten bij het 

gebruik van het instrument?

2. Methode

2.1 Deelnemers

Zes dienstencentra van een Vlaamse koepelor-

ganisatie namen deel aan het onderzoek. Eén 

dienstencentrum nam met elk van zijn zorg-

gebruikers (n = 71) deel aan het onderzoek. 

Vijf andere dienstencentra namen deel met 

elk vier zorggebruikers. In totaal werden 91 

verschillende volwassen zorggebruikers in het 

onderzoek betrokken: 58 mannen, 33 vrouwen 

(gemiddelde leeftijd M = 42.31; SD = 12.47; mi-

nimum = 20; maximum = 64). Zorggebruikers 

en/of familie of voogd werden, zoals gead-

viseerd door de ethische commissie van de 

koepelorganisatie, vooraf grondig schriftelijk 

(via een informatiebrief) en mondeling (via 

toelichting door een vertrouwde zorgverle-

ner) geïnformeerd over het doel en de opzet 

van de studie. Elke deelnemer of zijn of haar 

vertegenwoordiger gaf daarop schriftelijke 

toestemming (informed consent). Ongeveer 

de helft van de deelnemers (n = 48; 52.75%) 

waren personen met een niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH), de andere helft (n = 43; 

47.25%) personen met een aangeboren beper-

king. Om een idee te geven van het niveau van 

cognitief functioneren van de proefgroep, rap-

porteren we hieronder de (vanuit het zorgdos-

sier beschikbare en door de verantwoordelijke 

psycholoog of pedagoog gemaakte) inschattin-

gen van het cognitieve functioneren. Voor 40 

personen met een aangeboren beperking was 
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een cognitieve inschatting op een schaal van 

1 tot 6 beschikbaar, waarbij 1 staat voor ‘geen 

verstandelijke beperking’ en 6 staat voor ‘die-

pe verstandelijke beperking’ (zie Tabel 1). 

De inschatting van het cognitieve functione-

ren bij personen met een NAH op basis van 

omschrijvingen zoals in Tabel 1, is niet evi-

dent. De omschrijvingen zijn onvoldoende af-

gestemd op de specifieke en niet-aangeboren 

cognitieve problematiek. Een goed alternatief 

voor het maken van een inschatting van het 

cognitieve functioneren bij personen met 

een NAH is het Cognitive Disabilities Model 

(CDM) waarbij elk cognitief niveau (6 in totaal) 

uitgebreid en genuanceerd wordt omschreven 

(zie Allen & Blue, 1998; Op de Beeck, 2011). 

Level 6 staat voor geen beperking in cognitief 

functioneren, level 1 staat voor de hoogste be-

perking in cognitief functioneren (zie Tabel 

2). Voor 32 personen met een NAH was in het 

zorgdossier een cognitieve inschatting op ba-

sis van het CDM beschikbaar.

In haar populatie van zorggebruikers heeft de 

koepelorganisatie een groot aandeel van per-

sonen met een aangeboren ernstige of diepe 

verstandelijke beperking en personen met 

een NAH met zware cognitieve beperkingen. 

Tabel 1 en 2 tonen dat in het huidige onder-

Tabel 1:   Frequentietabel van beschikbare inschattingen van het cognitief functioneren van de personen met een 
aangeboren beperking

Cognitief niveau Aantal Percentage

Geen verstandelijke beperking 7 17,5

Zwakbegaafd - IQ 70-75 tot 90 5 12,5

Lichte verstandelijke beperking - IQ 50-55 tot 70 –  
ontwikkelingsleeftijd 7 à 8 tot 12 jaar

13 32,5

Matige verstandelijke beperking - IQ 35-40 tot 50-55 –  
ontwikkelingsleeftijd 4 à 5 tot 7 à 8 jaar

13 32,5

Ernstige verstandelijke beperking - IQ 20-25 tot 35-40 – 
ontwikkelingsleeftijd 2 tot 4 à 5 jaar

2 5,0

Diepe verstandelijke beperking - IQ lager dan 20-25 –  
ontwikkelingsleeftijd 0 tot 2 jaar

0 0

Totaal 40 100,0

Tabel 2:  Frequentietabel van beschikbare CDM scores van de personen met een niet-aangeboren hersenletsel

Cognitief niveau Aantal Percentage

Level 6 1 3,1
Level 5 10 31,3
Level 4 12 37,5
Level 3 7 21,9
Level 2 2 6,3
Level 1 0 0
Totaal 32 100,0
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zoek in verhouding eerder weinig personen 

met een ernstige of zeer ernstige cognitieve 

beperking betrokken zijn (zie paragraaf 5).

2.2 Procedure

2.2.1 Instrument

De meest recente versie van de POS beschik-

baar op het moment van het onderzoek werd 

gebruikt (POS versie 2.0; 2013). 

2.2.2 Interviewer

De interviewer, klinisch psychologe in één van 

de zes dienstencentra, was neutraal (vooraf 

onbekend voor de zorggebruikers) en goed ge-

traind in het afnemen van het POS interview. 

Ze volgde de vereiste opleiding, deed een stage 

bij een ervaren interviewer/opleider (Remco 

Mostert; Stichting Arduin) en nam vooraf-

gaand aan de eigenlijke interviews een reeks 

proefinterviews af. 

2.2.3 Verloop van afname

Interviews gingen door op het moment van 

voorkeur van de zorggebruiker en op de plaats 

van voorkeur van de zorggebruiker (vertrouw-

de omgeving). Elk nieuw interview startte met 

een kennismaking. Naast de kwantitatieve 

informatie (scoring), noteerde de interviewer 

tijdens en na het gesprek ook kwalitatieve in-

formatie (bv. gedragsobservaties of uitspraken 

van de zorggebruiker, professional of familie). 

Na het interview toetste de interviewer voor 

elke zorggebruiker de verkregen informatie bij 

de verantwoordelijke psycholoog/pedagoog. 

Er werd nagegaan welke extra informatie het 

POS interview opleverde in vergelijking met 

wat al bekend was bij de psycholoog/pedagoog 

en welke bij de psycholoog/pedagoog vooraf 

gekende relevante elementen tijdens het in-

terview niet werden opgepikt. De interviewer 

peilde naar de beleving van het instrument en 

het interview bij de zorggebruiker, familie en 

eventuele derde.

De items van de POS kunnen beoordeeld wor-

den door de zorggebruiker zelf (‘zelfbeoorde-

ling’) en/of door anderen (‘beoordeling door 

anderen’). De beoordeling door anderen (‘een 

derde’) gebeurde in het onderzoek niet syste-

matisch bij elke zorggebruiker. Dit gebeurde 

wel in situaties waarbij de interviewer vooraf 

het gevoel had dat het niet mogelijk was om 

op basis van alleen de zelfbeoordeling tot een 

valide afname te komen. 84 interviews werden 

afgenomen enkel bij de zorggebruiker zelf, 4 

enkel bij een derde en 3 zowel bij een derde als 

bij de zorggebruiker zelf. In totaal werden dus 

94 POS interviews afgenomen. Indien nodig, 

door bv. vermoeidheid van de zorggebruiker, 

werd het interview opgesplitst in verschillende 

sessies.

2.3 Data-analyse

De kwantitatieve data werden geanalyseerd 

door de coördinator van het onderzoek met be-

hulp van het statistisch software pakket SPSS 

(Field, 2009). De kwalitatieve gegevens wer-

den gebundeld door de interviewer . Voor elke 

zorggebruiker werd (naast de notities gemaakt 

tijdens het interview) een document gemaakt 

waarin de interviewer een antwoord formu-

leerde op de volgende vragen: (1) Hoe verliep 

de afname van de POS? (2) Wat vond de zorg-

gebruiker er zelf van? Zijn er bepaalde moei-

lijkheden vastgesteld? Zo ja bij welke thema’s? 

Hoe is (de interviewer) hiermee omgegaan? 

(3) Zijn er nog opmerkingen? In dit document 

werd ook de informatie genoteerd die resul-
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teerde uit het gesprek na het interview met de 

verantwoordelijke psycholoog of pedagoog: (1) 

Geeft het (interview) extra informatie? Zo ja, 

over welke onderwerpen? (2) Bruikbaar voor 

het handelingsplan? (3) Brengt het thema’s ter 

sprake die anders nooit of zelden ter sprake 

komen? Bijkomend en in een afzonderlijk do-

cument (+- 5000 woorden) beschreef de inter-

viewer uitgebreid haar observaties, ervaringen 

en algemene opmerkingen aangevuld met 

concrete bedenkingen die werden opgesplitst 

per domein en per item. Alle kwalitatieve no-

tities werden met grondige mondelinge toe-

lichting overgedragen aan de coördinator van 

het onderzoek die de data onderwierp aan een 

iteratieve thematische analyse: de data werden 

telkens opnieuw overlopen waarbij werd nage-

gaan of ze in een bestaand of een nieuw thema 

konden worden ondergebracht. De data-analy-

se resulteerde in een set van thema’s die kon 

worden opgedeeld in de sterktes van de POS 

en hindernissen die zich kunnen stellen bij 

het gebruik van het instrument.

3 Resultaten

3.1 Sterktes

3.1.1 Positieve beleving

Een opvallende vaststelling was dat zorgge-

bruikers het POS-interview doorgaans be-

leefden als aangenaam en fijn om te doen. 

Ze gaven aan deugd te hebben gehad van het 

interview. Zorggebruikers waarderen dat er 

tijd gemaakt wordt, dat ze hun verhaal kun-

nen doen, zonder beoordeeld te worden, dat ze 

serieus genomen worden en minder geremd 

zijn om te kunnen zeggen wat ze willen. De 

vereiste van een neutrale interviewer is een 

uniek aan de POS verbonden aspect dat tot dit 

gevoel bijdraagt.

3.1.2 Neutrale interviewer

Tijdens de POS-opleiding wordt het belang 

van de neutraliteit van de interviewer bena-

drukt. Ook in het huidige onderzoek wezen de 

zorggebruikers, de betrokken professionals en 

de interviewer op de meerwaarde van een in-

terviewer die niet in de zorgverleningsrelatie 

betrokken is. 

Dat de interviewer een neutraal of bij eerste 

afname zelfs onbekend persoon is, betekent 

niet dat zorggebruikers te geremd zijn om over 

gevoelige thema’s te spreken, integendeel. In 

het huidige onderzoek leek tijdens de meeste 

interviews de vertrouwensband te ontstaan die 

nodig is om ook op ‘moeilijke’ thema’s in te 

gaan, thema’s die in de dagdagelijkse zorg eer-

der geschuwd worden. 

Professionals in de zorg gaan er te gemakkelijk 

vanuit dat zorggebruikers weten dat ze voor al-

les bij hen terecht kunnen, hen alles kunnen 

toevertrouwen. Toch, zo blijkt uit de observa-

ties van de interviewer, dat dit niet altijd zo is. 

Zorggebruikers en zorgverleners hebben geen 

neutrale relatie. Sommige bezorgdheden of 

ongenoegens, zeker als ze gaan over de zorg-

verlening of zorgverleners, worden gemakke-

lijker toevertrouwd aan een neutrale persoon.

In de proefinterviews die de interviewer ter 

voorbereiding (buiten de 94 interviews om) af-

nam bij zorggebruikers die ze als verantwoor-

delijke psychologe vanuit haar professionele 

context wel kende, merkte de interviewer dat ze 

vanuit haar voorkennis gerichter en suggestie-

ver vragen stelde en bij bepaalde thema’s soms 

(bv. als het ging over collega’s) defensief neig-

de te reageren. Zulke ongewenste beïnvloe-
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ding door voorkennis of betrokkenheid wordt 

uitgeschakeld als de interviewer neutraal is.

Door het aspect van neutraliteit komt er extra – 

en soms gevoelige – informatie naar voor. Het 

is uiteraard belangrijk met de zorggebruiker of 

familie goed uit te klaren welke informatie de 

neutrale interviewer wel of niet kan doorgeven 

aan de zorgverleners.

3.1.3 Explicietheid en volledigheid

Zorggebruikers, familie en professionals heb-

ben het gevoel dat alle belangrijke thema’s die 

relevant zijn voor kwaliteit van bestaan tijdens 

het interview aan bod kunnen komen. Het ex-

pliciet bespreken van alle acht domeinen kost 

tijd (zie verder) maar dit wordt door sommige 

zorggebruikers eerder als een meerwaarde 

dan als een last ervaren. Professionals die in 

hun handelingsplanning nog niet expliciet 

alle domeinen van kwaliteit van bestaan im-

plementeerden, geven aan dat het interview 

bijkomende relevante informatie oplevert, net 

omdat alle domeinen expliciet bevraagd wor-

den. De POS behelst derhalve meer dan een 

meting van tevredenheid over de zorg.

Thema’s zoals familie, relaties, privacy en reli-

gieuze beleving blijken thema’s die anders eer-

der geschuwd worden maar waarover tijdens 

het POS-interview wel nieuwe en relevante 

informatie naar voor komt. Ook seksualiteit is 

een thema dat in de dagdagelijkse zorg of bij 

de handelingsplanning zelden aan bod komt. 

Hoewel dit thema in de items van de POS niet 

letterlijk aan bod komt, kwam het in de inter-

views wel regelmatig ter sprake, o.a. bij het 

domein ‘interpersoonlijke relaties’ (bv., ‘Heb 

je een partner/vriend of vriendin wanneer jij 

dat wil?’). Of seksualiteit als thema al dan niet 

ter sprake komt, hangt in sterke mate af van 

de interviewer die er tijdens het gesprek wel of 

niet over durft doorvragen.

Ook als er geen nieuwe thema’s uit het inter-

view naar voor kwamen, gaf soms de intensi-

teit waarmee een bepaald thema tijdens het 

gesprek aan bod kwam meer duidelijkheid 

over het relatieve belang van dat thema voor de 

betreffende persoon. Nieuwe informatie voor 

de zorgverlening bestond soms louter uit prak-

tische aspecten of vragen die de zorggebruiker 

eerder nog niet aanbracht. Kleine, praktische 

aspecten kunnen voor een persoon zwaarder 

doorwegen op de kwaliteit van bestaan dan 

door anderen wordt aangenomen.

Is het bijvoorbeeld praktisch niet haalbaar 

dat de zorggebruiker drie keer per week gaat 

zwemmen, wil dit niet zeggen dat het voor de 

zorgverlening niet relevant is om te weten dat 

gaan zwemmen in sterke mate zou kunnen 

bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van de 

persoon. Altijd kloppen op de deur vooraleer 

binnen te komen in de kamer kan voor de zorg-

verlener een onbelangrijk detail lijken maar in 

de beleving van de zorggebruiker een verschil 

betekenen tussen privacy of geen privacy, con-

trole of geen controle. Zorgverleners kunnen 

pas rekening houden met zulke elementen als 

ze gekend zijn en als het belang ervan juist 

wordt ingeschat. Sommige elementen en hun 

relatieve belang komen pas aan de oppervlakte 

als er expliciet naar gevraagd wordt.

3.1.4 Kwalitatieve opmerkingen

Sinds versie 2.0 van de POS (van Loon, Claes, 

Schalock, & van Hove, 2013) bestaat de moge-

lijkheid per domein kwalitatieve opmerkingen 
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te registreren. De interviewer kan bijvoorbeeld 

noteren wat belangrijk is in het leven van de 

persoon, welke doelen de persoon heeft, wat 

nodig is om zijn of haar kwaliteit van leven te 

verbeteren, of hoe de ondersteuning kan ver-

beterd worden. Het systematisch registeren 

van deze informatie laat toe achteraf op het ni-

veau van het individu of van een groep de kwa-

litatieve elementen thematisch te analyseren.

3.2 Hindernissen

Naast de sterktes van de POS werden we tij-

dens de afnames van de interviews en analyse 

van de gegevens geconfronteerd met een aan-

tal hindernissen.

3.2.1 Afnameduur en kosten

Hoewel de ruime tijd die tijdens het interview 

besteed wordt aan het expliciet bevragen van 

alle domeinen van kwaliteit van bestaan als een 

sterkte van de POS gezien kan worden, gaat elk 

interview hierdoor onvermijdelijk gepaard met 

een aanzienlijke inspanning- en tijdskosten. 

Naast de zorggebruiker is vaak ook een familie-

lid of begeleider betrokken, als geruststelling 

of als derde. De neutrale interviewer moet ver-

goed worden en ook de tijd die de interviewer 

en verantwoordelijke psycholoog of pedagoog 

nodig hebben om informatie uit te wisselen 

moet in rekening gebracht worden. Opleiding 

en certificatie van de interviewer is verplicht en 

gaat gepaard met opleidingskosten.

De gemiddelde afnameduur van de 94 inter-

views bedroeg meer dan twee uur (M = 133 min; 

SD = 55 min; Mdn = 120 min). Omwille van de 

beperking, communicatieve moeilijkheden of 

vermoeidheid van de zorggebruiker moesten 

de interviews relatief vaak worden opgesplitst. 

In totaal werden van de 94 interviews 53 inter-

views afgenomen in één keer, 19 in twee keer, 

10 in drie keer, 6 in vier keer, 3 in vijf keer en 3 

in zes keer. Hoe vaker het interview werd opge-

splitst, hoe langer de totale afnameduur (hoge 

Pearson correlatie tussen de totale afnameduur 

en het aantal deelsessies (r = 0.77; p<0.001)). 

Een totale duur van het gesprek van drie uur 

was zeker niet uitzonderlijk. Vier, vijf en meer 

dan zes uur kwamen ook voor. Merk op dat als 

zowel een zelfbeoordeling als een beoordeling 

door anderen plaatsvindt, de benodigde tijd 

voor beide nog moet opgeteld worden.

We gingen na of er sprake was van een leeref-

fect, met name of de afnameduur korter werd 

naarmate de interviewer meer interviews had 

afgenomen. Dit was niet het geval. We vinden 

eerder een licht positieve maar niet signi-

ficante Pearson correlatie (r = 0.16, p = 0.25) 

tussen afnameduur en volgnummer van inter-

view die we toeschrijven aan een relatief groter 

aantal afnames bij personen met grotere com-

municatieve en cognitieve beperkingen op het 

einde van de afnameperiode.

3.2.2  Interpretatie van de vragen en 

antwoordalternatieven

Hoe groter de cognitieve beperking, hoe moei-

lijker de zorggebruiker het heeft om de vraag 

te begrijpen. Bijvoorbeeld, de vraag ‘Worden 

de beslissingen die je neemt serieus geno-

men?’ (domein ‘zelfbepaling’) was voor heel 

wat personen met een verstandelijke beper-

king moeilijk te vatten. De doorgaans vage 

antwoordalternatieven zoals ‘soms’, ‘meestal’, 

‘vaak’, ‘min of meer’, ‘onregelmatig’ bleken 

meermaals te weinig concreet om tot een dui-

delijke keuze te komen.
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Welk antwoordalternatief bij een vraag uitein-

delijk gekozen wordt, hangt sterk af van hoe de 

vraag geïnterpreteerd wordt. Bij sommige vra-

gen is de ruimte voor interpretatie groot. Dit 

toonde zich o.a. bij de vraag: ‘Ben je vaardighe-

den aan het leren om zelfstandiger te worden, 

volg je cursussen of een opleiding?’ (‘persoon-

lijke ontwikkeling’). Voor personen met een 

ernstige of zeer ernstige cognitieve beperking 

(aangeboren of niet aangeboren) sluit het vol-

gen van cursussen of een opleiding niet aan 

bij de leefwereld van de persoon en is het ant-

woord ‘weinig tot geen’. Neemt de interviewer 

de vrijheid om het aanleren van vaardigheden 

(eerste deel van de vraag) meer op de situatie 

van de persoon af te stemmen, dan is het ant-

woord misschien ‘enkele’. Welk antwoord, en 

dus welke score het meest van toepassing is, 

hangt af van hoe de interviewer de vraag ver-

taalt naar de situatie van de persoon.

Als de interviewer de vrijheid neemt om het 

item inhoudelijk af te stemmen op de leef- en 

belevingswereld van de persoon, dringt zich 

onvermijdelijk de vraag op wat het cijfer (3, 2, 

of 1) dat daaruit voortvloeit nog betekent. Er is 

geen wetenschappelijke grond om aan te ne-

men dat de score op een vraag bij de ene per-

soon waarbij de vraag relatief letterlijk wordt 

geformuleerd nog vergelijkbaar is met de score 

op dezelfde vraag bij een andere persoon waar-

bij de vraag omwille van de afstemming op de 

persoon inhoudelijk op een heel andere ma-

nier geformuleerd wordt.

Moeilijkheden bij interpretatie ontstonden 

ook bij sommige meerledige vragen waarvoor 

personen aangeven dat wel het ene deel van de 

vraag geldt, maar niet het andere. Bijvoorbeeld, 

‘In welke mate ben je in staat zelfstandig te 

eten, rechtop te gaan staan en te gaan zitten, 

naar de wc te gaan en jezelf aan te kleden?’ 

(‘persoonlijke ontwikkeling’). De vraag ‘voel je 

je veilig en zeker in je omgeving?’ (‘emotioneel 

welbevinden’) is dubbel in de vraagstelling. Ze 

peilt naar het gevoel van veiligheid èn het ge-

voel van zekerheid. De antwoordalternatieven 

daarentegen (‘erg veilig’, ‘redelijk veilig’, ‘niet 

veilig’) verwijzen enkel naar veiligheid.

Soms staan de vragen van de POS zo ver af 

van de leefwereld van de persoon en de reali-

teit waarin de persoon door zijn beperkingen 

verkeert dat de interviewer wel uit heel goed 

hout gesneden moet zijn om ten opzichte van 

de zorggebruiker of zijn familie geen onpro-

fessionele of weinig empathische indruk te 

geven. Bij personen met een fysieke verlam-

ming, ernstige of diepe verstandelijke beper-

king zijn vragen zoals ‘Help je anderen wan-

neer ze jouw hulp nodig hebben?’ (‘sociale 

inclusie’) of ‘heb je een betaalde baan?’ (‘mate-

rieel welbevinden’) erg confronterend voor de 

persoon zelf of voor de familie. Ook de vraag 

‘Eet je gezond’ bij personen die sondevoeding 

krijgen is een lastige vraag om te stellen. Dat 

hierbij de professionaliteit van de interviewer 

en het goed kunnen kaderen van bovenstaan-

de voorbeelden cruciaal zijn, is evident. In 

de POS-opleiding wordt hierop getraind. De 

brede ruimte voor interpretatie van de items is 

een voordeel en zelfs noodzakelijk om te kun-

nen afstemmen op de specifieke situatie van 

de persoon maar heeft onmiskenbaar het bij-

horende nadeel dat de scores inhoudelijk niet 

meer eenduidig te interpreteren zijn en dus 

tussen personen niet meer vergelijkbaar.
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3.2.3  Aanwezigheid van derden en beoordeling 

door derden

Soms is bij de zelfbeoordeling de aanwezig-

heid van een derde persoon noodzakelijk, als 

geruststelling van de zorggebruiker of als on-

dersteuning in de communicatie. Een opval-

lende observatie is dat derden, bijvoorbeeld fa-

milie of professionals, geneigd zijn de rol van 

respondent over te gaan nemen of de beleving 

van de persoon zelf te gaan invullen. Dit is ui-

teraard niet de bedoeling. Het interview met 

zelfbeoordeling gaat om de beleving van de 

zorggebruiker. Het is aan de interviewer om 

dit te bewaken. Ook hieraan wordt aandacht 

besteed in de opleiding.

Niet uitzonderlijk bleek er in het huidige on-

derzoek een verschil tussen de emotionele 

beleving van de zorggebruiker en de veronder-

stellingen over die beleving bij de aanwezige 

derde. Hetzelfde wordt vastgesteld door van 

Loon et al. (2010) die bij een expliciete vergelij-

king tussen zelfbeoordelingen en beoordelin-

gen door derden de laagste correlatie (r = 0.48) 

tussen beide vinden voor het domein ‘emotio-

neel welbevinden’. Enerzijds kan beargumen-

teerd worden dat, net omwille van het verschil, 

de complementariteit van de zelfbeoordeling 

en beoordeling door anderen een sterkte is van 

de POS omdat hiermee de verschillende per-

spectieven in kaart worden gebracht en dit kan 

aanzetten tot dialoog. Anderzijds vloeit hieruit 

onvermijdelijk de vraag voort welke waarde we 

uiteindelijk mogen hechten aan de inschat-

ting van het emotionele welbevinden van de 

persoon door anderen als er door zijn beper-

kingen geen zelfbeoordeling mogelijk is.

3.2.4 Verwachtingen en emotionele reactie

Twee mogelijke neveneffecten die ook na het 

POS-interview nog kunnen spelen zijn ook 

vermeldenswaardig. Een eerste is dat het in-

terview bij de bevraagde persoon of zijn fa-

milie - al dan niet concrete - verwachtingen 

creëert. De persoon heeft tijdens een lang 

gesprek immers zijn beleving, verlangens en 

wensen gecommuniceerd. Dat dit niet auto-

matisch en onmiddellijk tot actie leidt, kan te-

leurstellend zijn. De neutrale interviewer kan 

uiteraard zelf geen verandering of andere aan-

pak beloven en kan dit dus best ook zo naar de 

zorggebruiker en of familie communiceren. 

Een tweede mogelijk neveneffect is een grote 

emotionele impact van het gesprek. Bij som-

mige zorggebruikers brengt het interview heel 

wat emoties te weeg. Nazorg, nabijheid of net 

afleiding met een luchtigere activiteit door be-

geleidend personeel of familie kan dan aange-

wezen zijn.

3.2.5 Onvolledige scores

Voor 16 van de 94 interviews kon door het 

ontbreken van een score op minstens één 

item geen eindscore berekend worden. Bij zes 

interviews (waarvan vier met een volledige 

score) gaf de interviewer aan dat omwille van 

betwijfelbare validiteit van de scores het niet 

raadzaam was de scores te gaan interprete-

ren. De validiteit van sommige eindscores 

werd in twijfel getrokken omdat het voor de 

interviewer, ondanks herhaaldelijke pogingen 

tot verheldering, duidelijk was dat de zorg-

gebruiker de vraag niet of niet juist begreep. 

Kwantitatieve analyses werden uitgevoerd op 

de volledige en door de interviewer als mini-

maal valide beschouwde interviews.
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Inspectie van de items bij onvolledige inter-

views bracht aan het licht dat de uitval vooral 

te wijten was aan items uit het domein ‘ma-

terieel welbevinden’. De items ‘Heb je genoeg 

geld om te kunnen sparen’ en ‘Heb je genoeg 

geld om je eigen keuzes te kunnen maken (bij-

voorbeeld waar te wonen, wat te eten, welke 

kleding, etc.)’ werden beide in 9 van de 94 in-

terviews niet gescoord. ‘Heb je een dusdanig 

inkomen dat je kan kopen wat je echt nodig 

hebt?’ werd 6 keer niet gescoord. Interviewer, 

professionals en familie zien twee mogelijke 

oorzaken van de uitval op deze vragen. Ofwel 

functioneert de zorggebruiker op een relatief 

hoog cognitief niveau en vindt hij dat de in-

terviewer geen zaken heeft met zijn financiële 

toestand. Ofwel functioneert de persoon op 

een cognitief te beperkt niveau om zijn eigen 

financiële toestand te kunnen inschatten. In 

het laatste geval had de interviewer in principe 

kunnen vragen of een andere persoon gecon-

sulteerd mocht worden (bv. de bewindvoerder) 

om deze informatie alsnog te achterhalen. In 

het domein ‘emotioneel welbevinden’ werd het 

item ‘Ben je tevreden met hoe het gaat in je le-

ven (dit betekent dat je geen zorgen hebt)?’ in 5 

van 94 interviews niet gescoord. Wat de uitval 

op deze - inhoudelijk toch belangrijke - vraag 

veroorzaakte, is niet duidelijk.

3.2.6 Gebrek aan normen of standaardisering

De interpretatie van kwantitatieve uitkomsten 

wordt bemoeilijkt door het ontbreken van nor-

men. Het introductie-artikel van de POS is 

nochtans expliciet over het belang van normen: 

‘Een belangrijke volgende stap is de ontwikkeling 

van normen voor het Vlaamse en Nederlandse 

taalgebied. Initiële dataverzameling is hierom-

trent reeds gestart.’ (van Loon et al., 2010, p. 

193). Tot op heden werden er echter geen nor-

men ontwikkeld. Dit schept onduidelijkheid 

over hoe de eindscore en de scores op de do-

meinen moeten geïnterpreteerd worden. Er 

is geen eenduidig referentiepunt waarmee de 

scores kunnen vergeleken worden. Navraag bij 

de ontwerpers verduidelijkt dat er uiteindelijk 

bewust voor gekozen werd om geen normen 

te ontwikkelen. Het huidige uitgangspunt van 

de auteurs is dat de norm voor de kwaliteit van 

bestaan van personen met een verstandelijke 

beperking, de kwaliteit van bestaan van de ‘ge-

wone’ populatie is (J. van Loon, persoonlijke 

communicatie, 19 augustus 2016).

In dienstencentra of zorgorganisaties die ac-

tief werken met de POS weerklinkt wel eens 

de conclusie dat, ondanks de aandacht in het 

beleid voor sociale inclusie, er nog heel wat 

werk aan de winkel is. De score op het domein 

‘sociale inclusie’ is immers de laagste in verge-

lijking met de andere domeinen. Opmerkelijk 

is dat hetzelfde wordt vastgesteld in gepubli-

ceerde studies die gemiddelde domeinscores 

rapporteren. De score van personen met een 

verstandelijke beperking op het domein ‘soci-

ale inclusie’ is ofwel de op één na laagste (bv. 

Simoes & Santos, 2016) of de laagste van alle 

domeinscores (bv. Claes, Vandevelde, et al., 

2012; van Loon, Bonham, et al., 2013; van Loon 

et al., 2010). Ook in het huidige onderzoek 

bleek van alle gemiddelde scores per domein, 

de score op ‘sociale inclusie’ het laagst (zie 

Figuur 1).

Deze vaststellingen illustreren een mogelijke 

valkuil bij de interpretatie van de kwantitatie-

ve gegevens die de nodige aandacht verdient. 

Hoewel gebruikers van het instrument ervan 
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uitgaan dat de domeinscores onderling kwan-

titatief vergelijkbaar zijn, zijn ze dat niet. De 

domeinscores zijn ten opzichte van elkaar 

immers niet gestandaardiseerd. Met andere 

woorden, dat een dienstencentrum gemiddeld 

lager scoort op het domein ‘sociale inclusie’ 

in vergelijking met het domein ‘zelfbepaling’ 

betekent daarom niet dat het dienstencentrum 

het slechter doet wat betreft ‘sociale inclusie’ 

in vergelijking met ‘zelfbepaling’. De lage sco-

re op het domein ‘sociale inclusie’ heeft vooral 

te maken met hoe het domein ‘sociale inclusie’ 

in zes concrete indicatoren vertaald werd.

De geobserveerde verschillen in gemiddelde 

scores tussen de domeinen zijn voor een be-

langrijk deel inherent aan het instrument 

waardoor elke organisatie op ongeveer hetzelf-

de patroon van domeinscores zal uitkomen. 

Zonder standaardisering is het onmogelijk de 

relatieve verschillen tussen domeinscores be-

tekenisvol te interpreteren. 

3.2.7  De relatie tussen POS scores en het niveau 

van cognitief functioneren

Interviewer en betrokken professionals had-

den de indruk dat de score op de POS sterk af-

hangt van het niveau van cognitief functione-

ren van de zorggebruiker. Hoe lager het niveau 

van cognitief functioneren, hoe lager de score.

Om deze indruk statistisch te testen bereken-

den we Spearman correlaties tussen beschik-

bare inschattingen van het cognitieve functi-

oneren en de beschikbare totaalscores van de 

POS, de kwaliteit van bestaan indices (KVBI). 

Figuur 1:   Gemiddelde score en 95% betrouwbaarheidsinterval per domein (n = 64). Voor elk domein is de mini-
mumscore 6 en de maximumscore 18.
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De cognitieve inschattingen bij enerzijds de 

personen met een aangeboren beperking (n 

= 25; bereik 1-6) en anderzijds de cognitieve 

inschatting bij personen met een niet-aange-

boren hersenletsel (n = 25; bereik 6-1) werden 

getransformeerd en samengebracht tot één 

cognitieve index (n = 50; bereik 1-6). We von-

den een significante correlatie tussen deze 

cognitieve index en de KVBI (rs = -0,39; p = 

0,005). Correlaties berekend op beide groepen 

afzonderlijk tonen dat in de groep van perso-

nen met een aangeboren beperking de corre-

latie met KVBI vooral bepaald wordt door de 

correlatie met het domein ‘persoonlijke rela-

ties’ (rs = -0,42; p = 0,039). Bij de groep van 

personen met een niet-aangeboren hersenlet-

sel wordt de correlatie vooral bepaald door het 

domein ‘zelfbepaling’ (rs = 0.59, p=0,002). 

Het verband tussen de score op de POS en het 

niveau van cognitief functioneren werd ook 

door anderen vastgesteld (bv. Claes, van Hove, 

Vandevelde, van Loon, & Schalock, 2012; 

Simoes & Santos, 2016).

De vaststelling dat de kwaliteit van bestaan uit-

gedrukt in scores op de POS lager is naarmate 

de cognitieve beperking groter is, is moeilijk 

te interpreteren. Naast het patroon in domein-

scores (3.2.6) lijkt ook de relatie tussen de 

score en het niveau van cognitief functioneren 

inherent aan het instrument. Een belangrijk 

deel van geobserveerde verschillen in POS sco-

res tussen zorggebruikers kan dus toegeschre-

ven worden aan verschillen in het niveau van 

cognitief functioneren van de zorggebruikers. 

Voor de interpretatie van de scores op organi-

satieniveau (mesoniveau of macroniveau) is 

de correlatie tussen het niveau van cognitief 

functioneren en de score op de POS problema-

tisch. In vergelijking met dienstencentra die 

zorg organiseren voor personen met een lichte 

verstandelijke beperking, zullen dienstencen-

tra die zorg organiseren voor personen met 

een ernstige of diepe verstandelijke beperking 

gemiddeld gezien lager scoren op de POS. In 

welke mate verschillen in POS-scores tussen 

de dienstencentra te wijten zijn aan werkelijke 

verschillen in kwaliteit van bestaan dan wel 

aan verschillen in het gemiddelde niveau van 

cognitief functioneren van de personen uit die 

voorziening is onduidelijk en niet eenduidig te 

achterhalen.

3.2.8  Inhoudsvaliditeit en personen met (zeer) 

ernstige cognitieve beperkingen

Inspectie van de items leert dat het vinden 

van een correlatie tussen het niveau van cog-

nitief functioneren en de score op de POS niet 

verwonderlijk hoeft te zijn. Hoe lager het ni-

veau van cognitief functioneren, hoe lager de 

score op indicatoren zoals ‘Heb je een betaal-

de baan?’, ‘Help je anderen wanneer ze jouw 

hulp nodig hebben?, ‘Hoeveel buren ken jij bij 

naam?’. Het is inhoudelijk moeilijk te verdedi-

gen (face validity) dat zulke items een valide 

beeld geven van de kwaliteit van bestaan van 

personen met een ernstige of diepe verstande-

lijke beperking. Voor deze personen zegt een 

lage score op zulke items veel meer over de 

(onvoldoende) afstemming van het item op de 

situatie van de persoon dan over zijn of haar 

kwaliteit van bestaan. Hoe ernstiger de cogni-

tieve beperking van de persoon, hoe ernstiger 

de representativiteit van de items van de POS 

(inhoudsvaliditeit) voor het te meten concept 

(kwaliteit van bestaan) te betwijfelen is. Of 

moeten we zonder meer aannemen dat, zoals 
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de score uitdrukt, personen met ernstige of 

zeer ernstige cognitieve beperkingen een be-

duidend lagere kwaliteit van bestaan hebben 

net omdat ze geen betaalde baan hebben, hun 

buren niet bij naam kennen en anderen niet 

kunnen helpen?

Het generaliseren van de veronderstelde bele-

vingswereld van personen zonder of met een 

lichte of matige verstandelijke beperking naar 

de belevingswereld van personen met een ern-

stige of diepe verstandelijke beperking is niet 

zonder risico’s en kan problematisch zijn voor 

de kwaliteit van bestaan van personen met de 

zwaarste beperkingen. Verkeerde veronder-

stellingen leiden immers tot verkeerde ver-

wachtingen, een wezenlijk en in de sector al 

te vaak onderschat probleem (Schouten, 2015).

De items of indicatoren van de POS lijken 

vooral te zijn afgestemd op de situatie van 

personen met een lichte of eventueel matige 

verstandelijke beperking (zie ook Schuurman 

& Finkenflügel, 2011). Dit is op zich niet pro-

blematisch. Elk instrument heeft vanzelf-

sprekend beperkingen of richt zich op zeer 

specifieke doelgroepen. We stellen echter vast 

dat deze nuance bij de profilering van de POS 

niet gemaakt wordt, niet in de literatuur (van 

Loon et al., 2010), niet in de factsheet (www.

qol-instruments.com) en niet tijdens de POS-

opleiding. De POS wordt geprofileerd als ‘bin-

nen de VG-sector uitstekend toepasbaar voor 

alle categorieën cliënten’.

4 Beperkingen van het onderzoek

Om het effect van het niveau van cognitief 

functioneren kwantitatief te kunnen nagaan, 

werd gebruik gemaakt van in het zorgdossier 

beschikbare inschattingen. Dat niet voor elke 

zorggebruiker een inschatting beschikbaar 

was op het moment van de analyse, is een be-

perking van het onderzoek. Bovendien was ten 

tijde van het onderzoek het gebruik van het 

CDM als leidraad voor de inschatting bij per-

sonen met een NAH in enkele dienstencentra 

van de koepelorganisatie nog niet helemaal 

ingeburgerd. Om de professionals niet extra 

te belasten, hebben we ons in de huidige stu-

die beperkt tot informatie die op dat moment 

voorhanden was. Naar de mening van de au-

teur heeft deze beperking geen invloed op de 

conclusies van het onderzoek.

Een andere beperking van het onderzoek be-

treft de interpretatie van kwalitatieve gegevens. 

Hoewel de interviewer en coördinator van het 

onderzoek naar best vermogen de gegevens 

op een systematische manier hebben geanaly-

seerd en er alles aan gedaan hebben om een 

zo objectief mogelijke voorstelling van de ge-

gevens te geven, blijft er onvermijdelijk een 

subjectief aspect verbonden aan de interpre-

tatie van kwalitatieve gegevens. Bijvoorbeeld, 

of een item nu wel of niet is afgestemd op de 

specifieke situatie van de zorggebruiker is een 

subjectieve beoordeling. 

5 Conclusie en discussie

Over de meerwaarde van het concept van kwa-

liteit van bestaan en het belang van de concrete 

implementatie ervan in de zorg voor personen 

met een beperking bestaat er een breed gedra-

gen consensus (Schalock et al., 2002). De POS 

is een instrument dat op een unieke manier 

het concept ‘kwaliteit van bestaan’ en de acht 

onderliggende cross-cultureel gevalideerde 

kerndomeinen (Jenaro et al., 2005) onder de 
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aandacht brengt. De resultaten van het hui-

dige onderzoek benadrukken de meerwaarde 

van een expliciete bevraging van alle kerndo-

meinen. De tijd die op het niveau van het in-

dividu aan deze expliciete bevraging besteed 

wordt in de vorm van een uitgebreid gesprek 

is een onmiskenbare sterkte van de POS. De 

vereiste neutraliteit van de interviewer maakt 

dat tijdens het gesprek een sfeer gecreëerd 

kan worden die ruimte en vertrouwen schept 

om ook thema’s aan te snijden die anders ge-

schuwd worden. Zorggebruikers voelen zich 

hierdoor serieus genomen en gehoord, zonder 

beoordeeld te worden. De toevoeging van de 

mogelijkheid voor het systematisch registre-

ren van kwalitatieve opmerkingen (van Loon, 

Claes, et al., 2013) maakte van de POS een 

kwalitatief nog sterker instrument.

Naast de kwalitatieve sterktes van de POS bren-

gen de resultaten van het huidige onderzoek 

een aantal problemen aan het licht die vragen 

doen rijzen bij de meerwaarde van het kwan-

titatieve luik van het instrument. Het gebrek 

aan normen en gebrek aan standaardisering 

van de domeinschalen, maken de totaalscore 

en domeinscores moeilijk te interpreteren. In 

contrast hiermee staat dat gebruikers van het 

instrument vaak wel uitgaan van kwantitatie-

ve vergelijkbaarheid tussen de domeinen.

De correlatie tussen de score op de POS en 

het niveau van cognitief functioneren maakt 

dat het voor een groep van personen met een 

verstandelijke beperking niet duidelijk is in 

welke mate verschillen in scores op de POS 

toe te schrijven zijn aan verschillen in cogni-

tieve vaardigheden dan wel aan verschillen in 

de werkelijk beleefde kwaliteit van bestaan. 

Scores zijn hierdoor op organisatieniveau 

(mesoniveau, macroniveau) niet eenduidig te 

interpreteren.

Hoewel de psychometrische eigenschappen 

van de POS (betrouwbaarheid, interne consi-

stentie, concurrente validiteit) aanvaardbaar 

zijn (van Loon et al., 2010), is de inhoudsva-

liditeit, zeker voor de doelgroep van personen 

met ernstige of zeer ernstige cognitieve beper-

kingen, vatbaar voor discussie. De indicatoren 

lijken vooral te zijn afgestemd op personen 

met een lichte (of eventueel matige) verstan-

delijke beperking (zie ook Schuurman & 

Finkenflügel, 2011). 

Het gebrek aan vertrouwen in het instrument 

(face validity) als valide meting van kwaliteit 

van bestaan bij personen met een ernstige of 

diepe verstandelijke beperking was voor zorg-

professionals in sommige dienstencentra van 

de koepelorganisatie het (subjectieve) argu-

ment om niet deel te nemen aan het huidige 

onderzoek. Dit verklaart waarom er, in verge-

lijking met de verhoudingen in de totale popu-

latie van de organisatie, relatief weinig perso-

nen met een ernstige of diepe verstandelijke 

beperking in het huidige onderzoek betrokken 

werden. Zorgprofessionals die dagdagelijks in-

tensief werken met de ‘zwaarste doelgroepen’ 

binnen de organisatie, zijn ervan overtuigd 

dat de domeinen van kwaliteit van bestaan 

voor deze personen een fundamenteel andere 

invulling zouden moeten krijgen dan hoe ze 

in de POS in indicatoren werden vertaald (zie 

ook Schouten, 2015).

De indruk dat de indicatoren van de POS voor-

al zijn afgestemd op de doelgroep van perso-
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nen met een lichte (eventueel matige) verstan-

delijke beperking staat in contrast met hoe het 

instrument wordt geprofileerd. Om verkeerd 

gebruik van een instrument te voorkomen 

dringt zich voor de POS een duidelijker afge-

bakende profilering op en een expliciete com-

municatie over de beperkingen van het kwan-

titatieve luik van het instrument.

De vraag kan worden gesteld of de inhoudelij-

ke flexibiliteit die nodig is voor de afstemming 

op de brede waaier van personen met een 

verstandelijke beperking wel verenigbaar is 

met een valide kwantificatie. Kan, met andere 

woorden, een instrument opgebouwd rond 48 

items de verschillen wel vatten die we mogen 

veronderstellen tussen de belevingswerelden 

van personen met een lichte verstandelijke 

beperking en personen met de meest ernstige 

verstandelijke beperkingen?

Het meten van de kwaliteit van bestaan van 

personen met een ernstige of diepe verstan-

delijke beperking blijft één van de moeilijkste 

uitdagingen van theoretici en practici (Petry, 

2006). Vanuit de bekommernis om een betere 

afstemming van de indicatoren van kwaliteit 

van bestaan op de belevingswereld van per-

sonen met een ernstige of diepe verstande-

lijke beperking of meervoudige beperkingen 

werden al tal van andere instrumenten ont-

worpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 

‘Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan voor men-

sen met EMB’ ontworpen door het Centrum 

voor Consultatie en Expertise (CCE, 2013), de 

QOL-PMD (Petry, Maes, & Vlaskamp, 2009a, 

2009b), de vragenlijsten ‘Kwaliteit van Leven’ 

(Vanermen, 2011) en de Spaanse ‘San Martin 

Scale’ (Verdugo, Gomez, Arias, Navas, & 

Schalock, 2014). Vanuit de vaststelling dat de 

POS minder geschikt is voor personen met 

een ernstige verstandelijke of ernstige meer-

voudige beperkingen, werken de ontwerpers 

van de POS aan een Nederlandse vertaling 

van de San Martin Scale (J. van Loon, per-

soonlijke communicatie, 19 augustus 2016). 

Ook voor kinderen heeft recent de speci-

fieke afstemming van de indicatoren meer 

aandacht gekregen en werd gewerkt aan de 

POS-C: Personal Outcomes Scale for Children 

& Adolescents (Claes, Mostert, Moonen, van 

Loon, & Schalock, 2015). Zie ook de ‘KidsLife 

Scale’ (Gomez et al., 2016).

Welk instrument ook wordt aangewend voor 

het in kaart brengen en optimaliseren van 

kwaliteit van bestaan, voorzichtigheid is gebo-

den bij kwantificatie. In plaats van te focussen 

op een resultaat, een kwantitatieve score op 

niet-geïndividualiseerde indicatoren, lijkt het 

ons inziens veeleer zinvol te focussen op het 

proces, het zoeken naar die indicatoren voor elk 

domein, die voor het specifieke individu rele-

vant zijn. In die zin verdient elke zorggebrui-

ker een POS (of set van indicatoren) ‘op maat’.

De zoektocht naar een geïndividualiseerde in-

vulling van elk domein van kwaliteit van be-

staan met de zorggebruiker en/of zijn naasten 

is zinvol, is nooit afgerond en lijkt, gezien de 

opvallend positieve beleving van het interview 

op zichzelf al de eerste belangrijke stap naar 

het verbeteren van de kwaliteit van bestaan. 

Het effectief aangaan van het gesprek, het ex-

pliciet aan de orde stellen van alle domeinen, 

het betrekken van een neutrale professional en 

het gebruik van kwalitatieve opmerkingen zijn 

onbetwistbare sterktes van de POS die in deze 
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zoektocht een grote meerwaarde kunnen bete-

kenen. Om het proces in de praktijk concreet 

vorm te geven, kan de POS als inspiratiebron 

gebruikt worden, maar er zijn - afhankelijk 

van de specifieke beperkingen van de persoon 

- ook alternatieven voorhanden.                   
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Samenvatting

Kwaliteit van bestaan is een richtinggevend 

principe in de zorg geworden. Zorgorganisa-

ties willen de kwaliteit van bestaan van hun 

zorggebruikers zoveel mogelijk bevorderen. 

De Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkom-

sten Schaal (Personal Outcomes Scale; POS) 

is een instrument dat werd ontworpen om 

kwaliteit van bestaan bij personen met een 

verstandelijke beperking kwalitatief in kaart te 

brengen maar ook kwantitatief te meten. Cij-

fers kunnen richting geven aan beleid. Maar 

kan kwaliteit van bestaan met de POS wel 

eenduidig gemeten worden in een organisatie 

die zorg biedt aan een diverse populatie van 

personen met een aangeboren of niet-aange-

boren beperking, personen met een lichte tot 

een diepe verstandelijke beperking? Om dit te 

testen, zette een Vlaamse koepelorganisatie 

van dienstencentra voor personen met een 

beperking een praktijkonderzoek op. In zes 

dienstencentra werden door een opgeleide 

en getrainde interviewer 94 POS-interviews 

afgenomen bij personen met een aangeboren 

en niet-aangeboren beperking.

In dit artikel worden de resultaten van de 

analyses van de kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens samengevat in enerzijds de vastge-

Summary

‘Quality of Life’ has become a guiding prin-

ciple in the care for persons with disabilities. 

The Personal Outcomes Scale (POS) is an 

instrument deliberately designed to map but 

also measure, the quality of life of people 

with intellectual disabilities. Quantification of 

quality of life could indeed be helpful to as-

sess whether specific objectives are reached. 

If meaningfully interpretable, POS outcome 

scores can inspire management and the sup-

port organization from the micro level to the 

macro level. 

The present article summarizes the results of 

a field study conducted in a non-profit organi-

zation providing care to a wide diversity of 

people having either acquired or congenital, 

mild, severe or profound mental disabilities 

or multiple disabilities. The aim of the study 

was to assess whether the POS can be fruit-

fully implemented to measure quality of life 

and, eventually, to guide management. To this 

end, a trained interviewer completed 94 POS-

interviews in six care facilities. Strengths and 

obstacles observed during the interviews and 

after analysis of the acquired quantitative and 

qualitative data are reported.

Strengths of the POS mainly entail its quali-
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stelde sterktes van de POS en anderzijds mo-

gelijke hindernissen die kunnen optreden bij 

de concrete inzet van het instrument.

De vastgestelde sterktes hebben betrekking 

op de unieke interviewvorm. Tijdens een 

gesprek met een neutrale interviewer wordt 

in een vertrouwelijke sfeer tijd gemaakt om 

alle domeinen van kwaliteit van bestaan ex-

pliciet te bevragen. Ook thema’s die anders 

geschuwd worden, kunnen aan bod komen. 

Zorggebruikers die het kunnen aangeven, 

zeggen het gesprek positief te ervaren en zich 

gehoord te voelen.

Mogelijke hindernissen bij de inzet van het 

instrument hebben vooral betrekking op de 

kwantificatie en de afstemming van de indica-

toren op het niveau van verstandelijk functio-

neren. Sommige indicatoren staan veraf van 

de realiteit van de situatie van personen met 

ernstige cognitieve beperkingen. Een gebrek 

aan normen en standaardisatie van domein-

scores en het verband tussen POS-scores en 

het niveau van cognitief functioneren, maken 

dat de scores op organisatieniveau inhoude-

lijk moeilijk geïnterpreteerd kunnen worden.

In dit artikel beargumenteren we een aanpak 

die kwantificatie achterwege laat en de kwali-

tatieve sterktes van de POS gebruikt om het 

werken aan kwaliteit van bestaan in een or-

ganisatie concreet te implementeren. Als het 

gaat over het optimaliseren van de kwaliteit 

van bestaan bij een diverse groep van perso-

nen met een beperking, lijkt het raadzamer 

de focus te verleggen van het resultaat, de 

score op soms onvoldoende op het individu 

afgestemde indicatoren, naar het proces, het 

zoeken naar geïndividualiseerde indicatoren.

tative properties. The POS employs a unique 

style of interviewing. Instead of merely scor-

ing the items, a neutral interviewer (i.e. not 

engaged in the daily support of the respond-

ent) takes the time to create a confidential 

atmosphere and build a conversation. During 

conversation the interviewer thoroughly in-

quires all 8 domains of quality of life, including 

topics that in daily care are easily and usually 

avoided. Respondents generally appreciate 

the interview and indicate feeling heard with-

out being judged, and being taken seriously.

Potential obstacles in implementing the POS 

mainly concern its quantitative properties and 

the tuning of its items to the level of cognitive 

functioning. No norm scores are available and 

domain scores are not standardized. These 

facts, together with the fact that POS-scores 

significantly correlate with the level of cogni-

tive functioning, hamper a meaningful quan-

titative interpretation at the organizational 

level.

In the present article we propose an approach 

that abandons quantification and focuses on 

the qualitative strengths of the POS in im-

plementing quality of life in care facilities for 

diverse groups of people with intellectual dis-

abilities. To optimize quality of life, it seems 

worthwhile to shift the focus from a quantita-

tive result to the process of identifying rele-

vant indicators for improvement of individual 

quality of life.
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