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Summary 
There is an increasing focus on delivering high-quality care services tailored to the 

individual needs and care experiences of home care clients. To improve the primary care 

process in home care, it is important to gain insight into experienced quality from the 

perspective of clients within existing care triads. It is necessary to include qualitative 

measures in the home care process, in addition to their quantitative counterparts, to 

facilitate the sharing of the client’s care experiences and to obtain rich quality information. 

However, at the start of this dissertation no existing qualitative measures were identified 

in Dutch home care, measuring relevant content for the home care setting as well as being 

both feasible in the settings and usable in care processes. This dissertation, therefore, 

focused on the process of determining stakeholders’ needs when developing a qualitative 

experienced quality measure from a client’s perspective specifically for the home care 

setting. This dissertation focuses on home care clients receiving long-term care. 

Chapter 1 provides a general introduction, describing the home care setting for 

clients receiving long-term home care in the Netherlands who are suffering from one or 

more chronic conditions. Next, a conceptual understanding of care quality is given, 

together with information on the way in which quality of care is measured in home care. 

This chapter ends with a presentation of the overall aim and outline of this dissertation. 

Chapter 2 presents the Individually Experienced Quality of Long-Term Care 

(INDEXQUAL) framework to conceptualize the experienced quality of care for long-term 

care as perceived by clients. The framework is constructed based on an iterative review of 

the existing models and frameworks defining care quality from a client’s perspective, as 

well as consultations with a panel of experts in long-term care (e.g. representatives from 

the Ministry of Health and the National Health Care Institute) to obtain feedback on the 

findings. INDEXQUAL presents the process of individual care experiences consisting of 

expectations before care is provided, experiences taking place during care interactions, 

and an assessment afterwards. The INDEXQUAL framework differs from existing 

frameworks and models by incorporating knowledge from the healthcare and service 

sciences literature, thus offering a more holistic view on how care is experienced from a 

client’s perspective.  

Chapter 3 focuses on exploring and understanding the views of clients, formal 

caregivers, and informal caregivers on the experienced quality of home care for older 

people. A descriptive qualitative study was conducted using individual interviews, with the 

aim of operationalizing the INDEXQUAL quality themes for the home care setting (e.g. 

personal needs, care expectations and past experiences). Six care triads, consisting of 

clients, formal caregivers and informal caregivers, participated. The study identified a wide 

range of attributes related to the experienced quality of home care, such as the preferred 

number of caregivers, a perception of sufficient time being given for care provision and a 
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caring atmosphere facilitating open communication and humour. Different perspectives 

from the care environment highlighted the importance in fitting care routines to a client’s 

former way of living and communicating preferences, for more personal versus 

professional care relationships. The results underline the importance of incorporating care 

preferences and experiences throughout the care process, and taking a relationship-

centred care approach in determining relevant care measures and outcomes. 

Chapter 4 aims to understand the needs of clients, formal/informal caregivers, 

and managers/policy officers as stakeholders in measuring a client’s experienced quality 

in home care. Both focus group interviews and semi-structured interviews with 

stakeholders were conducted, with the Value Proposition Canvas used as a thematic 

structure during the content analysis. The purpose of measuring experienced quality of 

home care was found to focus primarily on improving the primary care process of individual 

clients. In addition to the goal of assessing experienced quality, both insight and 

agreement are needed on when to evaluate, who should evaluate, how to evaluate, what 

motivates one to evaluate, and what to do with the outcomes. Among other things, 

stakeholders described how they do not currently have enough time or a clear existing 

procedure for evaluating experienced quality. Furthermore, desired needs emerged, such 

as a more informal evaluation of experienced quality and a more open discussion of 

negative experiences with a familiar caregiver. The results underline the relevance of 

adopting, in addition to quantitative evaluations like the PREM home care, more qualitative 

evaluation methods to support open communication about care experiences, leading to 

concrete points of improvement for the primary care process for individual clients. 

Chapter 5 describes an exemplary case study with an in-depth description of the 

first three steps of the patient-reported outcomes measure (PROM) cycle framework is 

provided in relation to the measurement selection. First, the goal of the measurement, the 

key stakeholders and the setting were determined, following national guidelines, 

stakeholder analysis, and a prior needs assessment with clients, informal and formal 

caregivers, and managers/policy makers as the key stakeholders. Second, patient-

reported experiences were studied following the INDEXQUAL framework and its 

operationalization for home care. Third, to select and assess experienced quality 

measures, existing inventories were consulted and assessed using defined criteria for the 

goal of the measure, content validity, feasibility in a care setting and usability in the care 

process. Home care associations and organisations should consider following a structured 

process when selecting measures for experience quality by including the needs of key 

stakeholders, as well as adhering to the goal that has been determined, the underlying 

theoretical constructs and the selection criteria on content, feasibility and usability. The 

resulting, potentially adequate, measures should be extensively tested and evaluated to 

determine their value for practice. 
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Chapter 6 presents the development process for a qualitative experienced quality 

measure to facilitate conversations by district nurses with clients, informal caregivers, and 

informal caregivers to generate useful outcomes for the primary care process. By means 

of participatory action research, the developed measure followed three iterative cycles in 

which various data sources were used to evaluate the requirements related to its goal, its 

feasibility in the care setting, and its usability in the care process. The final design 

comprises an instruction meeting for district nurses as assessors and a structured 

approach to evaluate experienced quality with clients, informal caregivers, and formal 

caregivers. In addition, cards and corresponding exemplary questions were developed for 

the experienced quality themes (e.g. personal needs and expectations) and sub-themes 

(e.g. preferred way of communicating care needs). District nurses, who conducted 

conversations in existing care triads during a limited evaluation study, applied the method 

that had been developed in existing care practice. The measure was seen as a structured 

approach towards discovering concrete points of improvement for a client’s primary care 

process. As regards feasibility, the measure appears to have a helpful structure, with the 

visual communication of experienced quality themes on the cards that were developed; 

the measurement can be conducted in around 10 minutes, and includes clear and 

appropriate questions. However, it was necessary to reformulate the questions on the 

basis of the respondent’s communication skills and background. As for usability, a bi-

annual administration of the measure was seen as a strived average, although flexibility 

is needed to allow it to be applied more frequently for clients with complex care situations. 

The measure seem to fit the current care relationships between respondents and district 

nurses, although follow-up questions are required for an in-depth discussion and to 

formulate the concrete points of improvement. The outcomes were mostly reported within 

existing care plans, although more insight is needed into how the developed measure can 

be further embedded with existing care processes. 

Chapter 7 includes a general discussion of the main findings of this dissertation, 

and includes a methodological and theoretical reflection on the findings. Lastly, 

implications and recommendations for future practice and research are provided.  
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Samenvatting 
Er is in toenemende mate aandacht voor het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg 

die is afgestemd op de individuele behoeften en zorgervaringen van cliënten in de 

thuiszorg. Hierbij is het van belang inzicht te krijgen over de ervaren kwaliteit vanuit het 

cliëntperspectief in bestaande zorgnetwerken, om zo het primaire zorgproces te 

verbeteren. Om deze zorgervaringen in kaart te brengen en te benutten als rijke bron voor 

kwaliteitsinformatie zijn kwalitatieve methodieken nodig als aanvulling op bestaande 

kwantitatieve instrumenten. Desondanks waren er bij aanvang van dit proefschrift geen 

bestaande kwalitatieve methodieken binnen de Nederlandse thuiszorg die relevante 

inhoud meten en zowel uitvoerbaar zijn in de setting als bruikbaar in het zorgproces. Dit 

proefschrift richt zich daarom op het proces om behoeften van belanghebbenden te 

bepalen in het ontwikkelen van een kwalitatieve ervaren kwaliteitsmeting vanuit 

cliëntperspectief voor cliënten die gebruik maken van langdurige zorg thuis.  

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding. In dit hoofdstuk wordt de 

thuiszorgsetting in Nederland beschreven van cliënten die langdurige thuiszorg ontvangen. 

Vervolgens wordt een conceptueel inzicht gegeven over de kwaliteit van zorg en wordt 

toegelicht op welke wijze zorgkwaliteit in de thuiszorg wordt gemeten. Het hoofdstuk 

eindigt met het algemene doel en de opzet van dit proefschrift. 

Hoofdstuk 2 presenteert het Individually Experienced Quality of Long-Term Care 

(INDEXQUAL) raamwerk om de ervaren kwaliteit binnen de langdurige zorg te 

conceptualiseren vanuit het cliëntperspectief. Het raamwerk is ontwikkeld op basis van 

een review naar bestaande modellen en raamwerken die zorgkwaliteit definiëren vanuit 

het cliëntperspectief. Verder zijn hierbij een groep experts geraadpleegd (o.a. 

vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Nationale Zorginstituut) in 

de langdurige zorg om feedback te verkrijgen op de bevindingen. INDEXQUAL stelt het 

proces van individuele zorgervaringen voor, bestaande uit verwachtingen vóór de 

zorgverlening, ervaringen die plaatsvinden tijdens zorginteracties, en een evaluatie 

achteraf. Het INDEXQUAL raamwerk is gebaseerd op bestaande raamwerken en modellen 

waarbij kennis uit de literatuur in de gezondheidszorg en dienstverlening is gecombineerd, 

het geeft hierbij een holistische kijk op hoe zorg wordt ervaren vanuit cliëntperspectief. 

Het raamwerk diende als basis binnen het project om ervaren kwaliteit in de thuiszorg te 

operationaliseren. 

Hoofdstuk 3 richt zich op het verkennen van de opvattingen over de ervaren 

kwaliteit van thuiszorg van cliënten, formele zorgverleners en informele zorgverleners. 

Een beschrijvende kwalitatieve studie werd uitgevoerd met behulp van individuele 

interviews, gericht op het operationaliseren van de INDEXQUAL kwaliteitsthema’s in de 

thuiszorg (bijv. persoonlijke behoeften, zorgverwachtingen en eerdere ervaringen). Zes 

zorgdriehoeken bestaande uit cliënten, formele en informele zorgverleners namen hierin 
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deel. Een breed overzicht van aspecten gerelateerd aan ervaren kwaliteit van de thuiszorg 

werd geïdentificeerd zoals het gewenste aantal zorgverleners, ervaren tijdsdruk tijdens de 

zorgverlening en een atmosfeer met ruimte voor open communicatie en humor. 

Verschillende perspectieven in de zorgomgeving benadrukten het belang van het 

afstemmen van zorgroutines op de eerdere manier van leven van een cliënt en het 

communiceren van voorkeuren in het soort zorgrelatie als zijnde meer persoonlijk of 

professioneel. De resultaten onderstrepen het belang van het opnemen van persoonlijke 

zorgbehoeften en ervaringen gedurende het zorgproces vanuit een meer relatiegerichte 

benadering in het bepalen van relevante zorgindicatoren en -uitkomstmaten. 

Hoofdstuk 4 heeft als doel om inzicht te krijgen in de behoeften van cliënten, 

formele/informele zorgverleners, en managers/beleidsmedewerkers als stakeholders in 

het meten van de ervaren kwaliteit van cliënten in de thuiszorg. Zowel focusgroepen als 

semigestructureerde interviews werden afgenomen met stakeholders, waarbij de waarde 

propositie canvas werd gebruikt als thematische structuur tijdens de inhoudsanalyse. Het 

gewenst doel bij het meten van ervaren kwaliteit bleek hoofdzakelijk gericht op het 

verbeteren van het primaire zorgproces van individuele cliënten. Naast het doel in het 

evalueren van ervaren kwaliteit, was inzicht nodig over wanneer te evalueren, wie te 

evalueren, hoe te evalueren, wat motiveert iemand om te evalueren, en wat te doen met 

de uitkomsten. De stakeholders benoemde voldoende tijd is en de aanwezigheid van 

duidelijke bestaande structuren als noodzakelijk voor het evalueren van ervaren kwaliteit. 

Verder kwamen gewenste behoeften naar voren zoals informeel evalueren en meer 

openlijk bespreken van negatieve ervaringen met een vertrouwde zorgverlener. De 

resultaten benadrukken de relevantie in het toepassen van meer kwalitatieve 

evaluatiemethoden naast kwantitatieve evaluaties zoals de PREM thuiszorg.  Op deze 

manier wordt een open communicatie over zorgervaringen ondersteund, wat kan leiden 

tot concrete verbeterpunten voor het primaire zorgproces van individuele cliënten. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een exemplarische case studie met een uitvoerige 

beschrijving werd gegeven in het toepassen de eerste drie stappen van het patient-

reported outcomes measure (PROM)-cyclus raamwerk, gericht op het selecteren van 

bestaande methodieken. Eerst werden het doel van de meting, de belangrijkste 

belanghebbenden en de setting bepaald aan de hand van nationale richtlijnen, stakeholder 

analyse en behoeften studie met cliënten, informele en formele zorgverleners, en 

managers/beleidsmakers als belangrijkste belanghebbenden. Ten tweede werden de door 

ervaren kwaliteit attributen vastgesteld volgens het INDEXQUAL raamwerk en de 

operationalisering hierin in de thuiszorg. Ten derde, om ervaren kwaliteitsmethodieken te 

selecteren en te beoordelen, werden bestaande waaiers van instrumenten geraadpleegd 

en beoordeeld aan de hand van gedefinieerde criteria voor het doel, inhoudsvaliditeit, 

haalbaarheid in de zorgsetting en bruikbaarheid in het zorgproces. Resultaten 
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benadrukken dat zorgorganisaties zouden moeten overwegen om een gestructureerd 

proces te volgen bij het selecteren van ervaren kwaliteit methodieken, waarbij rekening 

wordt gehouden met zowel de behoeften van de belangrijkste stakeholders en het 

vastgestelde doel, als zowel het onderliggende theoretische construct en selectiecriteria 

voor inhoud, haalbaarheid en bruikbaarheid.   

Hoofdstuk 6 presenteert het ontwikkelproces van een kwalitatief ervaren 

kwaliteitsmethodiek voor het faciliteren van gesprekken tussen cliënten en zorgverleners. 

Deze methodiek is gericht op het vinden van bruikbare uitkomsten voor het primaire 

zorgproces. Door middel van participatief actieonderzoek doorliep de iteratieve 

ontwikkeling drie cycli, waarin vereisten zijn geëvalueerd naar het beoogd doel, 

haalbaarheid in de zorgsetting en bruikbaarheid in het zorgproces. Het uiteindelijke 

ontwerp omvat een instructiebijeenkomst voor wijkverpleegkundigen als beoordelaars en 

een gestructureerde aanpak om ervaren kwaliteit te evalueren met cliënten, informele 

zorgverleners, en formele zorgverleners. Daarnaast werden ondersteunende kaarten en 

bijbehorende voorbeeldvragen ontwikkeld voor het bespreken van kwaliteitsthema’s (bijv. 

persoonlijke behoeften en verwachtingen) en subthema's (bijv. voorkeursmanier van 

communiceren over zorgbehoeften). Als onderdeel van een beperkte evaluatiestudie 

voerden wijkverpleegkundigen gesprekken in bestaande zorgdriehoeken waarin de 

ontwikkelde methode werd toegepast in de bestaande zorgpraktijk. De methodiek werd 

als een gestructureerde benadering gezien in het formuleren van concrete verbeterpunten 

voor het primaire zorgproces van cliënten. Voor de uitvoerbaarheid biedt het een structuur 

in het visueel communiceren van ervaren kwaliteitsthema’s, is het toepasbaar in ongeveer 

10 minuten en bevat het heldere en passende vragen. In enkele gevallen was het 

herformuleren van de vragen op basis van de communicatieve vaardigheden van 

respondenten echter nodig. Wat betreft de bruikbaarheid wordt een tweejaarlijkse afname 

als een goed gemiddelde gezien, hoewel flexibiliteit nodig is om deze frequenter toe te 

passen voor cliënten met een complexe zorgsituatie. De methodiek sluit aan bij de huidige 

zorgrelaties tussen respondenten en wijkverpleegkundige, hoewel vervolgvragen nodig 

zijn voor een diepgaande discussie in het formuleren van concrete verbeterpunten. Voor 

het rapporteren van de uitkomsten van de gesprekken werden de bestaande zorgplannen 

gebruikt. Meer inzicht is nodig over de wijze waarop de ontwikkelde methodiek verder kan 

worden ingebed binnen bestaande zorgprocessen. 

Hoofdstuk 7 bevat de algemene discussie waarin de belangrijkste bevindingen 

van dit proefschrift worden besproken, inclusief een methodologische en theoretische 

reflectie op de bevindingen. Tenslotte worden implicaties en aanbevelingen gedaan voor 

zowel praktijk en onderzoek. 


