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Inleiding
Een cliënt van de thuiszorg belt met de volgende klacht. 'Mijn thuishulp maakt het he
huis schoon met maar één werkdoek. En ze begint bij het toilet!' Zijn er richtlijnen in
thuiszorg waarin verzorgende, cliënt en organisatie kunnen nagaan hoe het wel zou
moeten?

Huishoudelijk werk kan iedere vrouw, is
Huishoudelijk werk in de thuiszorg vormt daarop geen uitzondering. De maatschappelijke waardering is laag. Daaraan wordt extra voeding gegeven doordat de thuishulp A,
die volgens
de taakomschrijving uit de CAO Thuiszorg 1996-98 (1996) 'nagenoeg
- uitsluitend huishoudelijke taken verricht', de laagstbetaalde functiegroep is. De waardering voor
hun werk halen uitvoerend medewerkers vaak uit randactiviteiten. Herwaardering van
werken in de gezinszorg zou moeten beginnen aan de basis. Huishoudelijk werk bevat
zwaar lichamelijk belastende werkzaamheden. Beroepsmatig huishoudelijk werk doen,
betekent dat verzorgenden deze lichaamsbelastende taken vaak doen. Kennis van ergonomie en goede werkmaterialen is dan belangrijk. Juist omdat huishoudelijk werk de kernactiviteit (zie schema 1) van het takenpakket in de gezinszorg is, moeten medewerkers
hierin vakbekwaam en vakbewust zijn. Richtlijnen voor huishoudelijk werk kunnen daarin een belangrijke rol spelen. In dit artikel staan de richtlijnen uit Stof genoeg (Schlötjes,
e.a., 1996) centraal'.
Schema 1.

'

Huishoudelijk werk als kenactiviteit in diverse functies

Functieniveau

Percentage dat de helft of meer van haar tijd besteedt aan
huishoudelijk werk

Alpha-hulp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94%
..

Thuishulp A '

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .97%
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p m m van het ontwikkekn van de richilijnen uit Stof genoeg wordt besproken in de
@eheut van het artikel. Met de richtlijnen kunnen instellingen voor thuiszorg heldere

ahpraken maken met cljenten over huishoudelijk werk. Hoe kan de organisatie toetsen of
* e afgesproken haliteit van het werk ook daadwerkelijk gehaald wordt? In het tweede
dedelte van
artikel wordt een inventariserend onderzoek naar het meten van de
kwaliteit van schoonmaakwerk besproken. Eerst is een literatuurstudie gedaan naar
methoden die in de professionele schoonmaak gehanteerd worden, er zijn interviews
gehouden met (kwaliteitsl managers uit de sehoonmaakbranche en uit de thuiszorg en er
Is een aantal meetmethoden getest in een huishouden.
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Thuiszorg
Thuiszorg is dat gedeelte van de verzorging en verpleging dat geleverd wordt door zowel
reguliere als particuliere instellingen voor thuiszorg, instellingen voor kruiswerk en
instellingen v w r gezinsverzorging (NRV, 1995). Thuiszorg biedt hulp aan huishoudens
die bij de verrichting van taken binnen die huishoudens beperkingen hebben of dreigen te
krijgen. In de gezinszorg - het onderdeel van de thuiszorg dat 'verzorging' voor haar re-.
kening neemt - waren in 1994 zo'n 40.000 formatieplaatsen. Omdat veel mensen part-time
werken loopt het aantal beroepsbeoefenaars op tot ongeveer 110.000. Ook bemiddelt de
gezinszorg in alpha hulpen als de hulpvraag puur huishoudelijk is en de cliënt in staat is
de werkgeversrol te vervuilen. Er wordt geschat dat er 40.000 alpha hulpen werkzaam
zijn (FOZ, 1994). Huishoudelijk werk wordt in bijna alle gevallen (99%)geïndiceerd,
terwijl in veertig procent van de indicaties uitsluitend huishoudelijk werk wordt
geïndiceerd (Boeije, e.a., 1997).
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Aanleiding richtlijnontwikkeling
Uit een verkennend onderzoek in (toen nog) de gezinsverzorging eind 1993, blijkt dat
huishoudelijk werk algemeen als knelpunt beschouwd wordt. Met name periodieke
huishoudelijke werkzaamheden dreigden door de toenemende werkdmk minimaal
uitgevoerd te worden. Doordat niet vastlag welke huishoudelijke taken de thuiszorg tot
haar pakket rekende, was er ook geen duidelijkheid over de minimale kwaliteit.
Bovendien was en is er de steeds terugkerende discussie of huishoudelijk werk binnen de
AWBZ moet blijven vallen. Door zowel verzorgenden, leidinggevenden als hoger kader
werden richtlijnen gezien als een handvat waarin omschreven zou worden wat het
huishoudelijk werk in de thuiszorg omvat (en wat niet). Tevens zou voor de interne
organisatie en voor externen, zoals zorgverzekeraars en politiek, duidelijk zijn wat het
belang van huishoudelijk werk is (Verbeek, e.a., 1993). Ook uit andere onderzoeken blijkt
sprake van een behoefte aan professionalisering van het huishoudelijk werk in de thuiszorg (o.a. Drees, 1992; Van Velzen, 1993; Van den Herik, e.a., 1995; Zorg voor zorg, 1995).
Richtlijnen
Het Nederlands Instituut voor Zore en We17iin (NWW) hesliiit APIP

een interviewronde kunnen 26 managers uit thuiszorginstellin
wenselijkheid van het ontwikkelen van richtlijnen OP landeliik
tarisatie van de bestaande richtliinen bliikt dai d
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landelijke, eenduidige basis onder het werk geIgd, waardoar zij met eenzelfde tesminologie en werkwijze zullen worden aangesproken. Manapms vinden het belangrijk dat d@
instellingen betrokken worden bij de ontwikkelixlg, zodat de richtlijnen wekbaar en
herkenbaar zijn voor de medewerkers fschlötjesen WilIems, 199494).
Consensusvorming
In november 1994 wordt een voorbereidingsgroep geformeerd met daarin verzorgenden,
leidinggevenden en hoger management van thuiszorgorganisaties. Ook worden d
kundigen uitgenodigd om mee te denken: één op het gebied van professioneel sc
maken, één op het gebied van CARA, één op het gebied van ergonomisch en gez
bewegen en één persoon uit het onderwijsveld. Uit de eerdere interv~ewsmet de
managers van instellingen was een model ontwikkeld over wat er in de richtlijnen moest
komen. Frequenties van taken, werkwijzers van hoe het uitgevoerd moest worden,
'2 .
werkmaterialen, achtergronden van schoonmaken, ergonomische aspecten, enzovoort. Met "
de deelnemers van de voorbereidingsgroep is toegewerkt naar consensus over de inhoud
en vormgeving van de richtlijnen. Na het bereiken van consensus in de kleine kring van
de voorbereidingsgroep, wordt overgegaan tot het uitgeven van conceptrichtlijnen. Op 16
november 1995 vindt de landelijke consensusdag plaats in de Reehorst in Ede waarbij 380
deelnemers uit 80 thuiszorginstellingen aanwezig zijn om zich uit te spreken over de
richtlijnen. Er wordt overeenstemming bereikt over de inhoud en vormgeving van de
richtlijnen. Tijdens de dag kunnen deelnemers mondeling en schriftelijk de richtlijnen van
commentaar voorzien. Deze zijn opgenomen in Stof genoeg, richtlijnen voor schoonmaakwerkzaamheden, textiel- en maaltijdvevzorging in de thuiszorg, dat in maart 1996 in definitieve
vorm verschijnt (Schlötjes, Buisman en Willems, 1996).

F$

Professioneel huishoudelijk werk
Huishoudelijk werk wordt algemeen beschouwd als iets dat iedere vrouw kan. In de
thuiszorg wordt huishoudelijk werk in datzelfde licht gezien, als een soort voortzetting van de huiselijke activiteiten van de vrouw. Toch is het anders om de eigen
keuken te dweilen dan de keuken van de client van de thuiszorg. Wat veroorzaakt dit
verschil, waardoor thuiszorgmedewerkers kennis en kunde moeten hebben van
huishoudelijk werk?
- Persoon met een beperking: Thuiszorg krijgt een client alleen op indicatie: er zijn
zodanige beperkingen bij de client dat hij de taken niet zelf kan doen. Dit betekent dat
de cliënt veelal in hoge mate afhankelijk is van de (huishoudelijk)hulp van de
rzorgende nalaat de trap te stofzuigen, gebeurt het niet.
. De cliënt bevindt zich in zijn eigen huis waarin hij vaak, voordat
rr i
traden, zelf huishoudelijke taken heeft verricht en daaromtrent
--r-,
De verzorgende moet daarmee rekening houden en respect hebben voor
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te doen. Zowel
chten kennis van zaken.
werk wordt geleverd namens een organisatie. Omdat
ntie of verloop regelmatig voorkomen is uniformiteit in
aan kwaliteit. Niet alleen moet de 'gemiddelde' kwaliteit voldoende zijn, ook moet
ervoor gezorgd worden dat de verschillen tussen personen die taken uitvoeren, niet te
Binnen een bepaalde tijd: Verzorgenden krijgen een bepaalde tijd om hun taken uit tc
voeren. Vaak impliciet hebben zowel intakers als verzorgenden al een idee van de
taken die ze in die tijd gaan doen.
Doelmatige zorg: De diensten van een thuiszorgorganisatie zijn erop gericht om
mensen met een beperking zo lang mogelijk
- . in de thuissituatie te houden. Aan de
andere kant is de thuiszorg erop gericht om deze diensten zo efficiënt mogelijk te
leveren. Doelmatige zorg wil in deze context zoveel zeggen als 'zorg zo matig als nodig
is om .het doel te bereiken'. Dit betekent dat sommige huishoudelijke taken niet
overgenomen worden door de verzorgende, maar dat zij ze samen met de cliënt
uitvoert. Bijvoorbeeld door een beginnend dementerende cliënt te betrekken bij het
afwassen om de dagelijkse routine te behouden. De 'technische' kwaliteit van het
schoonmaakwerk kan goed zijn als de verzorgende besluit zelf de afwas te doen,
terwijl de waardering voor de 'totale' kwaliteit onvoldoende uitvalt, omdat de
verzorgende onvoldoende rekening houdt met de cliëntsituatie.
- Beroepsmatige zorg: Het huishoudelijk werk in de thuiszorg gebeurt beroepsmatig.
Dit betekent dat verzorgenden veel vaker dan thuis de keukenvloer dweilen, waardoor i
kennis van ergonomie en werkmaterialen van groot belang is. Als iemand één keer in
de week de keukenvloer op haar knieën dweilt leidt dit niet tot lichaamsbelastende
situaties. Het wordt wel een probleem wanneer dit elke dag gebeurt, jaar in, jaar uit.
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Om te werken aan kwaliteit, is een ijkpunt nodig. Je kunt pas over kwaliteit spreken,
met elkaar afgesproken is wat er onder kwaliteit verstaan wordt. Afspraken over kwa
kunnen op verschillende niveaus gemaakt worden. Op het niveau van het huishoudelij
werk kunnen afspraken gemaakt worden over de frequenties hoe vaak huishou
taken gedaan worden. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden hoe het huish
werk uitgevoerd wordt en welke materialen daarvoor nodig zijn. Een verzorgen
volgens afspraak elke week het toilet en het aanrecht nat af. Maar vaktechnisch
niet als zij begint met het toilet en vervolgens met dezelfde werkdoek het aanre
Kwaliteit heeft alles te maken met afspraken maken. Als een organisatie aan kwa
gaan werken, wordt eerst afgesproken wat er gedaan gaat worden. Vervolgens wordt e
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proces is dat gecontroleerd wordt of ook daadwerkelijk de afspraak
De richtlijnen uit Stof genoeg kunnen een ijkpunt zijn bij afspraken d
nisatie maakt met cliënten. De thuiszorgorganisatie gaat aan de slag
Maar hoe kan een thuiszorgorganisatie controle uitvoeren of de afspra
uitgevoerde schoonmaakwerk gehaald zijn? Om op deze
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WERKWiJZE
Werkvolgorde
eerst stofwissen of stofzuigen
werk naar de deur toe
dweil systematisch baan voor baan
spoel na afloop de emmer en de dweil schoen en h& de dweul
buiten drogen en gooi hem daarna in de was
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Schoonmaaktechniek
gebruik een sopje van allesreiniger of santtaureimger
doe de spons/dweil (op steel) in het sopp en wring hem goed uit
sla de vochhge dweil om de thkker/hiwigen indien p werkt met
losse dweil en trekker/luiwagen
dweil met de schoenpunt of met de hand de hoekps uit
dweil de rest van de vloer
ga hldens het dweilen op de droge v\oer staan
spoel de dweil tijdig uit
verschoon het dweilwater hjdig en spoel het dweilwater door het
toilet of door het afvalwaterputJein verband met verstopping
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Arbo-tips
zet je gewicht in, werk met aileen vanuit de schouders
zet de voeten in de spreid-schredestand voor een groot steunvlak
zet de emmer op p s t e werkhoogte
**houdde polsen in de middenstand bij het uitwringen van de dweil
, en wring met vezels in de lengterichting
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WERKMATERIALEN
spons/dweil op steel
dweil
allesreiniger

emmer
trekker/luiwagen
sanitairremger
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e n g m p ~ ktoc te lichten. Bij de gesprekken is gebruik gemaakt
king op de inhoud en de
bepasbaasheid in de thuiszorg.
werk- van thuiszorgorganisaties
het schoonmaakwerk in de
&Mndt m wat de voor- en nadelen zijn van verschillende vormen van ,
hk.H m 4 er .op dit moment mg geen instrumenten zijn ontwikkeld, zijn er binnen
de thuwemg w 4 allerlei ontwikkelingen op het meten van kwaliteit. Voor de i n t e ~ e w s
eip vfm o ~ g a d ~ a t igeselecteerd
m
waarvan bekend is dat de verzorgenden volgens
,
f i ~ h ~ j f u gwn ~ hOp. grond b r v a n is aangenomen dat er binnen de organisatie een ,
m m h m M d e M e b i r i s is over Irwaliteitsmntrole. Er is geprobeerd om zowel
~@ffuWiie,msen,
leidin
en als verzorgenden te betrekken bij de gesprekken. Het
uitgangspunt hierbij is dat een staffunctionaris inzicht kan geven in het beleid ten aanzien
van kwabteitscontrole. Een leidinggevende heeft meer zicht op de feitelijke situatie. Een
verzorgende kan haar ervaringen vertellen over het meten van de kwaliteit van haar ' .
werk. Tijdens de gesprekken is gevraagd naar het belang van kwaliteitscontrole van 1 , .
uitgevoerd schoonmaakwerk en naar de wijze waarop controle binnen de organisatie r
plaatsvindt. Ook is gevraagd naar het belang en de voor- en nadelen, voor.zowe1 d e
J
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ten behoeve van de implementatie van richtlijnen.
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Van methodische kwaliteitsbewaking van het schoonmaakwerk is in de thuiszorg ove
algemeen (nog) geen sprake. Thuiszorgorganisaties leiden meestal op indirecte w i p ,
de hand van informatie van cliënten af of het (schoonmaak)werk naar behoren wordt
uitgevoerd. In twee van de organisaties waarin een gesprek heeft plaatsgevonden war
de kwaliteit van het schoonmaakwerk via een vaste systematiek, visueel, op directe w
gecontroleerd met een checklist met schoon te maken elementen. In @n organisatie wordt
de controle steekproefsgewijs uitgevoerd door een daartoe opgeleide kwaliteitsbewaker.
In de andere organisatie wordt gecontroleerd door de leidinggevende en wordt de locatie
willekeurig bepaald. Er is geen sprake van een afgesproken kwaliteitsniveau of standaard,
aan de hand waarvan beoordeeld wordt of de schoonmaakkwaliteit voldoende is. Van
deze organisaties is bekend dat zij een voorsprong hebben op andere thuiszorgorganisaties wat betreft kwaliteitsbewaking en -verbetering. Thuiszorgorganisaties leggen in hun
schoonmaakactiviteiten de nadruk op zichtbaar schoon, de esthetische kant van
schoonmaken (zie Schema 3, 'Waarom maken we schoon'; een gedeelte uit Stof genoeg).
Visuele meetmethode
In de schoonmaakbranche is het gebruikelijk om in het contract tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer expliciet het kwaliteitsniveau vast te leggen. Met visuele controle wordt
vastgesteld of de uitvoering van het werk volgens afspraak verloopt. Een veel gebruikt
instrument voor visuele controle is het VSR-kwaliteitsmeetsysteem van de Vereniging
Schoonmaak Research, waarmee volgens vastgestelde criteria door een daartoe opgeleide
controleur wordt bepaald of de schoonmaakkwaliteit voldoende is. Bij de beoordeling
wordt uitgegaan van een schoonmaakwerkprogramma. Bij het opstellen hiervan wordt
door de opdrachtgever en het schoonmaakbedrijf tevens het gewenste kwaliteitsniveau
vastgelegd. Dit niveau is uitgedrukt in de zogenaamde AQL-waarde (Acceptable Quality
Level) en houdt het percentage toegestane vervuiling in. In het algemeen worden de aan
de praktijk getoetste kwaliteitsniveaus van 3%, 4% en 7%gehanteerd. Voor instellingen in
de gezondheidszorg wordt een AQL-waarde van 3% geadviseerd en voor alle ruimten in
kantoorachtige gebouwen 4% of 7%.
De beoordeiing is visueel en daarmee subjectief. Om de beoordeling te objectiveren zijn
regels opgesteld, die erop gericht zijn een eensluidend oordeel te krijgen over de
schoonmaakkwaliteit, ook als deze door verschillende personen wordt uitgevoerd. Er
wordt gebruik gemaakt van een controleformulier waarop alle schoon te maken elementen voorkomen. Geconstateerde fouten (zichtbare vervuilingen) worden hierop genoteerd.
Dit gebeurt met behulp van de beoordelingshandleiding, waarin voor alle elementen staat
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VSR-kwaliteitsmcetgys~~~
Gemaien w d t of hat m i
behaald wordt Ccaitroleurs bewrd~leii
volgens de afgaproken í q u e n h e ia w
en of dat op de juiste manier r gedaan
opgeleide controleut maakt gebruik van een
standaard formulier om de methode & j j e v e r te
maken. H& ISontwikl<dddool de Vereniging
Schoonmaak Resesrch (VCR)
AQL
1 Acceptable Qualify Level. Het totale aantal objecten
bepaalt hoeveel fouten de controleur maximaal mag
vinden om tot een voldoende te komen. In de
gezondheidszorg worden ctrengeie maatstaven
(AQL is 3%)gehanteerd dan in k a n t m u n t e n
(AQL,is 4% of 7%).
DKC:
m Leidinggevendenkunnen dit 'Dagelijks Koninde
Systeem' gebmiken om hun uitvoerenden te
instrueren en bij te sturen Eventuele fouten kunnen
direct worden opgespoord en hersteld. Het DKS is
een afgeleide van het VCR-kwaliteitsmeebysteem
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BW-lurmneacentie:
1 Deze methode maakt gebnuk van de
aanwezigherd van ATP in levend organisch'
matdaal In enzymahxhe reactie kan deze
ATP omgezet worden in een bepaalde
hoeveelheid licht die gemeten kan worden met
een fotometer. De mate van k h t (Belative
Light Units) die vrijkomt is gerelateerd aah de
hoeveelheid verontrnniguig door levend
organisch materiaal
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n Met de stofconcentrat~meterkan de
hoev lheid stof op een oppemlak gemten
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sdyonrnaken' en 'na schoonmaken' heel duideiijk zichtbaar. T&h.e$jdmic
methoden niet geschikt om te controleren of iets schoongemaakt is:oi,íniet:
besmettingsgraad kan inhouden dat iets niet is s c h o o n g e m a a k t , i ~ a r ~ Q ó ~ ~
goed is schoongemaakt.

aangebracht. Het plaatp wordt dan in het apparaat g
percentage stof meet. Lang niet aiie.eíementenih een

Conclusies en aanbevelingen . ..: .
De informatie .uit de literatu*; de($
voor hygiëne-meting en het.oxer&i&t
criteria, hebben gezamenlijk een beeld

kan zijn voor de gezondheid. Ook een ATP-meting verebt kennis ovm reactianiechnismen en vraagt om laboratoriumvarrrdigheden zoab pipetteren. ek, A=-metinga zijn
bovendien tamelijk kostbaar door de apparatuur, maar ook doordat hef uitvaeren van de?.
metingen veel tijd kost. Wel kunnen voedingsbodem IRodaqlaatjPs en dorngelpfaatjt?s)
illustratief zijn bij de opleiding of bij werkbesprekingenvan verzorgenden. I-Fimee Iccrn
het belang van hygiënisch werken duidelijk worden aangegeven en tevens wordt een
abstract begrip tot een begrijpelijk voorbeeld uitgewerkt.

Het DKS (Dagelijks Kontrole Systeem) of een vergelijkbaar instrument, lijkt voor de
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zenden op eenvoudige wijze gestandaardiseerd
inventariseren en deze terugkoppelen
naar verzorgenden. Meten volgens het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem met een externe
controleur is op dit moment niet aan de orde in de thuiszorg. Maatschappelijke
ontwikkelingen wijzen echter ook voor de thuiszorg in de richting van een outputfinanciering. Wanneer in de toekomst op de concurrerende thuiszorgmarkt alleen nog
betaald wordt voor een doelmatige hulpverlening, die aan bepaalde eisen moet voldoen,
dan kan een kwantitatieve standaard als een AQL-waarde goed gebruikt worden.
Volgens de geïnterviewden is een pluspunt van het DKS, ten aanzien van de client, dat
het uniformiteit in het werk brengt en dat het huis van de cliënt bij vervanging van de
verzorgende dus volgens dezelfde normen wordt schoongemaakt. Als nadelen gelden,
voor zowel visuele controle als meten van de reinheidsgraad, dat niet aangesloten wordt
bij de normen en waarden van clienten en dat cliënten zich betutteld kunnen voelen en
aangetast in hun privacy. Voor de verzorgende geldt dat gebruik van het DKS duidelijk
maakt waar extra hulp nodig is. Ook kan het waardering van het werk opleveren en biedt
het de verzorgende houvast. Wel kan de controle een (nog) grotere druk op het werk tot
gevolg hebben. Dit geldt ook voor het meten van hygiëne.
De thuiszorgorganisatie krijgt door gebruik van het DKS een beter beeld van hoe verzorgenden hun werk doen. De professionaliteit en de kwaliteit van het werk kunnen erdoor
bevorderd worden. Bovendien kan het systeem een concurrentiemiddel zijn. Aan de
andere kant moet er tijd en geld in geïnvesteerd worden en kan het negatieve reclame opleveren als het resultaat van de kwaliteitsmeting niet goed blijkt. Ook controle op hygiëne
kan enerzijds kwaliteitsbevorderend werken en anderzijds extra kosten en negatieve
lame tot gevolg hebben.
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must be seen as a job that requires professional performance of the tasks. The use of
sidelines as in Stof genoeg, richtlipen m r schnmaakwevkzaamheden, textiel- en
manltydwrzorging zn de fkniszorg clearly shows the content and relevance of regulated
housecleaning for home care organizations. These organizations are now able to make
agreements with clients and insurance companies on the quality of their services on
housekeeping. How can quality standards be examined? Home care organizations do not
(yet) have reliable and valid methods for testing. In the professional cleaning branch
testing methods for the quality of cleaning have already been developed. This article
describes which testing methods can als0 be used in home care. Many criteria were taken
int0 consideration and the most important are discussed. Conclusion of the study i's that
visual testing seems to be the best method for testing and controlling output and process
quality of cleaning in home care.
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Noot
1. Er zijn andere systemen met richtlijnen voor huishoudelijk werk, maar deze zijn niet vrij verkrijgbaar (o.a.
E3-Hulp, Sclioon met Zorg).
Auteurs
Ir Hedwig Schlotjes is werkzaam bi] het Nederlands Instituut voor Zorg en Welziln als prolectleider van het project
Stof Genoeg NIZW, Cathanlnesingel47, Postbus 19152,3501 DD, Utrecht
Bonnie S E Dekker studeert Huishoud- en Consumentenwetenschappen aan d e Landbouwuniversiteit Wageningen i
Ze heeft voor haar eerste afstudeervak, bij het NIZW, meegewerkt aan dit proje&. ~MOdehteeldoet zij een tweetie
afstudeervak bij d e voedingsdienst van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Ze hoopt &t nalaar af te sîuderert. i ' f

