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Mijn cliënte heeft het licht gezien. Dit succes vindt plaats na 
een behandeling gevuld met herhaling van de houdings-, stem- en 
ademoefeningen van voorgaande sessies. De vaardigheden integre-
ren mooi. De cliënte geeft aan dat ze eindelijk het gevoel heeft dat 
ze, na jarenlang vocaal geworstel, een sprong dichter bij een goed 
gestemd bestaan komt. Bij het invullen van het dossier komt ineens 
de vraag in me op of ik deze herhaling van de oefeningen wel goed 
genoeg kan verantwoorden voor het geval ik een verplichte kwaliteit-
stoets zou krijgen. Ongelooflijk eigenlijk! Vooruitgang bij mijn cliënte, 
maar verslagleggingsangst bij mezelf. 

Als groot voorstander van kwaliteit vroeg ik mezelf, al lang 
vóór de kwaliteitstoetsdreigementen vanuit zorgverzeke-
raars, voortdurend af hoe ik nóg beter 
en sneller naar het beoogde resultaat 
toe kon werken. Ik heb juist moeten leren 
om ook tevreden te zijn met mijn eigen hande-
len en de behaalde resultaten. Sinds de invoe-
ring van de verplichte k-toets merk ik dat het 
gevoel ‘mezelf te moeten bewijzen´ toeneemt. 

Ik herinner me de uitkomst van een on-
derzoek dat ik ooit las. Vrouwen die vroe-
ger Pippi Langkous lazen of naar haar films 
keken blijken nu zelfstandiger en zelfverzekerder te zijn dan vrouwen 
die dit niet deden. Ik kan het onderzoek niet meer vinden, maar onder-
zoek of niet: ik twijfel niet aan de uitkomst. 

Het bestuur van het dorp waar Pippi woont vindt dat een 
kind niet in de maatschappij mee kan zolang ze alleen 
woont en geen onderwijs geniet. Dus Pippi wordt naar school 
gestuurd. Ze weet steeds te ontsnappen aan de ietwat domme politie-
agenten. Toch besluit ze op een dag naar school te gaan. Het gaat 
meteen mis bij de eerste opdracht. “Hoeveel is vijf en zeven bij el-
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kaar?”, vraagt de juf. Pippi antwoordt: “Waarom vraagt u dat? U weet 
dat toch zelf?” Vervolgens geeft de juf aan dat ze “wil weten wat Pippi 
kan” en gaat door naar de rekenles. Er komt nu een verhalende reken-
som over ene Gerard die met tien munten naar schoolreisje ging en 
thuis kwam met twee munten. In plaats van te rekenen, zegt Pippi: 
“Wat een slecht voorbeeld! Deze jongen smijt met geld! Ergerlijk!” 
Uiteindelijk besluit Pippi dat school overduidelijk niks voor haar is en 
belooft terug te komen zodra ze merkt dat ze rekenen nodig heeft. 

Pippi laat in mijn ogen duidelijk wijsheid, inzicht en creativi-
teit zien. Zij past helaas niet in het systeem. Met een vader als ka-
pitein en negerkoning (uit de tijd dat het woord neger nog kon) 
leerde ze de dingen op zee die anderen in de schoolbanken leerden. 

De moraal van het verhaal? Het systeem doet 
ons soms geloven dat we niet goed genoeg 
zijn. Van bovenaf worden controles ingevoerd 
zonder dat dit echt een verbetering van kwa-
liteit oplevert. 

Nu zijn ook de kwaliteitskringen in 'het 
systeem' gegooid. Waar kwaliteitskringen 
voor logopedisten voor licht, inspiratie en 
kwaliteit zorgden, komt men van boven nu 
met gedetailleerde verslagleggingseisen. Na-

tuurlijk draait een kwaliteitskring om kwaliteit en zijn er richtlijnen 
nodig, maar waarom die schoolse controle? Op deze wijze heb ik het 
gevoel dat we onnodig veel tijd bezig zijn met het invullen van kwali-
teitswoorden in de juiste vakjes in plaats van het actief verbeteren 
van kwaliteit. Dit doet me teveel denken aan de domme agenten in 
het Pippi Langkousverhaal. Het liefst zou ik er, net als Pippi, voor 
wegrennen. Toch plaats ik vanaf nu alles braaf in de juiste vakjes. Of 
het er inhoudelijk beter van wordt? Ik ben daar niet van overtuigd. 
Zolang ik voldoening blijf krijgen van het licht dat mijn cliënt ziet, 
weet ik dat ik echt goed bezig ben! 

“Ongelooflijk  
eigenlijk! Vooruitgang 
bij mijn cliënte, maar 
verslagleggingsangst 

bij mezelf.” 


