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Het is belangrijk om je cliënten goed te kennen, zo-
dat je kunt aansluiten bij de persoonlijke behoeften. 
Dat wordt ook onderschreven in het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. Maar hoe doe je dat, de wensen en 
behoeften van de bewoner in kaart brengen? En wel-
ke manier past het best bij het verpleeghuis waar jij 
werkt? In dit instrumentenoverzicht komt een aantal 
methoden aan bod.

De meeste voorbeelden in dit overzicht komen uit 
de praktijk van zorgorganisaties die hebben deel-
genomen aan Waardigheid en trots - Ruimte voor 
verpleeghuizen. Het zijn voorbeelden die door de 
organisaties zelf zijn ontwikkeld, of bestaande me-
thoden die zijn aangepast of geïmplementeerd in 
de eigen organisatie. Bijna alle zorgorganisaties zijn 
bezig met het thema: ‘ken je cliënt’. Dit is echter niet 
de instrumenten waaier zoals aangekondigd in het 
kwaliteit kader. Voor meer informatie over de waaier, 
klik hier. 

Bij alle organisaties die aan deze publicatie mee-
gewerkt hebben, hebben er veranderingen plaats-
gevonden in de manier waarop er naar bewoners 
gekeken wordt. Stond enkele jaren geleden vooral 
de aandoening centraal, nu is de cliënt op de eerste 
plaats een mens met een persoonlijkheid, behoef-
ten, wensen, maar ook mogelijkheden. Er is meer 
aandacht voor algeheel welzijn. De manier waarop 
en mate waarin er aandacht is voor de persoonlijke 
wensen, mogelijkheden en behoeften van bewoners 
is divers. Dat is soms terug te zien in de cliënttevre-
denheidcijfers, de gedetailleerdheid van het zorg-
plan, het gebruik van instrumenten en methoden. 
Maar dat zie je vooral terug in de cultuur en gewoon-
tes in een organisatie: worden bewoners écht gezien 
en wordt er persoonlijk contact gemaakt? Kortom, 

de cliënt echt willen kennen en zien als mens, die meer 
is dan alleen de aandoening of zijn beperkingen, is een 
complex samenhangend geheel van factoren en een 
lastige, uitdagende opgave. Deze instrumenten zijn 
daarvoor een hulpmiddel.

Deze publicatie is bedoeld om jou te inspireren, of je 
nu verzorgende, verpleegkundige, beleidsmedewer-
ker of kwaliteitsfunctionaris in de ouderenzorg bent. 
En uiteraard ook voor alle anderen die zich door deze 
instrumenten willen laten inspireren. Het biedt je de 
mogelijkheid om verschillende methoden en instru-
menten met elkaar te vergelijken en contact op te 
nemen met ervaren zorgorganisaties om meer infor-
matie of ervaringen op te vragen. Veel instrumenten 
zijn ook te downloaden, zodat je er direct in de prak-
tijk mee aan de slag kunt. Laat je inspireren en gebruik 
de handvatten en praktisch toepasbare tips om jouw 
cliënten beter te leren kennen!

In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staan twee 
belangrijke pijlers genoemd die vereisen dat mede-
werkers de cliënt kennen. In de pijler ‘persoonsge-
richte zorg en ondersteuning’ worden vier elementen 
aangegeven: 
1.  Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, 

aandacht en begrip;
2.  Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een 

persoonlijke context die ertoe doet en met een 
eigen identiteit die tot zijn recht komt;

3.  Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van 
eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook 
bij de zorg in de laatste levensfase;

4.  Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspra-
ken over (en inspraak bij) de doelen ten aanzien 
van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning.

De tweede belangrijke pijler in het kwaliteitskader is: 
‘wonen en welzijn’. Hierin zitten de volgende elemen-
ten:  
1.  Zingeving
2.  Zinvolle tijdsbesteding
3.  Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
4.  Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
5.  Wooncomfort
Om invulling aan deze elementen te kunnen geven is 
het noodzaak om de cliënt te willen leren kennen. Een 
instrument of handvat kan helpen om ervan te leren en 
zichtbaar te verbeteren. 

 

De cliënt beter kennen motiveert de medewerker
‘Het ophalen van levensverhalen draagt eraan bij dat onze 
cliënten en bewoners meer waardigheid ervaren en onze mede-
werkers trots kunnen zijn op hun werk.’ Lita Berkhout-Bos, 
voorzitter Raad van bestuur ActiVite. 

Inleiding

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/04/instrumenten-clientervaringsonderzoek-geen-waaier-wel-set-van-eisen
https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/zorginstituut-nederland-stelt-kwaliteitskader-verpleegzorg-vast/
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Medewerkers die hun bewoners beter leren kennen 
geven aan het werk daardoor leuker te vinden. Het 
motiveert om te zien dat je er voor de bewoner echt 
toe doet. Dan kun je de manier waarop je iemand 
benadert en aanspreekt afstemmen op wat de cliënt 
op dat moment in die situatie nodig heeft. De me-
vrouw die mode belangrijk vindt laat je zelf kiezen 
wat ze aan wil trekken. De meneer die van klassieke 
muziek houdt kan ’s ochtends rustig opstaan met zijn 
favoriete cd. Uit de gesprekken met medewerkers 
blijkt dat het veel voldoening geeft om beter aan te 
kunnen sluiten bij de cliënten en hun manier van le-
ven. Het leidt tot minder onrust en een betere, meer 
persoonlijke sfeer.  
Dat zit soms in kleine onverwachte dingen, zoals de 
manier waarop je een bewoner aanspreekt, aanraakt 
of aankijkt. Zaken die zelden expliciet besproken 
worden, maar wel belangrijk zijn om te weten en 
rekening mee te houden. Die bewustwording bleek 
voor veel medewerkers een eye-opener. Verschillen-
de medewerkers die al jarenlang werkzaam zijn in 
de zorg en vaak ook langere tijd op dezelfde groep, 
gaven aan dat ze dachten hun cliënten al goed te 
kennen. Toch hebben ze tot hun verrassing nieuwe 
dingen gehoord die voor individuele cliënten heel 
belangrijk zijn. Want mensen nemen in het algemeen 
vaak toch meer aan dan ze zelf denken. Zo gaven een 
aantal medewerkers van ActiVite aan dat nu ze de 
bewoners beter hebben leren kennen, de bewoners 
met dementie eigenlijk veel zelfredzamer zijn dan ze 
dachten en dat de bewoners van de afdeling soma-
tiek eigenlijk veel kwetsbaarder zijn dan ze lijken. 

“Aandacht voor gewoonten en rituelen creëert huiselijkheid 
en daarmee rust. Iedereen heeft er baat bij, zowel de bewo-
ners, als de familie en de medewerkers.”
Medewerker van de Rivas Zorggroep

“Door het KwaliteitsWeb te doen ben ik meer te weten geko-
men over mijn cliënt. Ook zijn er belangrijke dingen naar voren 
gekomen die eerst niet duidelijk waren. Al met al een positieve 
ontwikkeling, zowel voor de cliënt als voor mij.”
Medewerker Zorgstroom

Wanneer ken je de cliënt?
Als je de geschiedenis van een cliënt kent, bijvoor-
beeld als je weet wat zijn beroep was, de samenstel-
ling van het gezin hoort en belangrijke gebeurtenissen 
in zijn leven weet, ken je de cliënt dan? Of als je weet 
wat hij graag eet en van welke muziek hij houdt? Of 
is het belangrijk met welke familieleden de bewoner 
contact heeft of hoe tevreden hij/zij op dit moment is? 
Is veel over iemand weten ook hetzelfde als iemand 
kennen? Welke informatie heb je nodig om cliënten 
beter te gaan begrijpen? De algemene trend is in ieder 
geval dat er niet meer alleen gekeken wordt naar de 
zorgbehoeften, maar naar de mens achter de cliënt.

Gedachtengoed
In dit overzicht worden veel verschillende onderwer-
pen besproken. Veel instrumenten zijn gebaseerd op 
een bepaald gedachtengoed of concept, zoals:
- Positieve gezondheid
- Groninger Wellbeing Indicator
- Planetree

Zorgstroom baseert het instrument op het concept 
“positieve gezondheid” van Machteld Huber, waarin 
betekenisvol leven centraal staat. Zij hebben de zes 
dimensies van positieve gezondheid als basis gekozen 
om cliënten beter te leren kennen. 

Meerdere organisaties gebruiken de Groninger 
Wellbeing Indicator (GWI) van Joris Slaets als basis 
voor hun instrument. Zoals de leefplezierboom van 
ZuidOostZorg, of de GWI van de Hoven. De GWI kijkt 
naar kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en welbevinden, 
onder andere met behulp van de vragenlijst ‘behoefte 
als kompas’. 

Planetree is een zorgmodel dat bestaat uit drie clusters 
met twaalf componenten. Planetree is in 1978 ont-
wikkeld door een patiënte omdat zij vond dat de zorg 
anders moest. 
De drie clusters zijn: de best mogelijke zorg, een helen-
de omgeving, een gezonde organisatie.
25 organisaties binnen Nederland en Vlaanderen wer-
ken met dit zorgmodel. 
Rivas heeft ‘Gewoontegetrouw’ ontwikkeld op basis 
van deze visie.

Inleiding

https://iph.nl
http://www.welnu.nu
http://www.welnu.nu
https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl
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Daarnaast hebben een aantal zorgorganisaties zelf 
een aanpak of instrument ontwikkeld vanuit de 
praktijk. Zorgcentra Meerlanden maakt bijvoorbeeld 
gebruik van de Staalkaart. Daarmee stellen ze vragen 
aan de bewoner over kwaliteit van leven, kwaliteit 
van zorg en ze vragen hun mening over veilige en 
vertrouwde zorg om zich te kunnen blijven verbete-
ren. King Arthur Groep maakt gebruik van een lijst 
persoonskenmerken. Zij geven aan dat ondanks de 
verandering in persoonlijkheid van bewoners die 
door dementie achteruitgaan, de specifieke per-
soonskenmerken toch herkenbaar blijven voor naas-
ten, familie en medewerkers. Humanitas Rotterdam 
maakt gebruik van het Clienttyperingsgesprek, waar-
door de contactverzorgende en welzijnsmedewerker 
zo veel mogelijk te weten komen over het leven en 
de historie van de nieuwe cliënt. Norschoten maakt 
gebruik van een Netwerkberaad, waarmee het hui-
dige netwerk van de cliënt in kaart wordt gebracht. 
Doel is om dat na de verhuizing zo veel mogelijk 
intact te houden. 

Een overzicht van werkwijzen en instrumenten voor 
het meten van kwaliteit vindt u in de publicatie  ‘In-
zicht in ervaren kwaliteit’. Het kennen van de cliënt 
heeft uiteraard invloed op de kwaliteit van de zorg 
die je levert en is daar onderdeel van.

Hoe is het ingebed in allerlei andere bestaande 
systemen en werkprocessen?
De meeste organisaties die hebben meegewerkt aan 
de publicatie hebben gekozen voor een methode 
waarbij ze voor of vlak na verhuizing naar het ver-
pleeghuis in gesprek gaan met de bewoner en zijn/
haar wensen en behoeften uitvragen. Dit gesprek/
de methode wordt gevoerd door één of twee me-

dewerkers. Maar het is belangrijk dat de informatie 
ook terecht komt bij alle andere betrokkenen rond de 
bewoner (ook bijvoorbeeld invallers en stagiaires). 
De meeste zorgorganisaties zetten de resultaten van 
het gesprek/methode in de vorm van een verslag, foto 
of vragenlijst in het Elektronisch cliëntendossier (ECD) 
als bijlage. De afspraken worden in het zorgleefplan of 
werkagenda gezet en in elk multidisciplinair overleg 
(MDO) geëvalueerd. Daarnaast wordt informatie ge-
deeld in team overleggen, via mail of via een besloten 
Facebookgroep. Denk naast digitale vormen ook aan 
direct zichtbare manieren. Een beeldend profiel van 
de bewoner kun je ook uitprinten en ophangen in de 
betreffende kamer.

In de praktijk is het niet zo makkelijk om alle informa-
tie een plek te geven in het ECD. Meestal kan er wel 
een bestand als bijlage worden toegevoegd, maar is 
het niet mogelijk om de gegevens direct zichtbaar te 
maken. Een aantal zorgorganisaties is nu in gesprek 
met ECD-leverancier Nedap om ‘Mijn profiel – Dit ben 
ik’ als één visueel aantrekkelijke pagina zichtbaar te 
maken. Vaak hebben cliënten of hun naasten de wens 
om zelf informatie te kunnen aanvullen, die dan direct 
zichtbaar moet zijn. Op die manier kunnen zij direct 
invloed uitoefenen. Idealiter is die informatie dan ook 
direct zichtbaar voor iedereen die met het ECD werkt. 
Meriant heeft dit opgelost door Ik-in-één-oogopslag, 
waarbij op een pagina te vinden is wat belangrijk is 
voor de bewoner.

Training, coaching, of deskundigheidsbevordering
De keuze voor een bepaald instrument maakt vaak 
deel uit van een bredere verandering in een organisa-
tie. Eventuele training of coaching gaat dan niet alleen 

om het gebruik van het instrument maar vooral ook 
over een manier van werken. Hoe zet ik de cliënt cen-
traal? Hoe leer ik de cliënt echt kennen? Wat rapporte-
ren we in het ECD? Binnen organisaties wordt hier op 
diverse manieren aan gewerkt. 

Coaching on the job: Medewerkers krijgen een training 
en kunnen die vervolgens zelf geven  aan de overige 
teamleden. Een voorbeeld hiervan is de werkwijze van 
Inovum.  
Veel organisaties doen het zonder training. Er wor-
den ervaringen gedeeld en besproken in de reguliere 
teamoverleggen. Bijvoorbeeld het overleg van de wel-
zijnscoaches over de leefplezierboom bij Zuidoostzorg. 
De training kan ook gaan over gesprekstechnieken, het 
proces, of het gedachtengoed. Zie bijvoorbeeld bij Het 
netwerk in kaart van Norschoten of Het kwaliteitsweb van 
Zorgstroom.
Over deskundigheidsbevordering van medewerkers 
verschijnt medio 2018 een publicatie.

Tijd
Iemand leren kennen kost tijd. Het is belangrijk dat je 
als medewerker de tijd en ruimte hebt om ook echt 
een gesprek te voeren. Tijd en prioriteit voor persoon-
lijke aandacht en individueel contact, zonder gestoord 
te worden helpt. Vergeet niet: persoonlijke aandacht 
voor bewoners is een belangrijk onderdeel van je werk 
en niet iets dat erbij komt.  

Een belangrijke tip om tijd niet als een belemmering 
te ervaren is: houd het kort en eenvoudig 
Dan hoeft een gebrek aan tijd niet per sé een belem-
mering te zijn. Ook tijdens de gewone zorghandelingen 
en activiteiten op de dag kun je tussendoor waardevol-
le gesprekken met de bewoners voeren en observaties 
doen. Tijdens het eten, bij het aankleden, wanneer je 

Inleiding

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-inzicht-ervaren-kwaliteit/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-inzicht-ervaren-kwaliteit/
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iemand ergens heen brengt; als je zorgmomenten 
ervaart als momenten van aandacht voor bewoners 
levert dat vaak interessante informatie op. Zo geeft 
een medewerker bij Livio aan: “Het is niet nodig om 
het boekje op de letter te volgen. Ik heb de vragen in mijn 
hoofd en ik stel er gewoon af en toe een.” Hierdoor wordt 
de cliënt niet overvallen door het invullen van een 
lange vragenlijst en wordt het voor de medewerker 
ook makkelijker om tijd in te bouwen om de cliënt te 
leren kennen. 

Informatie bij de overdracht met elkaar delen, kan 
helpen om het gesprek erover te voeren met colle-
ga’s. Zij zien de bewoner op andere momenten en 
kijken vanuit hun eigen perspectief. Deze beelden 
bij elkaar leggen levert weer een completer plaatje 
op. Bijvoorbeeld bij elke overdracht tien minuten 
tijd nemen om samen stil te staan bij vragen als: wat 
hebben we vandaag (of vannacht) gezien bij deze 
bewoner? Wat heeft hij of zij gezegd? Dit helpt om 
als team een goed beeld van de bewoner te krijgen. 

Mantelzorger als gesprekspartner
Om mensen in een vergevorderd stadium van de-
mentie toch goed te leren kennen, gaan alle organi-
saties die hebben meegewerkt aan dit instrumen-
tenoverzicht in gesprek met naasten, zoals familie 
en vrienden. De mantelzorger is vaak degene die als 
vertegenwoordiger fungeert en namens de cliënt 
spreekt. Punt van aandacht is dat de mantelzorger 
ook eigen behoeften heeft. Soms zit hij of zij in een 
rouwproces omdat een dierbare achteruit gaat, 
steeds minder kan, minder weet, minder kan com-
municeren en mensen niet meer herkent. Dat is een 
pijnlijk proces. Mantelzorgers willen het beste voor 
hun naaste. Zij kennen de cliënt vaak het beste. Maar 
wie kennen ze dan het beste? Degene die de cliënt 

vroeger was, of nog steeds is? Het is belangrijk de 
ervaringen, inzichten en kennis van de mantelzorger 
over de cliënt te weten. Anderzijds zijn jouw observa-
ties en die van andere professionals ook van belang. 
Jullie zien veranderingen in gedrag soms beter in het 
licht van de aandoening. Jij kan daardoor soms ang-
sten of onrust van een cliënt verklaren. Het bij elkaar 
leggen van de verschillende perspectieven en daar-
over met elkaar in gesprek blijven, is van belang om 
optimaal bij de behoeften van de cliënt aan te kunnen 
sluiten. 
Kijk in het kennisproduct communiceren met familie 
voor meer tips en informatie. 

Parkhuis werkt binnen het instrument De Klantreis met 
‘het spiegelgesprek’. Dit is een gesprek van mantel-
zorgers, meestal de partners van de cliënten met de-
mentie, en een onafhankelijke gespreksleider. Uit deze 
gesprekken komen naast verbetertips om de zorg en 
ondersteuning voor cliënten te verbeteren ook aan-
dachtspunten naar voren om het leven van de mantel-
zorger zelf makkelijker te maken. Zo gaven een aantal 
mannelijke mantelzorgers aan behoefte te hebben om 
huishoudelijke klussen te leren, zoals koken, de was-
machine bedienen of tips om kleding te strijken.

King Arthur Groep bespreekt de persoonskenmerken 
die medewerkers zien met de naasten. Gevolg daar-
van is dat zij deze kenmerken herkennen. Dat geeft 
de mantelzorger of naaste een belangrijk gevoel van 
vertrouwen. “De medewerkers zien mijn partner echt zoals 
hij is, dus hier wordt hij begrepen”. 

Bij Zorgcentra Meerlanden wordt ‘de staalkaart’ 
samen met de mantelzorger/naaste ingevuld. Daar-
door ontstaat niet alleen meer begrip, maar kunnen 
mantelzorgers ook een actieve bijdrage leveren aan de 
oplossingen en wensen die ze zelf bespreken met de 
zorgmedewerkers. 

De manieren van informatie ophalen
Sommige instrumenten halen informatie op aan de 
hand van een vragenlijst of plaatjes als gesprekshulp-
middel in een individueel gesprek. Door middel van 
afbeeldingen van dagelijkse activiteiten, voeren de 
medewerkers van ActiVite een gesprek met de bewo-
ners om hun bewegingsvoorkeuren in kaart te bren-
gen. De uitkomsten daarvan kun je ook meteen een 
plek geven in het individuele zorgleefplan. Bedenk dat 
zulke instrumenten hulpmiddelen zijn voor een goed 
gesprek. Het gaat erom dat je luistert en niet-sturend 
bent met de vragen die je stelt. Aandacht voor het ver-
haal van de bewoner en zijn naaste is het belangrijkst.       
Andere instrumenten zijn meer gericht op het ophalen 
van informatie via digitale kanalen. Humanitas Deven-
ter doet bijvoorbeeld mee aan het landelijke initiatief 
Mijn kwaliteit van leven, waarbij de cliënt  online een 
vragenlijst invult.

Voorbeeld: Bij Tweespraak van ZZG zorggroep kan de 
bewoner vertellen wat hij of zij kwijt wil, zonder dat 
hierop gestuurd wordt op thema of onderwerp. 
Voorbeeld: In het Spiegelgesprek van het Parkhuis vertel-
len de mantelzorgers aan elkaar wat zij zelf belangrijk 
vinden. De invloed van de zorgverlener op wat er aan 
de orde komt is minimaal. Het is lastig om die wensen 
een plek te geven in de zorgleefplannen van individue-
le bewoners, maar ze kunnen natuurlijk wel leiden tot 
algemene verbeteracties. 

Inleiding

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/
https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl
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1. Ga het gesprek aan in de taal van de bewoner; 
een term als ‘participatie’ zegt veel mensen niets, 
‘meedoen’ wel. 

2. Neem de tijd om de nieuw gekozen methode te 
implementeren. Het is vaak nodig dat het concept 
in de hele organisatie worden doorgevoerd.

3. Je kunt het gesprek met de cliënt aangaan voor-
dat ze verhuizen naar het verpleeghuis, zodat de 
cliënt en familie goed voorbereid zijn, iemands 
gezicht al kent en vragen heeft kunnen stellen. 
Daarnaast is de bewoner thuis automatisch meer 
in regie en krijgt de zorgprofessional een volle-
diger beeld van de cliënt. Anderen kiezen er juist 
voor om dit pas een aantal weken na opname 
te doen, zodat er niet teveel tegelijk op de cliënt 
afkomt. 

4. Door het netwerk tijdig in kaart te brengen en 
na te vragen wat het netwerk in de thuissituatie 
allemaal doet/deed, maak je het makkelijker om 
het contact met het netwerk te behouden. Als 
je daar geen aandacht aan besteedt, dunt het 
netwerk vaak uit. Een housewarming organiseren 
na verhuizing helpt vrienden, kennissen en familie 
op een makkelijke manier de eerste stap over de 
drempel zetten. Voor meer informatie over het 
betrekken van de naasten zie de publicatie  

 ‘Communiceren met familie’. 

5. Het leren kennen van de cliënt en op de hoogte 
blijven van de wensen en behoeften kost tijd, neem 
deze ook. Het kan veel opleveren in termen van 
kwaliteit en voorkomen van onbegrepen gedrag. 
Het gaan werken met een methode kost meestal 
wat meer tijd, maar gaandeweg wordt je er beter 
in en zal het ook lukken om bijvoorbeeld tijdens 
zorgmomenten, de koffie de gesprekken te voeren 
over ‘de mens achter de cliënt’.

6. Het blijkt dat eenvoudige instrumenten die in het 
dagelijkse werkproces passen op de lange termijn 
effectiever zijn, anders wordt de methode op den 
duur slechts in uitgeklede vorm toegepast. 

7. Denk ook goed na hoe je de informatie die je op-
haalt wilt inbedden in je werkprocessen: waar kan 
wie welke informatie vinden en/of wijzigen? Waar 
komt de informatie in het zorgleefplan en hoe 
wordt het geïntegreerd in het ECD?

8. Je krijgt een vollediger beeld van een bewoner als 
je meer mensen spreekt. Meerdere disciplines, 
maar ook de mantelzorger, het netwerk en de vrij-
williger. 

9. Voor de training van medewerkers kun je gebruik 
maken van het train de trainer principe: medewer-
kers leren elkaar met de nieuwe methode om te 
gaan. 

10. Soms is een training gespreksvoering nodig als je 
merkt dat medewerkers het lastig vinden om door 
te vragen. 

11. Het stopt niet bij een gesprek. Je cliënt kennen is 
een continu proces. Cliënten en hun wensen en 
behoeften kunnen veranderen.

Algemene tips/Geleerde lessen

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/
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Vragenlijst met kenmerken, waarop drie 
medewerkers aangeven hoe ze de bewoner zien.

Wat is het instrument?  
De vragenlijst Persoonskenmerken wordt voor-
afgaand aan het zorgplangesprek ingevuld door 
drie mensen die vanuit de organisatie nauw be-
trokken zijn bij de bewoner. Zij kruisen op een lijst 
met persoonskenmerken drie kenmerken aan die 
zij typerend vinden voor deze bewoner. Met een 
kort voorbeeld wordt elk kenmerk toegelicht. Deze 
negen kenmerken en voorbeelden worden bespro-
ken tijdens het zorgplangesprek. Meestal leidt dit 
tot herkenning bij naasten, waardoor er vertrouwen 
ontstaat dat de bewoner echt gezien wordt zoals hij/
zij is. Daarnaast is het een goede aanleiding om over 
het eventuele veranderende gedrag en de blijvende 
persoonskenmerken met elkaar verder te praten 
over wie de bewoner is en wat in zorg en ondersteu-
ning bij hem/haar past. De nadruk ligt vooral op wie 
de persoon is en wat hij/zij nog wel zelf kan, in plaats 
van op de aandoening en de zorgbehoefte. 

Welke informatie levert het op en voor wie?
Door het inzetten van de vragenlijst Persoonsken-
merken en het gesprek met de naasten hierover, 
kunnen de medewerkers de cliënten beter leren ken-
nen en beter aansluiten bij de behoeften. Doordat de 
medewerkers de cliënt beter leren kennen, kunnen 
zij makkelijker het gesprek aangaan met de familie; 
het geeft een ingang tot dialoog. 

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
Het positieve uitgangspunt: wie is de persoon en 
wat kan hij/zij nog zelf?, is van belang bij het gebrui-
ken van dit instrument. Hierdoor wordt de persoon 

achter de cliënt bestudeerd, in plaats van de zorgvraag 
die iemand heeft.

Welke effect heeft het? 
“Je bent thuis waar je begrepen wordt.” Persoonlijke aan-
dacht, oprechte interesse en de mens zien zijn van 
wezenlijk belang in de cultuur van King Arthur Groep. 
Vertrouwen naar familie dat de bewoner wordt ge-
zien. Daarbij gaat het vooral om de mens achter de 
aandoening. Bovendien is deze aanpak kort en krach-
tig, waardoor je snel een persoonlijk en goed beeld 
krijgt van de bewoner en is het instrument laagdrem-
pelig in gebruik. Verwanten zijn vaak verrast dat ze 
de bewoner ondanks de mate van dementie, zo snel 
zo goed leren kennen en kenmerken herkennen die 
typerend zijn voor wie de persoon was en is.

Wat zijn geleerde lessen?
Het korte evaluatie gesprek waarin de medewer-
ker aan die cliënt vraagt om een cijfer te geven over 
hoe het nu gaat met hem of haar, wordt niet als heel 
waardevol gezien. Dit cijfer kan een momentopname 
zijn, waardoor het cijfer per keer erg kan verschillen. 
Daarnaast geeft een cijfer een eenzijdig beeld, de mo-
tivatie achter het cijfer is belangrijker. Dit betekent dat 
de King Arthur Groep dit gedeelte van het instrument 
wel nog gebruikt, maar dat de nadruk vooral is komen 
te liggen op de persoonskenmerken. 

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
Het is van belang dat het selecteren van de persoons-
kenmerken en het geven van voorbeelden, gebeurt 
wanneer de cliënt net bij de King Arthur Groep woont. 
In de eerste zes weken is dit instrument handig om 
de nieuwe bewoner te leren kennen. Daarnaast is het 
voor de naasten/mantelzorgers een periode van over-

gang. Door aan de familie of mantelzorger te laten zien 
dat de medewerkers de tijd en moeite nemen om de 
cliënt echt te leren kennen, is de nieuwe situatie mak-
kelijker te accepteren. Daarnaast wordt ook aandacht 
besteed aan de mantelzorger; deze is vaak overbelast 
op het moment dat de cliënt naar de King Arthur Groep 
verhuist. Door aan de mantelzorger te vragen hoe het 
met hem of haar gaat, wordt hij/zij meer betrokken 
in het proces en krijgt de mantelzorger de kans om te 
wennen aan de nieuwe situatie. 

Hoeveel tijd kost het?
Het invullen van het formulier neemt ongeveer 10-15 
minuten in beslag. Het formulier wordt door drie me-
dewerkers ingevuld. Eén van deze medewerkers voert 
ook nog een kort gesprek met de cliënt, waarin ge-
vraagd wordt om een cijfer te geven voor het algehele 
welbevinden. Dit gesprekje duurt ook ongeveer 10-15 
minuten.

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
Voor het gebruik van de lijst met persoonskenmerken 
zijn geen belemmeringen. Het vragen naar een cijfer 
wordt soms als overbodig gezien. Het is niet altijd 
duidelijk welke toegevoegde waarde dit gesprek en dit 
cijfer oplevert.  

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Ja, doordat de medewerkers de lijst met kwaliteiten en 
voorbeelden invullen, heeft de cliënt niet een uitge-
sproken actieve rol in het instrument. Daarnaast wordt 
de cliënt ook vertegenwoordigd door de familie, die 
aan geeft of de medewerkers de cliënt juist getypeerd 
hebben. Voor het korte gesprek waar de cliënt ge-
vraagd wordt om een cijfer te geven, is een vergevor-
derd stadium van dementie wel een belemmering. Dit 
gedeelte van het instrument wordt niet als het meest 
belangrijk ervaren.  

Persoonskenmerken      -King Arthur Groep

Voorbeelden van instrumenten
1
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Is er een training nodig voor degene die het 
instrument inzet?
Nee, het selecteren van drie kwaliteiten die van 
toepassing zijn op de cliënt en het geven van en kort 
voorbeeld, vragen alleen een korte uitleg. De lijst 
met kwaliteiten is gebruiksvriendelijk.

Hoe zorgen jullie dat jullie de informatie kunnen 
gebruiken in het dagelijkse proces? 
Afspraken die voortkomen uit het gesprek met de fa-
milie aan de hand van de persoonskenmerken, wor-
den meegenomen in het zorgplan. Relevante bijzon-
derheden worden gedeeld in het team, in overleg, 
per mail of op de besloten Facebook-pagina ‘weetjes 
en welbevinden’. Ook wordt de uitkomst in Qurentis 
(het ECD) geplaatst op de persoonlijke pagina.

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
Het instrument wordt voor het eerst gebruikt wan-
neer een cliënt zes weken bij de King Artur Groep 
woont. In deze periode hebben de medewerkers de 
cliënt leren kennen en kunnen zij inschatten welke 
kenmerken het meest van toepassing zijn op de cli-
ent. Afhankelijk van de cliënt zelf kan ervoor gekozen 
worden om elk half jaar opnieuw de kenmerken van 
de cliënt te bekijken, deze kunnen in verloop van tijd 
veranderen. 

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
In de King Artur Groep zijn alle familieleden en man-
telzorgers betrokken bij hun naaste door middel van 
het voeren van huiskamergesprekken per locatie. Op 
deze manier wordt iedereen op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen binnen de locatie, ook ont-
wikkelingen binnen de persoonskenmerken. 

Meer informatie
De lijst persoonskenmerken is hier te vinden

Contactpersoon
Mylène Höhle
e-mailadres: mylene.hohle@kingarthurgroep.nl 

 

Persoonskenmerken      -King Arthur Groep

Voorbeelden van instrumenten
1

Voorbeeld van een ingevulde lijst door 3 medewerkers die mevrouw J. goed kennen

• Kenmerk 1 Avontuurlijk
 De verhalen die Mw. verteld over wat ze heeft mee gemaakt en over haar reizen. 

• Kenmerk 2 Belangstellend
 Altijd interesse, ook naar medebewoners

• Kenmerk 3 Ruimdenkend
 Ook al is Mw. op leeftijd, ze weet veel van deze tijd. Ook met het oog op homoseksualiteit.

• Kenmerk 1 Vrolijk
 Elke dag is ze vrolijk. Soms een dipje, maar dat duurt nooit lang.

• Kenmerk 2 Hartelijk
 Mw. zal altijd bedanken bv. nadat er live muziek is gespeeld.

• Kenmerk 3 Doorzetter
 Mw. wil haar spieren dagelijks trainen om ze fit mogelijk te blijven. Weer of geen weer, zij gaat haar 3 rondjes 
 door de tuin lopen.

• Kenmerk 1 Creatief
 Ze kan haar idee verbeelden met hulp van de begeleiders. Op dit moment in klei.

• Kenmerk 2 Fanatiek
 Tijdens spelletjes gaat ze er helemaal voor. Bv bij het ballonnen-spel krijgt ze een kussen onder haar 
 hand omdat ze zo fanatiek op de ballon mept dat ze zichzelf op de tafel kan bezeren.

• Kenmerk 3 Positief
 Is tijdens de uitvoering van activiteiten positief. Moedigt anderen aan en beurt anderen op indien 
 ze het niet zien zitten.

https://www.kenjeclient.nl/wp-content/uploads/2017/11/persoonskenmerken_invullijst.pdf
mailto:mylene.hohle%40kingarthurgroep.nl?subject=
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Een gesprek tussen de cliënt, een contact- 
verzorgende én de welzijnsmedewerker. 

Bij Humanitas gebruiken ze niet één instrument, 
maar zien ze vooral de waarde van hun nieuw inge-
richte opnameproces. 
Ze hebben een vast proces om de wensen en be-
hoeften van cliënten in kaart te brengen dat bestaat 
uit de volgende stappen: 
1) Opnamegesprek door arts en contactverzorgen-

de.
2) Twee weken na opname Cliënttyperingsgesprek 

door contactverzorgende en welzijnsmedewerker.
3) Zes weken na opname  eerste MDO (+ bespreken 

cliënttevredenheidsmonitor).
4) Clienttevredenheidvragenlijst.
5) Na 6 maanden weer MDO. 

Voor meer uitleg over dit proces zie dit filmpje.

Onderdeel van het proces is het cliënttyperingsge-
sprek. Het cliënttyperingsgesprek is een gesprek 
tussen de cliënt (eventueel met vertegenwoordiger), 
de contactverzorgende én de welzijnsmedewerker. 
Tijdens het gesprek worden vragen gesteld als: Waar 
komt u oorspronkelijk vandaan? Waar bent u opge-
groeid? Kunt u iets vertellen over uw achtergrond, de 
cultuur waarin u zich thuis voelt? Maakt het voor u 
uit of u door een man of vrouw verzorgd/onderzocht 
wordt? Wat waren belangrijke gebeurtenissen in uw 
leven? Noem zowel negatieve als positieve gebeurte-
nissen. Denk aan rouw, oorlog, huwelijk enzovoorts. 
Bent u al met al tevreden over uw leven?

Welke informatie levert het op en voor wie?
Doordat het gesprek wordt aangegaan door de con-
tactverzorgende én een welzijnsmedewerker levert 
het gesprek veel informatie op over het gehele leven 
van de cliënt. Er wordt niet alleen gefocust op zorg, 
maar er wordt breed gekeken naar het leven van 
iemand en zijn of haar wensen en behoeften. Omdat 
ouderen en zeker mensen met dementie veel bezig 
zijn met hun verleden kun je ze beter ondersteunen en 
geruststellen als je hier meer van weet. Ook kan het 
welzijnsaanbod afgestemd worden op de wensen van 
de bewoner.

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
Het is fijn dat nu niet alles neerkomt op het opname-
gesprek en dat je de cliënt echt leert kennen en niet 
alleen zijn zorgbehoefte.  

Welke effect heeft het? 
Stafadviseur Merel van Maren: “Het is mooi dat de con-
tactverzorgende en de welzijnsmedewerker zo samen kunnen 
werken. Ze stellen allebei andere vragen aan de cliënt waar-
door je een volledig beeld krijgt.”

Wat zijn geleerde lessen?
Zo’n gesprek aangaan kost veel tijd. Uiteindelijk wil 
Humanitas er naartoe dat cliënten (samen met hun 
naasten) thuis al de vragen in kunnen vullen via Ca-
renzorgt (Cliëntportaal van Nedap). Dan zal het ge-
sprek minder lang duren.  

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
Een randvoorwaarde is dat het gesprek met een ver-
zorgende én welzijnsmedewerker wordt uitgevoerd 
en dat het niet meteen na opname, maar twee weken 

na opname wordt gehouden. Je wilt tijdens de opname 
dat de cliënt zo weinig mogelijk nieuwe dingen op zich 
af krijgt.

Hoeveel tijd kost het?
Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
Het kost veel tijd en administratie; hopelijk kan dat 
binnenkort sneller door cliënten en naasten (een deel 
van) de vragen vooraf in te laten vullen via het cliën-
tenportaal Carenzorgt.  

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Ja, het gesprek kan ook gevoerd worden met mensen 
met dementie. Dan zit de vertegenwoordiger er meest-
al ook bij. Het gesprek wordt gevoerd met de cliënt en 
waar nodig vult de vertegenwoordiger aan.

Is er een training nodig voor degene die het 
instrument inzet? 
Nee, een speciale training voor de cliënttyperingsge-
sprekken is niet nodig.

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
Alle gegevens die worden verzameld krijgen een plek 
in het ECD van Nedap. In het zorgplan staan alleen 
doelen, dus niet een verslag van het gesprek. Afspra-
ken worden verwerkt in het ECD en bijvoorbeeld in de 
agenda; dat iemand graag met een kat op schoot zit of 
graag naar de schepen gaat kijken omdat hij of zij in de 
scheepsbouw heeft gezeten.   

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
Het gesprek wordt alleen gevoerd nadat iemand net is 
verhuisd. Tijdens elk MDO wordt wel nagegaan of de 
informatie nog klopt.

Cliënttyperingsgesprek      -Humanitas Rotterdam

Voorbeelden van instrumenten
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https://www.youtube.com/watch?v=wTNgXnNdkW4
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Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
Niet zozeer bij het ontwikkelen van de vragen van 
het cliënttyperingsgesprek. Wel bij de systematiek 
van het zorgproces.  

Meer informatie
Mensen kunnen contact opnemen voor meer infor-
matie. Ook voor bijvoorbeeld meer informatie over 
de inbedding in Nedap.

Contactpersoon
Merel van Maren of Annemarie Hoogendijk
e-mailadres: mvanmaren@stichtinghumanitas.nl of 
ahoogendijk@stichtinghumanitas.nl
telefoonnummer: 06 12 66 16 65 (Merel) 

Voorbeelden van instrumenten
Cliënttyperingsgesprek      -Humanitas Rotterdam2

mailto:mvanmaren%40stichtinghumanitas.nl?subject=
mailto:ahoogendijk%40stichtinghumanitas.nl?subject=
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De cliënt scoort in een boekje met stellingen 
op zeven verschillende leefgebieden zijn 
welbevinden.

Wat is het instrument?
Livio gebruikt de vragenlijst Mijn Welbevinden om 
inzicht te verkrijgen over het welbevinden van de 
cliënt. Mijn Welbevinden is opgedeeld in verschillen-
de onderdelen, die belangrijke invloed hebben op de 
leefwereld van de cliënt:
1. Gezond leven
2. Sociale contacten
3. Zingeven aan het leven
4. Waardig worden behandeld
5. Zelfstandigheid
6. Veilig voelen
7. Omgaan met geld en administratie

Bij elk onderdeel worden vijf (leef)situaties kort 
beschreven, in de vorm van stellingen. Daarbij kan 
de cliënt zelf aangeven welke het beste overeen-
komt met de huidige situatie. Deze stellingen cor-
responderen met een cijfer. De uitslag wordt visueel 
weergegeven in een bloem. Hieronder worden de 
gemaakte afspraken opgeschreven. Er staan meer-
dere invulformulieren in het boekje, dus het boekje is 
voor langere tijd te gebruiken. 

Livio is gestart met een pilot met Mijn Welbevin-
den in 2017. Nu zijn ze zo ver om ook op alle andere 
locaties dit instrument te gaan gebruiken. Deze pilot 
loopt parallel met de organisatieverandering naar 
professioneel organiserende teams die Livio heeft 
doorgemaakt. De transitie hangt ook samen met de 
overgang van aanbod- naar vraaggericht werken.

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
Jong of oud, ziek of gezond, iedereen wil een zo pret-
tig mogelijk leven. Mensen ervaren meer leefplezier 
en voelen zich beter als ze zich zoveel mogelijk kunnen 
richten op de dingen die voor hen het leven zinvol ma-
ken. Uit de praktijk blijkt ook dat ze minder zorg nodig 
hebben. Het is dus zaak om inzicht te krijgen hoe het 
leefplezier van cliënten vergroot kan worden. Door te 
achterhalen wat belangrijk is voor de cliënt, wordt de 
cliënt weer in zijn kracht gezet. Dit heeft een positief 
effect op het leefplezier en versterkt het de eigen regie 

van de cliënt. De stellingen zijn eenvoudig geformu-
leerd, waardoor iedereen zich er in kan verplaatsen.

Welk effect heeft het?
Het gebruik van het boekje is nu ingevoerd bij meerde-
re teams/locaties. Medewerkers en cliënten zijn erg po-
sitief. Het is makkelijker geworden om de vraag achter 
de vraag boven te krijgen.

Quote van een medewerker:
“Het is niet nodig om het boekje op de letter te volgen. Ik heb 
de vragen in mijn hoofd, en ik stel er gewoon af en toe een.” 
Op deze manier vertelt de cliënt zijn levensverhaal en 
geeft daarbij aan wat echt belangrijk is voor hem/haar. 
Het is belangrijk om de persoon achter de cliënt te 
zien. Mijn Welbevinden ondersteunt hierbij. De vra-
gen in het boekje kunnen dus ook gebruikt worden in 
een gesprek met de cliënt. Het hoeft niet altijd in zijn 
geheel aan de orde te komen.

Hoeveel tijd kost het?
Op dit moment wordt het boekje op papier gebruikt. 
Op termijn is het ook mogelijk om het digitaal in te 
vullen. Hoeveel tijd het kost is wisselend, dit is per per-
soon verschillend. Er zit geen tijdslimiet aan.

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Het is belangrijk dat de cliënt zelf de vragen van Mijn 
Welbevinden invult. Wanneer dit niet (meer) kan, 
kan de cliënt hulp vragen aan een familielid of goede 
vriend(in). Ook kan een medewerker ondersteunen (in 
dat geval vaak de EVV-er).  Als de cliënt Mijn Welbevin-
den heeft ingevuld, ontstaat er een beeld hoe het met 
de cliënt gaat en wat hij/zij, wellicht met ondersteu-
ning, anders zou willen. Samen met de cliënt wordt 
gezocht naar passende mogelijkheden. Familie/naas-
ten zijn altijd welkom bij het gesprek over de mogelijk-
heden.

Mijn Welbevinden      -Livio

Voorbeelden van instrumenten
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Is er een training nodig voor degene die het 
instrument inzet?
Alle medewerkers krijgen een training over Mijn 
Welbevinden: zorgmedewerkers, paramedici, artsen, 
vrijwilligers en ook de medewerkers van de facilitaire 
dienst. De training wordt georganiseerd aan de hand 
van het principe van de menukaart. Er staan verschil-
lende interventies op. De inhoudelijke training: intra-
muraal 2 x 2 uur en 1 x 1 uur (terugkommoment). Ex-
tramuraal 1 x 2 uur en 1 x 1 uur (terugkommoment). 
Verdere interventies zijn onder andere inhoudelijke 
themabijeenkomsten over bijvoorbeeld leefplezier 
en eigen regie. Uiteraard wordt er ook met behulp 
van intervisie problemen besproken aan de hand van 
casussen.

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
De uitkomsten van Mijn Welbevinden worden ver-
taald in het zorg- en ondersteuningsplan van de 
cliënt. Deze uitkomsten worden omgezet in concrete 
doelen en dit wordt doorgezet in de dagelijkse zorg 
en ondersteuning. Elk half jaar wordt het gesprek 
op basis van Mijn Welbevinden opnieuw gevoerd. 
Mijn Welbevinden wordt in het nieuwe ECD van Livio 
geïntegreerd. Livio gaat met één dossier werken voor 
alle cliënten. Het ECD wordt op dit moment ingericht 
aan de hand van de vragen in Mijn Welbevinden. De 
uitkomsten kunnen worden omgezet in doelen.

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument?
Het invullen van het boekje wordt om het half jaar 
herhaald.

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
De centrale Cliëntenraad is bij het proces en de keuze 
betrokken. De lokale cliëntenraden zijn geïnformeerd 
door de coach van de professioneel organiserende 
teams.

Gedachtengoed
Mijn Welbevinden is een praktische vragenlijst, ge-
baseerd op een zorgvuldig (wetenschappelijk) getest 
instrument de Effectenster, (ontwikkeld door de 
Effectenmonitor). Dit instrument geeft inzicht over uw 

welbevinden en maakt het eenvoudig mogelijk om dat 
met anderen te delen.
Mijn Welbevinden maakt deel uit van een groter ge-
heel: Mijn Plan. Mijn Plan bevat naast Mijn Welbevin-
den ook Mijn Indicering en Mijn Arrangement. 
Mijn Indicering: Op basis van de gezondheidstoestand 
van de cliënt wordt een indicatie afgegeven. De indica-
tie heeft uiteindelijk invloed op welke zorg afgespro-
ken kan worden. 
Mijn Arrangement: Met de informatie uit Mijn Welbe-
vinden en Mijn Indicering kan de cliënt zelf een arran-
gement samenstellen. Als de behoefte groter is dan de 
verzekerde aanspraak, wordt samen gekeken naar een 
oplossing. Bijvoorbeeld aanpassen van activiteiten, 
inzetten van mantelzorg of bijbetalen.

Meer informatie
Aan de slag met dit instrument
Download het invulboekje ‘Mijn Welbevinden’
Bekijk het artikel Clienttevredenheid zorgorganisatie 
Livio van 3 naar 5 sterren! dat is geschreven over Mijn 
Welbevinden bij Livio
Kijk op de website www.effectenmonitor.nl

Contactpersoon
Anne Tijdhof a.tijdhof@livio.nl of telefoon: 0900-9200 
(lokaal tarief), 
Stefanie de Vet, s.de.vet@livio.nl 

Voorbeelden van instrumenten
Mijn Welbevinden      -Livio3

https://www.kenjeclient.nl/wp-content/uploads/2017/07/MijnWelbevinden_invulboekje.pdf
https://www.krachtigouder.nl/clienttevredenheid-zorgorganisatie-livio-van-3-naar-5-sterren/?mc_cid=3bcc471dd8&mc_eid=63236eedf3
https://www.krachtigouder.nl/clienttevredenheid-zorgorganisatie-livio-van-3-naar-5-sterren/?mc_cid=3bcc471dd8&mc_eid=63236eedf3
http:// www.effectenmonitor.nl
mailto:Stefanie%20de%20Vet%2C%20s.de.vet%40livio.nl?subject=


16

Voorbeelden van instrumenten

Groninger Wellbeing 
Indicator (GWI)

– De Hoven

4

Inleiding

Algemene tips/Geleerde lessen

Overzicht instrumenten



17

In gesprek met de cliënt over welbevinden en wat 
voor de cliënt daarvoor belangrijk is.

Wat is het instrument?  
Niet alleen een goede gezondheid bepaalt iemands 
kwaliteit van leven, ook leefplezier en welbevinden 
hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven. 
Vanuit deze gedachte is De Hoven gestart met de 
Groninger Wellbeing Indicator (GWI) met als doel 
de dialoog te stimuleren: wat vinden bewoners zelf 
belangrijk en hoe ervaren zij hun eigen welbevinden? 
De GWI is een screening- en meetinstrument ont-
wikkeld door professor Joris Slaets.
Door de GWI te gebruiken als leidraad in het gesprek 
met de cliënt, krijgt de bewoner de vrijheid om zelf te 
bepalen wat belangrijk is. Als eerste kan de cliënt kie-
zen uit de acht domeinen. Er wordt gevraagd: welke 
domeinen zijn op dit moment voor u van belang? 
Niet alle domeinen zullen relevant zijn voor elke 
bewoner, voor sommigen zullen slechts twee of drie 
domeinen van belang zijn. Het gesprek gaat daarna 
verder in op de gekozen domeinen met de vragen: 
bent u daar tevreden mee, en zo nee, waarom niet? 
Het draait om welbevinden en verlangengerichte 
zorg. Dat hangt samen met welzijn, de sociale omge-
ving, eenzaamheid en de woning van een persoon.
Door middel van het bespreken van de gekozen 
domeinen, kan de bewoner aangeven waar hij of zij 
tevreden over is, of dat er ruimte is voor verbetering. 
Vervolgens vraagt de medewerkers door op deze 
thema’s om de achterliggende reden voor de onvre-
de of tevredenheid te vinden. 

Welbevinden gemeten met de Groningen Wellbeing 
Indicator bestaande uit acht gebieden:
• Genieten van eten en drinken
• Lekker slapen en rusten
• Plezierige relaties en contacten
• Actief zijn
• Jezelf redden
• Jezelf zijn
• Je gezond voelen van lichaam en geest
• Plezierig wonen

Welke informatie levert het op en voor wie?
De GWI helpt om de zorg en dienstverlening aan de 
bewoner individueler en persoonlijker uit te voeren. 
De GWI stimuleert zorgprofessionals om zorg op maat 
te leveren en na te denken over individuele verbete-
ringen in welbevinden. De feedback uit de GWI geeft 
medewerkers de mogelijkheid om samen met de 
bewoner en familie/mantelzorgers het welbevinden te 
verhogen. 

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
• Enthousiaste projectleider en ambassadeurs op 

locatie bij het invoeren van de GWI. Zij enthousias-
meren, zijn vraagbaak, houden vinger aan de pols 
en hebben oog voor een goede aansluiting op de 
lokale praktijk. Bij de invoering van de GWI binnen 
De Hoven zijn de eerste twee jaar regelmatig kar-
trekkersbijeenkomsten georganiseerd. Hier werden 
de voortgang van de invoering bijgehouden, erva-
ringen uitgewisseld en op basis daarvan aanpassin-
gen voorgesteld in de manier van werken met de 
GWI. Maar ook de vraag hoe de GWI-gesprekken 
beter konden worden gevoerd en vastgelegd in het 
zorgplan kwam aan bod. 

• De cliëntenraad en/of familie betrekken bij de in-
voering en evaluatie zorgt voor meer betrokkenheid 
en enthousiasme voor het gebruiken van de GWI.

• Organiseren leercyclus: door de vraag achter de 
vraag te stellen (grootste leercyclus) weten mede-
werkers bij De Hoven nu beter wat belangrijk is voor 
bewoners. Tegelijkertijd geldt: het stellen van de 
vraag achter de vraag en daarmee het voeren van 
het goede gesprek blijft een ontwikkelpunt voor 
iedereen. Er is met ondersteuning van Joris Slaets in 
augustus 2017 een vervolgtraject gestart om ver-
dieping aan te brengen in het voeren van het goede 
gesprek.

• Digitalisering: Koppelen van de GWI doelen en ac-
ties aan het ECD.

• Training: EVV-ers trainen hoe zij moeten werken 
met het ECD. Bij De Hoven worden medewerkers 
twee keer per jaar getraind. Ook worden de EVV-ers 
gestimuleerd om van elkaar leren. 

• Welbevinden integreren in (strategische) beleid. 
Door de GWI, de gesprekken daarover en de uit-
komsten niet alleen in de (individuele) zorgplan-
cyclus op te nemen, maar ook als uitgangspunt te 
nemen voor beleid en strategische ontwikkelingen, 
wordt het welbevinden van de bewoners verankerd 
in alle lagen en alle domeinen van de organisatie. 

Welke effect heeft het? 
Dankzij de GWI:
• Ervaren bewoners meer eigen regie in relatie tot 

individueel welbevinden.
• Hebben medewerkers meer zicht gekregen op 

welke levensdomeinen voor de bewoner belangrijk 
zijn en wat hierbij in de loop van de maanden/jaren 
verandert.

Groninger Wellbeing Indicator (GWI)     -De Hoven
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• Reflecteren medewerkers beter door alle ge-
bieden te benoemen (ook door het blijvend te 
bespreken in MDO’s).

• De GWI faciliteert een cultuurverandering van 
taakgericht naar vraaggericht werken. 

• De GWI stimuleert professionals in een andere 
manier van regie nemen. 

 
Wat zijn geleerde lessen?
De Groninger Wellbeing Indicator is een goed in-
strument gebleken om de subjectieve beleving van 
bewoners te meten. Wellicht is welbevinden een 
betere indicator voor de kwaliteit van zorg dan het 
meten van de kwaliteit van processen. Betrokkenen 
hebben aangegeven deze richting te ondersteunen, 
maar hebben tegelijkertijd behoefte aan indicato-
ren die aangeven hoe De Hoven de nieuwe manier 
van werken borgt en hoe risico’s worden gemeden. 
Die verantwoordingsystematiek moet nog worden 
ontwikkeld.

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
• Leiderschap en aansturing die vernieuwing de 

ruimte geven.
• Voldoende draagvlak bij medewerkers, bewoners 

en mantelzorgers/familie. Dit begint bij het infor-
meren van medewerkers, cliënten en mantelzor-
gers/familie. 

Hoeveel tijd kost het?
De tijdsinvestering is beperkt. Gemiddelde duur van 
het GWI-gesprek is 45 – 60 minuten. 

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
Door het gebruik van de GWI als instrument is er ook 
aandacht voor de dilemma’s die in de praktijk ont-
staan. Want wat bewoners en hun dierbaren graag 
willen, kan schuren met wat er mag, kan, of ‘hoe het 
hoort’. Daar moet met elkaar de benodigde ruimte 
worden gecreëerd.

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Het instrument kan ook worden gebruikt voor bewo-
ners met dementie. Dan vindt het gesprek plaats met 
de familie/naaste. 

Is er een training nodig voor degene die het instru-
ment inzet?
De training van medewerkers GWI (methode en ge-
spreksvoering) neemt circa zes uur per medewerker 
in beslag. Het instrument is ook te gebruiken zonder 
training. Het is wel van belang dat de persoon die 
het gesprek voert goed doorvraagt bij de cliënt of de 
familie/naaste. Daarnaast kiest de Hoven er ook voor 
om EVV-ers te trainen in hoe zij moeten werken met 
het ECD. 

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
In het ECD (domein Welbevinden – kopje GWI) wordt 
de inhoud van het gesprek met de bewoner vast-
gelegd. Dit is de eerste aanzet van het zorgleefplan. 
Daarin wordt één doel (of meerdere doelen) over 
welbevinden opgenomen en worden acties op de re-
levante domeinen van de acht domeinen van de GWI 
geformuleerd.

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
Evaluatie van de GWI vindt minimaal eenmaal per jaar 
plaats in het MDO.

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
Ja, de cliëntenraad en/of familie was betrokken bij de 
invoering en evaluatie. Dit draagt bij aan een werkwijze 
die vanuit cliënt/familieperspectief wordt uitgevoerd.

Meer informatie
www.welnu.nu

Contactpersoon
Hendriek Gootjes, g.h.gootjes@dehoven.nl 
telefoonnummer: 050 367 2070

Voorbeelden van instrumenten
Groninger Wellbeing Indicator (GWI)     -De Hoven4
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Kaarten met plaatjes als hulpmiddel voor het 
gesprek met bewoner met dementie, om passende 
manieren om meer te bewegen te bespreken. 

Wat is het instrument?  
In een aantal woningen in ActiVite Rietveld zijn de 
verzorgenden begonnen met het voeren van ge-
sprekken met de bewoners over bewegen. Deze ge-
sprekken voeren zij met behulp van een ‘kaartspel’. 
Op de kaarten staan pictogrammen met diverse the-
ma’s rondom bewegen. De gesprekken worden zeer 
positief ervaren, zowel door de bewoners als door 
de verzorgenden. Gestimuleerd door de plaatjes zijn 
de bewoners enthousiast aan het vertellen over de 
dingen die ze vroeger allemaal deden. Voor de be-
woners is het fijn dat ze even alle aandacht krijgen en 
herinneringen kunnen ophalen. Voor de verzorgende 
is het fijn om een stukje verleden van de bewoner te 
kennen. De begeleiding kan hier dan weer op inspe-
len met een op maat gemaakt beweegprogramma. 
Het doel is om zoveel mogelijk bewoners te stimule-
ren om meer te bewegen.

Welke informatie levert het op en voor wie?
Aan de hand van kaarten met plaatjes over be-
weegactiviteiten op vier gebieden: beroepen-hob-
by’s-huishouden-sport, wordt een gesprek gevoerd 
met de cliënt met dementie. Op basis van dit gesprek 
worden de beweegvoorkeuren in beeld gebracht. 
Deze komen in een individueel beweegplan, waaraan 
activiteiten worden gekoppeld die de bewoner graag 
doet. Dit individuele beweegplan wordt ook opgeno-
men in het cliëntprofiel.

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
• Het gebruik van de kaarten met beweegthema’s 

geeft de medewerkers handvatten om het gesprek 
over beweging en beweegvoorkeuren aan te gaan. 

• Er wordt van te voren niet gepland hoeveel kaarten 
uit welke categorie worden besproken. Het aantal 
kaarten hangt af van de respons van de cliënt.

Welke effect heeft het? Zijn de ervaringen in een 
quote van cliënt, medewerker of mantelzorger 
op te nemen?
Door de plaatjes worden cliënten herinnerd aan 
activiteiten die zij vroeger graag deden. Doordat de 
medewerker met aandacht de dialoog aangaat met de 
cliënt, resulteert het gesprek vaak in het enthousiast 
ophalen van herinneringen aan de favoriete activitei-
ten van de cliënt. Hierdoor kunnen de medewerker en 

de cliënt samen vaststellen hoe de cliënt in zijn dage-
lijkse leven bij ActiVite invulling wilt geven aan bewe-
ging. Deze invulling wordt vastgelegd in een persoon-
lijk beweegplan.
Doordat de cliënten meer bewegen, ziet ActiVite dat de 
zelfredzaamheid toeneemt. Medewerkers nemen min-
der taken over van de cliënten en laten hen vaker zelf 
activiteiten ondernemen. Dit leidt tot meer prikkels om 
te bewegen en meer plezier in het dagelijks leven van 
de cliënten. 

Wat zijn geleerde lessen?
In eerste instantie werden de uitkomsten alleen op-
genomen in het beweegplan. Dit plan ging alleen over 
de voorkeuren van de cliënt, maar bevatte verder geen 
praktische informatie. Inmiddels wordt het beweeg-
plan opgenomen in het activiteitenplan, waarin ook 

Methodiek Inventarisatie Bewegingsvoorkeur (MIB)     -ActiVite
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wordt beschreven welke soort beweging hoe vaak zal 
worden ingepast in het dagelijks leven van de cliënt.  

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
• Het is belangrijk dat de contactverzorgende het 

juiste deskundigheidsniveau heeft om het ge-
sprek met de cliënt aan te gaan. De medewerkers 
worden met een training van twee uur geïnfor-
meerd over het gebruik van het instrument.

• Per woning is er een kartrekker nodig die mede-
werkers stimuleert en ondersteunt in het toe-
passen van de methode. Deze kartrekker is het 
aanspreekpunt wanneer medewerkers vragen 
hebben.

• Daarnaast is een beweegcoach belangrijk voor het 
geven van advies en ondersteuning bij het formu-
leren van het beweegplan en het maken van het 
activiteitenplan. 

 
Hoeveel tijd kost het?
Het gesprek duurt ongeveer een uur. Afhankelijk van 
de reactie van de cliënt worden er meer of minder 
van de 32 kaarten besproken. 

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
De enige belemmering is dat ActiVite merkt dat de 
verzorgenden soms moeite hebben om de tijd te 
nemen om met een cliënt te gaan zitten om een 
gesprek aan te gaan. Tussen de taken van alledag 
die gedaan moeten worden, is het soms lastig om 
de rust te nemen voor het luisteren naar de beweeg-
voorkeuren van de cliënt. 

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Ja. Wanneer de cliënt moeite heeft om zichzelf uit te 
drukken, kan familie of de mantelzorger helpen met 
het voeren van het gesprek over de bewegingsvoor-
keuren van de cliënt. 

Is er een training nodig voor degene die het instru-
ment inzet?
Ja, deze training duurt ongeveer twee uur, waarin de 
verzorgenden uitleg krijgen over de methode en hoe 
deze wordt toegepast. 

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
Het activiteitenplan wordt opgenomen in het dossier 
van de cliënt. Hierdoor is het voor de medewerkers 
makkelijk om de beweegvoorkeuren in te zien en in de 
dagelijkse gang van zaken in te passen. 

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
De methode wordt als eerste gebruikt zes weken na 
opname. In deze tijd heeft de cliënt kunnen wennen 
aan zijn nieuwe omgeving en kan vervolgens samen 
met de verzorgende het dagelijks bestaan inclusief be-
weging gaan inrichten. Afhankelijk van de cliënt wordt 
het gesprek eenmaal per half jaar opnieuw gevoerd. 
Wanneer blijkt dat de beweegvoorkeuren niet of 
nauwelijks veranderen, kan het gesprek minder vaak 
worden gevoerd. Ook tijdens rondetafelgesprekken 
(met meerdere cliënten samen) worden de bewe-
gingsvoorkeuren besproken en geëvalueerd. 

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
Vanaf het beging van de implementatie van de me-
thode, is de Cliëntenraad betrokken en enthousiast. 
Met regelmaat wordt de Cliëntenraad op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen van de activiteiten-
plannen van de cliënten. 

Contactpersoon
Naam: Alice van Leur
e-mailadres: a.v.leur@activite.nl
telefoonnummer: 071-5161364

Voorbeelden van instrumenten
Methodiek Inventarisatie Bewegingsvoorkeur (MIB)     -ActiVite5
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Een relatie opbouwen met de cliënt en de cliënt te 
leren kennen, waardoor een beeld gevormd kan 
worden  van het leven  en het netwerk van de cli-
ent. Met de nadruk op het leven voordat de cliënt 
gaat verhuizen naar de zorgorganisatie. Zo is er 
meer kans, blijkt uit onderzoek, dat  dit leven vast-
gehouden en voortgezet kan worden binnen de 
nieuwe zorgomstandigheden en woonomgeving.  
Dit vergroot de kwaliteit van leven. Het netwerk-
beraad  is ook een mooie basis voor de persoons-
gerichte bekostiging. 

Wat is het instrument?  
Het doel van de methode die Norschoten toepast om 
de cliënt te leren kennen is ervoor zorgen dat leven in 
Norschoten zoveel mogelijk lijkt op het leven thuis, 
met dezelfde betrokkenen. De cliënt blijft eigenaar 
van zijn leven en de invulling van zijn zorg. 

De methode van Norschoten bestaat uit verschillen-
de onderdelen. 
1) In de thuissituatie (ongeveer vier tot zes weken 

voor de verhuizing) wordt een bezoek afgelegd 
door de eerstverantwoordelijke verzorgende 
(EVV-er) én de welzijnsbegeleider (WB-er)  om 
in gesprek te gaan over het leven en het netwerk 
van de cliënt. 

2) Het netwerk wordt in kaart gebracht met behulp 
van een  ecogram.

3) Daarnaast wordt een leefstijldagboek afgegeven. 
Dat is een dagboek waarin de cliënt geduren-
de drie tot vier weken wordt gevraagd om in te 
vullen wat hij/zij doet op een dag, hoe laat en wie 
daarbij helpt. Er staat bijvoorbeeld in hoe laat en 
wat iemand eet en of hier nog anderen mensen 

bij aanwezig zijn of hierbij helpen. Hetzelfde geldt 
voor douchen, bezoek aan de fysiotherapeut, vrije-
tijdsbesteding enzovoorts. Maar ook dat de kran-
tenjongen is langs geweest. Het leefstijldagboek 
wordt ingevuld naar de EVV-er of WB-er  terugge-
stuurd en is soms aanleiding voor een extra bezoek 
om het een en ander te verduidelijken.

4) Na ongeveer vier weken wordt een tweede bezoek 
gebracht waarbij leefstijldagboekvragen aan de 
orde komen en de ecogram verder wordt ingevuld. 

5) Tijdens het Netwerkberaad komt de cliënt met het 
netwerk van de cliënt samen met de EVV-er als co-
ordinator van dit beraad. Dit vindt vier keer per jaar 
plaats en wordt geïntegreerd met MDO en intake. 
Tijdens het netwerkberaad wordt besproken of 
eenieder voldoende aansluit bij de bewoner en wat 
er eventueel nog voor nodig is om het leven van de 
bewoner vast te houden. Persoonsgerichte bekos-
tiging  is een logisch vervolg op netwerkberaad; 
op deze wijze kan individueel geantwoord worden 
op de aangegeven wensen en behoeften. Die fase 
(persoonsgerichte bekostiging) is Norschoten bin-
nen Waardigheid en trots aan het verkennen.

Welke informatie levert het op en voor wie?
Door invoering van het netwerkberaad ontstaat  een 
beeld van de leefstijl, wat doet iemand op een dag, 
met wie en waarom. En de opgave is dan hoe dit in de 
zorgorganisatie gewoon (drempelloos) doorgang kan  
vinden. Zo kan het netwerk en het leven van de cliënt 
zoveel mogelijk blijven zoals het was, ook wanneer 
hij/zij in Norschoten woont. Het geeft de cliënt ver-
trouwen en houvast (de cliënt kent al zorgmedewer-
kers voordat ze verhuist) en de zorgmedewerker een 
completer beeld van het geleefde leven van de cliënt, 
waardoor de relatie zich verdiept. 

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
Voor de cliënt is de grootste opbrengst dat  hij/zij beter 
het netwerk kan vasthouden zoals het was en daarmee 
meer de regie houdt over  zijn leven.  Soms wordt het 
netwerk zelfs uitgebreid. Doordat we het netwerk in 
kaart brengen wordt ook zichtbaar wanneer iemand 
bijvoorbeeld geen contact meer heeft met directe fa-
milie. Zorgverleners kunnen dan ook, indien wenselijk, 
ondersteunen of aansporen tot herstel van dit contact.

Een andere succesfactor is dat de verzorgende én 
de welzijnsbegeleider langsgaan bij de cliënt. Dat ze 
samen gaan is een  meerwaarde omdat ze beide vanuit 
een ander perspectief vragen stellen, een wezenlijk 
deel van het leven terug zien in de leefsituatie van de 
cliënt  en daarbij kunnen aansluiten. Door de presentie 
zijn medewerkers ook ‘toegerust’ om op de juiste ma-
nier (vanuit de relatie) de cliënt willen leren kennen.

Welk effect heeft het? 
Deze methode komt voort uit een masteronderzoek, 
waaruit bleek dat wanneer de bewoner zijn/haar 
netwerk kan behouden en met deze mensen  om kan 
gaan zoals hij/zij dat altijd deed, de bewoner, ondanks 
de verhuizing naar een zorgorganisatie, een veel beter 
thuisgevoel krijgt. Thuisgevoel verhoogt de ‘eigen re-
gie’ volgens het onderzoek en eigen regie leidt tot een 
betere kwaliteit van leven. 

Wat zijn geleerde lessen?
Deze methode werkt minder  goed voor bewoners die 
al enige tijd in de zorgorganisatie wonen. Daar is het 
netwerk al zover afgebrokkeld en vaak erg moeilijk te 
herstellen. De bewoner zelf, zo bleek in de praktijk, 
heeft ook  minder behoefte  om dit te herstellen: “ik 
vind het wel oké zoals het is”.

Het netwerkberaad    -Norschoten
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Met het invullen van de leefstijldagboeken wordt 
nog geëxperimenteerd. Er is begonnen met geschre-
ven dagboeken, Norschoten wilt ook nog nadenken 
over  pictogrammen of een digitale methode. 

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
• Dat medewerkers de zorg en begeleiding geven 

vanuit  het presentiegedachtengoed van Andries 
Baart.

• Dat de cliënt nog thuis woont of net is verhuisd. 
• Betrek ook de thuiszorgorganisaties. Ga met hen 

ook in gesprek om informatie te achterhalen over 
de cliënt. Zo voorkom je dat een cliënt vaker het-
zelfde verhaal moet vertellen. 

• Ook de casemanagers zijn enthousiast over het 
concept omdat het bij hen aansluit in de wens om 
nog in beeld te blijven tot de bewoner echt ‘ge-
setteld’ is. 

Hoeveel tijd kost het?
Dat is heel wisselend, en niet zo relevant voor Nor-
schoten. Het rendement dat je uit de gesprekken 
haalt is niet uit te drukken in tijd en geld, maar in 
kwaliteit van dienstverlening. Je ervaart als zorgver-
leners zoveel méér na verhuizing in de verzorgings-
tijd:  een verbeterde communicatie en passende zorg 
en dienstverlening aanvullend op de behoeften/
nood van de cliënt en zijn netwerk (die in hun kracht 
blijven en doen wat ze steeds deden).

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
Er zijn organisatorische belemmeringen. Als iemand 
op een wachtlijst staat, weet je nog niet waar hij of 
zij komt te wonen en dan weet je niet welke EVV-er 
en WB-er ernaartoe moeten. Er wordt bekeken of 
deze aanpak is in te bouwen in een persoonsvolgen-
de bekostiging. 

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Ja, je kunt dan juist heel goed het gesprek aangaan 
met het netwerk dat dan vaak al nauw betrokken is. 

Is er een training nodig voor degene die het 
instrument inzet?
Ja, iedereen krijgt een training over het proces dat 
doorlopen wordt, oefenen ten aanzien van gespreks-
voering en een leertraject van het gedachtengoed  van 
‘presentie’. 

Hoe zorgen jullie dat jullie de informatie kunnen 
gebruiken in het dagelijkse proces? 
De informatie wordt  opgenomen in het zorgleefplan 
in het cliëntprofiel. ECD: Careview. 

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
De huisbezoeken, ecogram en de leefstijldagboeken 
worden ingevuld voor verhuizing, vervolgens komt 
het netwerk van de cliënt vier maal per jaar bij elkaar 
en wordt alle zorg en dienstverlening opnieuw afge-
stemd. Dan wordt geëvalueerd of het goed loopt en of 
de zorgorganisatie zaken nog beter kan faciliteren. Dit 
staat nog los van de MDO’s. Bij het MDO is het multi-
disciplinair team aanwezig en waar mogelijk de cliënt 
en één vertegenwoordiger van de familie. Het MDO 
duurt gemiddeld twintig minuten en het netwerkbe-
raad zo’n 1,5 tot 2 uur. Het MDO en netwerkberaad 
worden deels geïntegreerd, dit is nog in ontwikkeling. 

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
Ja, de cliëntenraad was betrokken bij de werkgroep. In 
de werkgroep namen  deel: de voorzitter van de cliën-
tenraad, de projectleider, twee leidinggevenden zorg 
en welzijn, de leidinggevende van de welzijnsbegelei-
ders en de leidinggevende van de dagbehandeling.

Contactpersoon
Desiree Vriens
e-mailadres: d.vriens@norschoten.nl 

Voorbeelden van instrumenten
Het netwerkberaad    -Norschoten6
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Een gesprekskaart die handvatten biedt om 
het gesprek te voeren over de wensen op zeven 
levensgebieden en het verleden van de cliënt.

Wat is het instrument?  
De Leefplezierboom is een gesprekskaart waarop ze-
ven levensgebieden zijn weergegeven die betrekking 
hebben op het leven nu:
1) Contacten
2) Jezelf zijn
3) Woonplek
4) Actief zijn
5) Rusten
6) Jezelf redden
7) Eten
Daarnaast staan er vier onderwerpen op over het 
vroegere leven van de cliënt: eigen gezin, beroep, 
vrijetijdsbesteding, woongeschiedenis. Tenslotte 
staan er drie onderwerpen op over het verdere verle-
den van de cliënt: ouderlijk gezin, beroep ouders, waar 
opgegroeid.
Met de leefplezierboom breng je dus kort en bondig 
de levensgeschiedenis van iemand in beeld samen 
met wat hem of haar leefplezier geeft. 

Als iemand bij ZuidOostZorg komt wonen, komt er 
vooraf een cliëntadviseur van het informatie- en 
adviescentrum op huisbezoek. Deze vraagt wat basis 
dingen uit zoals hobby’s, wat iemand altijd gedaan 
heeft en wat de cliënt belangrijk vindt. 
Na de verhuizing voert een zorgmedewerker en/of de 
welzijnscoach een gesprek met de cliënt op basis van 
de Leefplezierboom. Als het lukt bezoeken zorgmede-
werker en/of welzijnscoach vooraf aan de verhuizing 
de cliënt thuis en voeren dit gesprek. Niet de hele 
Leefplezierboom hoeft ingevuld te worden. Hij is 
vooral bedoeld als houvast tijdens het gesprek.

Welke informatie levert het op en voor wie?
Door middel van de Leefplezierboom kun je nagaan 
welke levensgebieden iemand het belangrijkst vindt en 
wat zij belangrijk vinden binnen dat leefgebied. Voor-
heen was het kennismaken met de cliënt vooral gericht 
op het ziektebeeld van de cliënt en wat iemand man-
keert. Nu kun je veel beter inspelen op de behoeften en 
wensen van de cliënt.

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
Doordat je het verleden en de wensen van de cliënt 
kent kun je hier beter op inspelen. 

Wat zijn geleerde lessen?
Cliënten en diens familie vinden het prettig als een 
zorgmedewerker en/of welzijnscoach vooraf aan de 
verhuizing langs komt voor het leefpleziergesprek. Dat 
is niet altijd te realiseren. We zijn aan het onderzoeken 
hoe we dit het beste kunnen organiseren

Welke effect heeft het? 
Ervaringen van mantelzorgers:
“Wil je goed beginnen, dan is dit gesprek wel heel belangrijk.”

“Er was heel veel ruimte om het gesprek te voeren, ook om op 
bepaalde zaken geen antwoord te geven, maar dat was niet 
nodig. Mijn zus zat echt op haar praatstoel en heeft veel verteld 
over vroeger en over haar hobby’s.”

Ervaringen van medewerkers:
“Het gaat om de verdieping in de cliënt en interesse voor elkaar. 
Je snapt welke bagage iemand meeneemt vanuit het verleden. 
Je snapt waarom iemand reageert zoals hij doet. Je leert de 
familie kennen.”

Leefplezierboom    -ZuidOostZorg
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Ervaringen van medewerkers toen de welzijnsbege-
leider en de evv-er nog de huisbezoeken deden:
“Het is heel boeiend om bij een cliënt in het eigen huis te 
kijken en de sfeer te proeven.”

“Voordeel van huisbezoek is dat acties al vooraf ingezet 
kunnen worden en je hebt vooraf al inzicht in wat aan zorg 
nodig is. Het contact met familie kan vanuit huisbezoek ook 
veel gemakkelijker voortgezet worden.”

“Door huisbezoek kun je ook vooraf verwachtingen van de 
cliënt en zijn familie bijstellen. Een groot aantal zaken hoeft 
niet anders te gaan dan thuis: activiteiten, sociale contacten 
en mantelzorg kunnen door huisbezoek vooraf makkelijker 
doorgang vinden.”

“Het ijs was meteen gebroken toen ik bij het huis van me-
vrouw aankwam, tegelijkertijd met haar zoon. Mevrouw 
reageert: ‘Zo, heb je een nieuwe vriendin?’ Het gesprek dat 
volgde verliep in een heel ontspannen sfeer”.

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
Het is belangrijk dat je de opgehaalde informatie 
goed borgt in je processen. Het instrument wordt 
alleen ingezet op woon-zorglocaties en niet bij kort-
durende zorg en thuiszorg.  

Hoeveel tijd kost het?
Het instrument is beknopt, maar het gesprek kan 
lang duren. Een gesprek duurt ongeveer een uur tot 
1,5 uur.

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
Een belemmering was dat het instrument alleen op 
papier beschikbaar was. Inmiddels is het instrument 
in ons ECD opgenomen, zodat het digitaal gevuld 
kan worden en opgeslagen in het zorgdossier van de 
cliënt. 

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Ja, de gesprekken worden ook aangegaan met men-
sen met dementie. Familie is dan vaak bij het gesprek 
betrokken. 

Is er een training nodig voor degene die het
instrument inzet?
Een korte uitleg over het instrument volstaat. Het is 
wel belangrijk dat de informatie die je uit het gesprek 
ophaalt, geborgd wordt door middel van afspraken 
met de cliënt in het zorgplan.

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
Informatie uit het gesprek met de leefplezierboom 
wordt gebruikt voor afspraken met de cliënt in het 
zorgplan. Het gaat dan om afspraken omtrent het 
leefplezier (welzijn) van de cliënt. Het leefplezier-
boomgesprek wordt vastgelegd in het ECD. Belang-
rijke dingen uit de Leefplezierboom worden in het 
werkplan van de verzorging gezet. Het is een dyna-
misch document, dus de informatie kan gedurende 
het zorgproces worden aangevuld.

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
Tijdens elk zorgplanoverleg minimaal één keer per half 
jaar wordt er weer bij de Leefplezierboom stilgestaan. 
Zo nodig wordt de informatie weer aangevuld en ver-
werkt in zorgafspraken met de cliënt.  

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
Ja, die zaten in de projectgroep om de methode te 
bepalen. Een andere optie om te gebruiken was het 
Spinnenweb van Machteld Huber. Dat bleek lastiger 
voor medewerkers om af te nemen, daar was meer 
gesprekstechniek enzovoorts voor nodig. De Leefple-
zierboom vonden ze praktischer. 

Contactpersonen
Meer weten over dit instrument? Neem dan contact op 
met de volgende persoon:

Suzan Riemsma
Kwaliteitstrekker
06 – 53877823
s.riemsma@zuidoostzorg.nl

Voorbeelden van instrumenten
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Een gesprekstool om het dialoog te voeren over 
de domeinen van positieve gezondheid: kwali-
teit van leven, dagelijks functioneren, sociaal en 
maatschappelijk participeren, zingeving, mentaal 
welbevinden en lichaamsfuncties.

Wat is het instrument?  
Bij Zorgstroom nemen ze de domeinen van positieve 
gezondheid (Machteld Huber) als uitgangspunt om
in gesprek te gaan met de cliënt. Ze hebben de do-
meinen en vragen aangevuld en aangepast naar hun 
wensen. Ze hebben bijvoorbeeld het item intimiteit 
en seksualiteit toegevoegd.  
Ze hebben er zelf een gesprekstool van gemaakt. 
De cliënt geeft per domein een score op een schaal 
van 0-5 om aan te geven hoe tevreden ze zijn over 
dit domein in hun leven. Zorgstroom kiest ervoor 
om niet per se met de domeinen aan de slag te gaan 
waarop een cliënt het laagste scoort, maar laat de 
cliënt drie domeinen kiezen die hij het belangrijkste 
vindt en waarop hij doelen en acties wil formuleren. 
Het kan voor iemand immers belangrijker zijn om 
van een 8 een 9 te maken op een bepaald domein 
dan om van een 3 naar een 7 te gaan op een ander 
domein, dat hij minder belangrijk vindt. Het ge-
spreksmiddel dient ter ondersteuning om te komen 
tot het maken van afspraken die worden opgenomen 
in het zorgleefplan.

Welke informatie levert het op en voor wie?
Het doel van het gesprek is om te komen tot indivi-
duele verbeterwensen om de kwaliteit van leven
te verbeteren. Door middel van het instrument en 
het stellen van concrete vragen worden individuele
wensen van cliënten inzichtelijk gemaakt en kan 
hiernaar gehandeld worden in de ondersteuning.

Welke effect heeft het? 
De gesprekken met behulp van het Kwaliteitsweb-in-
strument worden als positief ervaren. Medewerkers 
geven aan het instrument echt bijdraagt om samen 
met de bewoner het gesprek te voeren en er waar-
devolle informatie naar boven komt. Bewoners zelf 
geven ook aan dat ze het gevoel hebben dat het echt 
over hen gaat. 

Quote van medewerkers:
“Mijn eigen ervaring was/is, dat het instrument absoluut geen 
spel is, maar zeer serieus. Daar ging ik nog wel eens de fout in. 
De koffer is een vrolijke boel met kleuren, kaartjes, bord. Maar 
de inhoud is zeker geen spelletje. Zaak is om hier een goede 
balans in zien te vinden. Het was heel erg goed om samen met 
een bewoner deze vragen door te nemen.”

“De eerste keer met een bestaande cliënt heb ik het Kwaliteits-
Web uitgelegd en samen doorgenomen. De cliënt vond het 
niet erg om te doen, maar gaf aan dat de vragen bij hem wel 
diep zaten. Hij moest goed nadenken welke info hij zou geven 
omdat sommige dingen erg zwaar/emotioneel waren. Door 
het KwaliteitsWeb te doen ben ik meer te weten gekomen over 
mijn cliënt. Ik heb ook belangrijke dingen naar voren kunnen 
halen die eerst niet duidelijk waren. Al met al een positieve 
ervaring zowel voor de cliënt als voor mij.”

Wat zijn geleerde lessen?
De volgende factoren dragen bij aan een succesvolle 
toepassing:
• Opleiden van medewerkers in gespreksvoering. In 

het geval van Zorgstroom heeft men geïnvesteerd 
in opleiding oplossingsgericht werken en Shared 
Decision Making.

• Train-de-trainer: de EVV-er en een ambassadeur 
werden opgeleid om het team mee te nemen in de 
manier van werken van het KwaliteitsWeb.

• De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is tegelij-
kertijd actief gestimuleerd. Zij kunnen mede een rol 
spelen bij het realiseren van afspraken naar aanlei-
ding van het KwaliteitsWeb.

• Borging van het concept van positieve gezondheid 
in het patiëntendossier.

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
Voor het werken met het instrument geldt een aantal 
randvoorwaarden:
• Het omarmen van het concept van positieve ge-

zondheid van Machteld Huber en het uitdragen 
hiervan. Door zorgmedewerkers, ondersteuning, 
bestuur en alle betrokkenen.

• Beschikbare tijd voor zorgmedewerkers om ge-
sprekken met cliënten te plannen en te voeren.

• Creëren van een veilige setting voor medewerkers 
om het gesprek te voeren over positieve gezond-
heid.

KwaliteitsWeb: gesprek positieve gezondheid   -Zorgstroom
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Hoeveel tijd kost het?
Dat scheelt per cliënt, maar het is best tijdrovend. 

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
Het is soms moeilijk om echt heel emotionele zaken 
bespreekbaar te maken, want dat vraagt om veel 
vertrouwen. Ook kost het eerste gesprek veel tijd. 
Zorgstroom volgt het komend half jaar goed hoe het 
gaat en gaat grondig evalueren om verder te ontwik-
kelen.

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Ja, waar nodig zit de vertegenwoordiger of familie 
bij het gesprek. Momenteel wordt er gekeken naar 
mogelijkheden om een aparte versie te ontwikkelen 
die meer aansluit bij mensen met dementie. 

Is er een training nodig voor degene die het instru-
ment inzet?
Medewerkers zijn op verschillende manieren ge-
traind. Alle medewerkers hebben in kleinschalige 
teams een training ‘oplossingsgericht werken’ ge-
volgd, met daarin een kennismaking met het begrip 
positieve gezondheid en het denken in oplossingen. 
Een training Shared Decision Making (voor EVV-ers, 
verpleegkundigen en behandelaren) was gericht op 
het leren gemeenschappelijk en gelijkwaardig op te 
trekken met bewoners en hun naasten. Een work-
shop ‘Kwaliteitsweb Positieve Gezondheid’ tot slot 
werd gegeven aan EVV-ers en ambassadeurs uit de 
teams (vanuit het train de trainer-principe) en be-
stond uit een instructie bij de methodiek, een obser-
vatie, zelf ervaren en zelf doen.

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
Als voor alle domeinen is bepaald hoe belangrijk de 
cliënt dit vindt en of hij/zij hieraan wil werken, wordt 
er een foto gemaakt van het bord. Deze wordt aan het 
elektronisch zorgdossier toegevoegd. Er is ook een 
profiellijst gemaakt waarin de scores worden vastge-
legd. De afspraken die voortkomen uit het gesprek 
worden In het zorgleefplan vastgelegd (via OMAHA en 
in het ECD). Vier weken voor het volgende MDO vindt 
weer een KwaliteitsWeb-gesprek plaats. In hoever-
re hebben de oplossingen tot een verbetering van 
kwaliteit van leven geleid? Welke volgende afspraken 
kunnen we maken?

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
Het instrument wordt gebruikt bij nieuwe bewoners 
en vier weken voor elk MDO. 
 
Contactpersoon
Annet Tramper

Bekijk in de presentatie van Annet Tramper van 
21 maart 2017 meer informatie over deze methodiek.

Voorbeelden van instrumenten
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Een online vragenlijst waarin gevraagd wordt naar 
de ervaren kwaliteit in het dagelijks leven, gezond-
heid, omgeving en professionele zorg, gericht op: 
wat gaat goed? En: wat kan beter?

Aanleiding
In 2016 is Humanitas Deventer begonnen aan een 
veranderproces, waarbij het de bedoeling is om de 
cliënt meer in zijn of haar kracht te brengen, en zelf 
met oplossingen te laten komen. Daarnaast was er 
behoefte aan het veranderen van aanbodgericht 
werken naar vraaggericht. De pilot met Mijnkwali-
teitvanleven.nl paste heel goed in dit proces.
* het veranderproces is gemonitord met gebruik-
making van de triade van Poiesz. In dit model wordt 
gekeken naar drie veroorzakers van gedrag: motiva-
tie, capaciteit en gelegenheid. Verder lezen

Humanitas is een zelfstandig woonzorgcentrum in de 
Deventer wijk Keizerslanden voor senioren met een 
behoefte aan ondersteuning op gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Samen zorgen zij ervoor dat mensen 
zichzelf kunnen zijn in een huiselijke woonomgeving. 
Ook is Humanitas met al haar functies en moge-
lijkheden ‘een goede buur’ voor de wijkbewoners. 
Humanitas heeft verschillende functies: naast een 
zorghotel en warme zorg (langdurig verblijf) ook 
afdelingen met PG-bewoners.

Wat is het instrument?
Het instrument is een digitale vragenlijst, met vra-
gen over dagelijks leven, gezondheid, omgeving en 
professionele zorg. De vragenlijst is op te vragen via 
www.mijnkwaliteitvanleven.nl. 

Wat is het instrument?
Met het invullen van de vragenlijst geven bewoners 
aan wat zij belangrijk vinden en wat dus  aandachts-
punten zijn voor de zorgverlener. Na een half jaar 
worden de bewoners opnieuw geïnterviewd.
Het instrument heeft drie doelen. Het is voor een indi-
vidu mogelijk om zelf inzicht te krijgen in wat er voor 
die persoon nodig is. Bij het gebruik in een zorgorga-
nisatie kan de professional het gebruiken om met een 
cliënt in gesprek te gaan. Voor een organisatie kan het 
een hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de ervaren 
kwaliteit van leven van de cliënt.

Allereerst is het bedoeld voor individuen. Mijnkwali-
teitvanleven.nl is bedoeld voor:
• Mensen met een chronische ziekte of beperking;
• Mensen die merken dat hun leven verandert door 

het ouder worden;
• Mantelzorgers die zorgen voor hun kind, partner, 

ander familielid of bekende;
• Iedereen die nadenkt over een gezonde leefstijl.

Voor zorgprofessionals is Mijnkwaliteitvanleven.nl 
een handig hulpmiddel. Het helpt beter zicht te krijgen 
op de manier waarop cliënten en mantelzorgers hun 
leven en de daarbij benodigde zorg en ondersteuning 
ervaren.
De informatie vanuit het perspectief van de cliënt en 
de mantelzorger helpt om dezelfde taal te spreken 
tijdens het opnamegesprek of het gesprek over het 

zorgleefplan. Als een cliënt of mantelzorger zich goed 
voorbereid en daardoor beter in beeld heeft wat in zijn 
of haar leven belangrijk is, dan wordt het makkelijker 
maatwerk te leveren. Bovendien versterkt het de eigen 
regie van de cliënt. Daarnaast geeft het programma 
gericht inzicht op welke levensgebieden mensen hinder 
ondervinden van de veranderingen in de zorg. Hier-
door is het mogelijk om tijdig in te spelen op mogelijke 
gevolgen.

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
De lijst wordt niet afgenomen door de eerste verant-
woordelijke, maar door een Wel&zijn coach; daarvan 
zijn er vijf werkzaam binnen Humanitas. Zij waren eerst 
de activiteitenbegeleiders, en voeren nu de gesprek-
ken.

“Met deze methode ga je écht in gesprek met de bewoners. 
Hiermee hebben zij de regie over hun kwaliteit van leven. Het 
hele team van medewerkers is hierbij betrokken.” 
(Gea Sijpkes, directeur)

Wat vind jij dat de grootste meerwaarde is voor de 
cliënt?
“De cliënt kan zelf aangeven wat zij of hij belangrijk vindt, en 
ook zelf oplossingen aandragen. Het zijn vaak oplossingen 
waar je als professional zelf niet aan denkt. Een mevrouw vroeg 
om een poetsdoek omdat ze graag zelf nog een beetje wilde 
schoonmaken in haar kamer. Zij onderhoudt nu haar kamer 
voor het grootste deel zelf, en daardoor is haar gevoel van 
zelfstandigheid toegenomen.”

Een Wel&zijn coach: 
“Je doet het echt samen met de bewoner, het leven staat cen-
traal, echt de ik komt aan bod.”

Mijnkwaliteitvanleven.nl   -Woon Zorg Centrum Humanitas in Deventer
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Hoeveel tijd kost het? 
Zoveel als nodig is. De wel&zijncoach neemt de tijd 
om uitgebreid de vragenlijst in te vullen, en door te 
vragen indien nodig.

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
Sommige mensen vinden de schaalverdeling in cij-
fers (1-10) ingewikkeld om in te vullen. Er is nu ook de 
mogelijkheid om met smileys (rood, oranje, groen) te 
werken. Er is naast de vragenlijst (zowel digitaal als 
op papier) ook allerlei ander materiaal ontwikkeld. Er 
zijn kaartjes gemaakt die alle vragen leesbaar maken. 
Er zijn ook kaartjes in eenvoudiger taalgebruik. 
Daarnaast zijn vragen die spelen: Wat doe je met 
de uitkomsten uit de vragenlijst? Hoe ga je om met 
privacy? Wat komt wel en niet in het dossier?

Geschikt voor mensen met dementie? 
Voor mensen die door hun conditie niet in staat zijn 
een eigen mening te verwoorden, is een speciale 
observatiemethodiek ontwikkeld. 
Daarbij wordt de vragenlijst zowel door de professi-
onal als door de familie ingevuld. Deze uitkomsten 
worden tijdens een gesprek tussen de professional 
en de familie vergeleken om zo samen te komen tot 
een compleet beeld van de bewoner en de aanpak 
voor de komende tijd.

Wanneer wordt de lijst afgenomen?
WZC Humanitas Deventer gebruikt de vragenlijst 
vanaf het moment dat de bewoners daar komen wo-
nen. Alle nieuwe bewoners gaan binnen zes weken in 
gesprek met een wel&zijncoach. De uitkomsten wor-
den benut om afspraken in het zorgleefplan vorm te 
geven. De lijst wordt na een half jaar weer herhaald.

Is er een training nodig voor degene die het 
instrument inzet? 
De wel&zijncoaches hebben twee middagen een 
scholing gekregen om de vragenlijst te kunnen gebrui-
ken, en daarnaast was er een terugkommiddag.

Hoe past het instrument in het zorgleefplan?
Het invullen van de vragenlijst is een goede voorberei-
ding op het gesprek over het maken of bijstellen van 
doelen en zorgafspraken in het zorgleefplan. De wel&-
zijncoach vertaalt de uitkomsten van de vragenlijst in 
de vijf domeinen van het zorgleefplan. Het persoonlijk 
overzicht dat men ontvangt na het invullen van de 
vragenlijst is een gesprekshulp voor cliënt, naasten en 
professionals.

Meer informatie: 
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiën-
tenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, 
Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB, NOOM 
en Ieder(in). Het instrument is ontwikkeld door de 
Patiëntenfederatie Nederland in opdracht van het 
Ministerie van VWS. 

Grootschalig onderzoek
Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te 
vullen, draagt men bij aan een landelijk onderzoek om 
de zorg te verbeteren. Naam en e-mailadres worden 
losgekoppeld van de antwoorden voordat deze voor 
onderzoek gebruikt worden. Situaties en ervaringen 
kunnen per gemeente, per regio en landelijk geanaly-
seerd worden. De anonieme resultaten worden onder 
de aandacht gebracht bij beleidsmakers, gemeenten 
en zorgorganisaties. Daarnaast bestaat de mogelijk-

heid om rapportages op te stellen per doelgroep, voor 
een zorgaanbieder of specifiek team.
Twee maal per jaar komt er een beleidsrapportage uit 
van mijn kwaliteit van leven.
Meer informatie.

Contactpersoon
Liesbeth van Eijndhoven, Patiëntenfederatie Neder-
land, l.vaneijndhoven@patientenfederatie.nl 
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Hoe klantervaring leidt tot directe verandering en 
verbetering.

De klantreis bestaat uit vier stappen waarin verschil-
lende instrumenten worden gebruikt om klanterva-
ringen op te halen, verbeteropdrachten uit te voeren, 
deze te toetsen en te implementeren.

Wat is het instrument?  
Het Parkhuis heeft de klantreis die haar bewoners 
doormaken opgedeeld in vier fases. De fases bestaan 
uit: de thuissituatie, de verhuizing, wonen en leven, 
en de palliatieve fase. Per fase worden de volgende 
stappen doorlopen:
1. Het spiegelgesprek. Een groep van ongeveer vijf-

tien familieleden van cliënten wordt uitgenodigd. 
Hieromheen zitten ongeveer dertig medewerkers 
als toehoorders. Een onafhankelijk gespreksleider 
(van Zorgbelang) leidt het gesprek en stelt vragen 
aan de familieleden, dit gesprek duurt ongeveer 
2,5 uur. Hier worden cliëntervaringen en anekdo-
tes gedeeld. 

2. Club van tien. Na de spiegelgesprekken worden 
de medewerkers die als toehoorders erbij hebben 
gezeten, uitgenodigd om in kleine groepjes ver-
beteropdrachten te formuleren op basis van wat 
zij van de familieleden hebben gehoord. Geduren-
de enkele maanden hebben de medewerkers de 
tijd om het verbeterplan zo concreet mogelijk te 
formuleren en medewerkers, vrijwilligers of fami-
lieleden te zoeken om samen het plan mee op te 
zetten. Dit is de club van tien. 

3. Terugkoppeldag. De werkgroepen presenteren 
hun verbeterplannen aan de familieleden die 
hebben deelgenomen aan de spiegelgesprekken. 
Daarnaast zijn ook andere medewerkers, het 

managementteam, de Cliëntenraad en de Onder-
nemingsraad uitgenodigd. Er wordt besproken of 
het plan daadwerkelijk een oplossing biedt. Soms 
is het nodig om de plannen nog iets bij te schaven. 

4. Besluitvorming. Twee weken na de terugkoppeldag 
wordt door het managementteam bekeken of het 
verbeterplan ook andere onderdelen en processen 
van de organisatie raakt en hier invloed op uitoe-
fent. Wanneer alle aspecten zijn overwogen, wordt 
een besluit genomen. 

5. Doen! Als laatste stap worden de verbeterplannen 
geïmplementeerd. Afhankelijk van het formaat van 
het plan kan dit in enkele weken of maanden wor-
den uitgevoerd. Daarnaast wordt ervoor gezorgd 
dat de oplossing geborgd wordt in de organisatie. 

Welke informatie levert het op en voor wie?
Door de spiegelgesprekken worden de ervaringen 
van de cliënten dicht naar de medewerkers gebracht. 
Door het horen van de ervaringen van cliënten en 
hun familie, krijgen de medewerkers een helder beeld 
van wat er goed gaat en wat er beter kan. Tijdens de 
spiegelgesprekken worden er ook veel complimen-
ten uitgedeeld, maar worden er ook verhalen verteld 
waar duidelijk uit naar voren komt dat er ruimte voor 
verbetering is. Deze verhalen zijn voor de medewer-
kers een trigger om verandering tot stand te brengen. 
Hierdoor wordt de verandering niet van bovenaf 
opgelegd, maar komt de verandering uit de medewer-
kers zelf.

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
• Het proces start door de ervaringen van de cliënten 

dicht bij de medewerkers te brengen. Dit werkt 
motiverend.

• De verandering komt van de medewerkers zelf. 
De deelnemers aan de spiegelgesprekken en de 
medewerkers die vervolgens mee helpen met het 
opstellen van de verandervoorstellen zijn intrinsiek 
gemotiveerd om voor verandering te zorgen. Dit 
zorgt ook voor eigenaarschap: het verandervoorstel 
is eigendom van de medewerkers en zij nemen er 
zelf verantwoordelijkheid voor. 

• Vanuit het bestuur is het belangrijk om het initia-
tief bij de medewerkers te leggen. Het bestuur stelt 
duidelijke randvoorwaarden en laat het veranderen 
over aan de medewerkers.

• Het bestuur en het management nemen een onder-
steunende rol aan. Zij faciliteren de medewerkers in 
het zorgen voor verandering.

• Gedurende het gehele proces is het van belang 
dat alle betrokken volledig geïnformeerd en op de 
hoogte zijn van de ontwikkelingen. Communicatie 
staat centraal.

Welke effect heeft het? 
Het gebruik van klantervaringen door spiegelgesprek-
ken heeft geleid tot een groot veranderproces. Deze 
aanpak heeft geleid tot verbeteringen in het directe 
zorg- en leefproces van cliënten, maar ook tot een 
breed gedragen structurele organisatieverandering. 
“Vanaf de eerste spiegelbijeenkomst was de methode een suc-
ces. Iedereen wilde graag als toehoorder aanwezig zijn en ook 
de uitwerking in de werkgroepen liep goed. Er ontstond veel 
enthousiasme en energie. Het bruiste van de ideeën. Natuurlijk 
waren er ook lastige zaken en zijn er nog steeds onderwerpen 
die (nog) niet genoeg uit de verf zijn gekomen.” Volgens de 
Verpleegkundige Advies Raad hebben medewerkers, 
dankzij de ervaringen met de spiegelgesprekken, 
geleerd andere vragen te stellen. Vragen die meer met 
welzijn en welbevinden te maken hebben. Quote VAR: 

Spiegelgesprek   -Het Parkhuis

Voorbeelden van instrumenten
10



36

“Door de nieuwe werkwijze wordt er een groot beroep 
gedaan op onze professionaliteit”. 

Wat zijn geleerde lessen?
Gedurende de eerste keer dat het gehele proces in 
gang werd gezet, was er veel wisseling in de pro-
jectgroep de club van tien. Door deze wisseling in 
groep, ontstond onrust bij de deelnemers. Voor de 
toekomst wordt er naar gestreefd om een constante 
kern op te bouwen waardoor er rust ontstaat en de 
voortgang wordt bevorderd. 

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
Het bestuur van het Parkhuis heeft voor het gehe-
le proces twee randvoorwaarden gesteld voor de 
verbetervoorstellen. Ten eerste moet een verbeter-
voorstel niet zorgen voor extra kosten. Ten tweede 
wordt elk voorstel aangenomen en uitgevoerd, de 
voorstellen zijn immers gebaseerd op de ervaringen 
van de cliënten en de familie, dus daar moet dan ook 
actie op worden ondernomen. 

Hoeveel tijd kost het?
De spiegelgesprekken duren ongeveer 2,5 uur. 

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
Het Parkhuis ervaart weinig belemmeringen gedu-
rende het gehele proces. Echter wordt gedurende de 
vorming en uitvoering van sommige verbetervoor-
stellen geworsteld met het beïnvloedingsveld van de 
organisatie en de werknemers. Op sommige facto-
ren (zoals wetgeving) kan het Parkhuis geen invloed 
uitoefenen. Dat werkt soms voor verbetervoorstellen 
als een belemmering. Daarnaast merkt het Parkhuis 
dat wanneer er veel voorstellen worden opgesteld, er 

niet altijd de capaciteit of de tijd is om alle voorstellen 
tegelijk uit te voeren. Dit wil niet zeggen dat de voor-
stellen dan niet worden uitgevoerd, maar wel dat de 
planning dat wordt aangepast zodat het voorstel op 
een ander moment kan worden uitgevoerd. 

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Ja. Doordat in de spiegelgesprekken de familieleden 
de ervaringen van de cliënten verwoorden is de me-
thode geschikt voor mensen met dementie. 

Is er een training nodig voor degene die het 
instrument inzet?
Er is geen training nodig. De gespreksleider van de 
spiegelgesprekken is een neutraal persoon van buiten 
de organisatie. Hierdoor worden gevoelige onder-
werpen niet vermeden, maar juist ook besproken. 
Voor het opstellen van de verbetervoorstellen is geen 
training nodig. 

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
Over het algemeen zijn de voorstellen die zorgen voor 
verbetering niet gericht op één specifieke cliënt. Daar-
om is het niet nodig om de informatie in het ECD op te 
nemen.  

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
De opgave voor de komende tijd is om alles te bor-
gen wat het Parkhuis in gang heeft gezet. Dat doen ze 
bijvoorbeeld door elk jaar weer opnieuw aan de hand 
van spiegelgesprekken één onderdeel van de reis van 
de cliënt centraal te zetten.

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
De Cliëntenraad is positief over de ontwikkelingen bin-
nen de organisatie. Cliënten geven aan dat, als gevolg 
van de spiegelgesprekken, er nu echt vanuit de cliënt 
wordt gekeken in plaats van het bekijken van de cliënt 
van bovenaf. Quote Cliëntenraad: “Er is een andere kijk op 
cliënten en familie gekomen. Medewerkers zijn aan het den-
ken gezet”. Volgens de projectleider is de overgang van 
thuis naar het verpleeghuis versoepeld. Er is meer oog 
voor de mantelzorger. De samenwerking met familie 
is verbeterd, familie heeft de keuze wie de laatste zorg 
verricht. 

Meer informatie
Infographic en het e-book over de klantreis van het 
Parkhuis. 

Contactpersoon
Lisette Jansen
e-mailadres: L.Jansen@hetparkhuis.nl

Voorbeelden van instrumenten
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Op één pagina de samenvatting wie de bewoner is 
en wat belangrijk is voor de bewoner.

Inleiding: 
Aan de hand van gesprekskaarten wordt het gesprek 
met de bewoner gevoerd. Relevante informatie en 
afspraken worden in het leefplan opgenomen. De 
meest belangrijke zaken worden op 1 A4 gezet.
Deze hele werkwijze maakt deel uit van het kwali-
teitsinstrument (H)erken wie ik ben. 

Wat is het instrument?  
Ik in één oogopslag is een onderdeel van het kwali-
teitsinstrument (h)erken wie ik ben: Om op een goe-
de manier uitvoering te kunnen geven aan de visie 
(H)erken wie ik ben, is het heel belangrijk dat we de 
bewoner heel goed kennen en weten wat de wensen 
en de mogelijkheden van de bewoner. Wij hebben 
hiervoor de volgende methodes ontwikkeld om dit te 
ondersteunen, namelijk:
- Kwaliteitstool
- Gesprekskaarten
- De pagina Ik in één oogopslag
- Het goede gesprek

Om in kaart te brengen wat belangrijk is voor de 
bewoner zijn er twintig gesprekskaartjes ontwikkeld. 
Die bevatten foto’s van allerlei onderwerpen die 
kunnen helpen bij het op gang krijgen van het goede 
gesprek. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als: 
pillen, geloof, intimiteit, privacy, eten en drinken. 
De gesprekskaarten vormen een leidraad voor het 
gesprek.

Welke informatie levert het op en voor wie?
Iedere medewerker die nu contact heeft met een be-
woner kan in het Ik in één oogopslag-document zien wie 
de bewoner is en wat voor die bewoner belangrijk is. 
Dat maakt de communicatie veel gemakkelijker. Het 
gaat echt uit van wat de bewoner wil en kan, in plaats 
van wat de organisatie te bieden heeft.
“Op het A4 van mevrouw H. staat dat ze graag met haar voor-
naam wordt aangesproken, zij  houdt van bewegen, al gaat 
dat nu iets minder, en dat eten heel belangrijk voor haar is.”

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
Bij de invoering van Ik in één oogopslag zijn ook de me-
dewerkers uitgenodigd om hun eigen Ik in één oogopslag 
te maken. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid om 
zelf te ervaren hoe zo’n profiel kan helpen om te weten 
wat voor bewoners belangrijk is. Verzorgenden en 
verpleegkundigen leren nauwkeuriger kijken en vragen 
naar het welbevinden van de bewoners.

 

Ik in één oogopslag    -Meriant, onderdeel van Zorggroep Alliade
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Ik in één oogopslag: L. Janssen – De vries Reanimeren: nee

Mijn gegevens
Naam: L. Janssen – De vries
Roepnaam: Liesje
Geb.datum: 24-01-1926
Burg.staat: Weduwe

Waarom woon ik bij Meriant
Ik ben in (locatie) blijven wonen nadat ik hier tijdelijk 
vanuit het ziekenhuis ben gekomen om aan te sterken na 
een heupoperatie. Ik ben blijven wonen op de locatie omdat 
ik veel hulp nodig heb bij ADL. Nu ik hier woon voel ik me 
veilig en voel me beter door de sociale contacten en hulp 
van de zorgmedewerkers.

Belangrijk om te weten
•  Ik vind het contact met mijn zoon en 

dochter belangrijk en als ze op bezoek 
komen wil ik wat privacy. 

•  Ik word blij van een dagje de natuur in  
met mijn kinderen. 

•  Zingen vind ik heerlijk; ik was vroeger 
lid van een zangkoor. Ik zou graag willen 
blijven zingen.

•  Beslissingen neem ik samen met mijn 
kinderen.

•  Ik neem graag deel aan activiteiten die in 
(locatie) worden georganiseerd. 

•  Ik vind het gezellig om samen met de 
andere bewoners in de huiskamer te eten. 
Alleen eten vind ik niet prettig want dan 
voel ik me eenzaam. 

•  Ik vind het belangrijk dat ik zelf kan 
bepalen wanneer ik naar bed ga. Daarbij 
vind ik het prettig als de zorgmedewerker 
even komt kijken of dat mij gelukt is. Dan 
voel ik me veilig.

•  Ik probeer me zoveel mogelijk zelf te 
redden in mijn dagelijkse leven. Het is 
goed als de zorgmedewerker mij hiertoe 
motiveert en steunt.

Afspraken
De zorgmedewerker klopt aan en vraagt of 
het uitkomt voordat ze naar binnen gaat. 
Als mijn kinderen er zijn geven ze ons zoveel 
mogelijk privacy. 

De zorgmedewerker attendeert mij erop dat 
ik bij elke belangrijke beslissing eerst samen 
met mijn kinderen kan overleggen. Zo neem 
ik geen overhaaste beslissingen.

De zorgmedewerker geeft mij indien nodig 
tijdig aan wanneer ik aan kan schuiven 
bij het eten. Ze zorgt ervoor dat ik zoveel 
mogelijk een plekje heb bij de bewoners 
waar ik het meeste mee optrek. De 
zorgmedewerker krijgt van mij te horen 
wanneer ik naar bed ga en komt na een 
halfuurtje even bij me kijken of alles goed 
is. Zo voel ik me veilig om te gaan slapen.

De zorgmedewerker neemt niet te snel 
handelingen van me over maar laat me 
eerst zoveel mogelijk zelf proberen.

De zorgmedewerker vraagt me wat er aan 
de hand is als ik wat minder vrolijk of kortaf 
ben, zodat ik indien nodig mijn verhaal kwijt 
kan. Dat voorkomt dat ik me eenzaam 
ga voelen.

Omgang en benadering
Ik vind het prettig als ik met ‘u’ en met mevrouw Janssen 
wordt aangesproken. Ik vind het belangrijk dat de men 
begrip heeft als ik soms niet even vrolijk ben. Dan vind 
ik het prettig als mij gevraagd wordt hoe dat komt. Als ik 
daarbij wat kortaf reageer vind ik het prettig dat er gevraagd 
wordt wat er aan de hand is zodat ik mijn verhaal kwijt kan.

Vandaag de dag
Mevrouw is verdrietig. Vandaag was de verjaardag van 
haar man. We geven haar waar mogelijk extra aandacht 
maar we dringen ons niet op. Haar zoon en dochter komen 
vanmiddag op visite en dan is het belangrijk dat ze niet 
onnodig worden gestoord.
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Welke effect heeft het? 
“Vanochtend nog hoorde ik een vrouw die net hier naartoe 
verhuisde zeggen: ’Ik hoop dat ik me hier een beetje thuis 
ga voelen’. Dat is precies de kern. Wij gaan ’s middags weer 
naar huis, zij wonen hier. 
En de doelstelling, zorgen dat de bewoner zich gekend voelt, 
werkt”, stelt Nicolai. ”Het is heel leuk om een bewoner als 
blijk van herkenning te horen zeggen: ‘O ja, dat ben ik’, als 
we het In één oogopslag-document erbij pakken. Het is echt 
herkenbaar voor ze, zo is het ook bedoeld.”

Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door de 
Universiteit Groningen en Hogeschool Leeuwarden 
over (H)Erken wie ik ben, waar Ik in één oogopslag 
een onderdeel van is. Hieruit kwam naar voren dat 
zowel voor bewoners, vrijwilligers als medewerkers 
merkbaar is dat de zorg steeds beter op de bewo-
ners wordt afgestemd. Er is meer aandacht voor de 
achtergrond en het welbevinden van de bewoners. 
Bewoners gaven onder andere aan dat zij ervaren 
dat zij gestimuleerd worden om zelf te doen wat ze 
nog kunnen. Daarnaast geven ze aan dat er gevraagd 
wordt naar wat zij belangrijk vinden en dat hier ook 
rekening mee wordt gehouden. Zij mogen bijvoor-
beeld hun eigen levensritme bepalen, iets wat bewo-
ners als prettig ervaren. Bewoners gaven ook aan dat 
zij het soms nog lastig vinden om aan te geven wat 
voor hen belangrijk is. Hier kan nog meer aandacht 
aan besteed worden.

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
Het nieuwe leefplan, dat gebaseerd is op de uitkom-
sten van de gesprekken met behulp van de gespreks-
kaarten, is in de hele organisatie geïmplementeerd. 
“De medewerkers op de locaties hebben er samen met de 
beleidsmedewerker zelf input voor geleverd”, zegt Hilver-
da, clusterhoofd.

De rol van de bewoner/mantelzorger is ook een be-
langrijk onderdeel van het leefplan. Niet alleen staat 
er wat de zorgmedewerker doet, maar ook wat de 
bewoner doet en wat de mantelzorger doet. Bijvoor-
beeld bij het aankleden. De zorgmedewerker legt 
het klaar en de bewoner doet zelf de kleren aan. Dit 
bevordert de participatie. 

Hoeveel tijd kost het?
Is niet relevant, het past in het gewone werkproces.

Is het geschikt voor mensen met dementie?
De gesprekskaarten kunnen ook gebruikt worden 
om met de familie te bespreken. Daarnaast kunnen 
de medewerkers door observatie aan de hand van de 
onderwerpen op de gesprekskaarten ook wensen en 
behoeften van bewoners inventariseren.

Is er een training nodig voor degene die het instru-
ment inzet?
Om de afspraken vast te leggen die met de bewoner 
worden gemaakt aan de hand van de antwoorden op 
de gesprekskaarten, hebben alle medewerkers een 

Voorbeelden van instrumenten
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tablet bij zich. Daarmee leggen ze alle afspraken vast 
en die zijn hiermee automatisch ook verwerkt in het 
leefplan. Als een fysiotherapeut of wondverpleeg-
kundige nodig is bijvoorbeeld. De benodigde actie 
staat dan meteen ingepland.
Het is een andere manier van werken, maar voor de 
meeste medewerkers geen probleem. De meesten 
zijn wel bekend met tablets en smartphones. De 
jongere medewerkers helpen de oudere als dit nodig 
is. Ze doen dit op basis van training on the job, “Er 
verandert natuurlijk ook niet zoveel. Het gaat om mensen die 
hier wonen. En we werken zoveel mogelijk met vaste mede-
werkers, die kennen de bewoner en weten wat die wil. En dat 
is precies waar het om gaat”, stelt Nicolai. “Mensen willen 
gehoord en gezien worden.”

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
In het multidisciplinair overleg wordt gekeken of de 
vastgelegde afspraken in het leefplan nog actueel 
zijn. In de voorbereiding daarop gaan de medewer-
kers bij de bewoner langs om dit in beeld te brengen. 
Gaat iemand bijvoorbeeld achteruit, dan kunnen 
nieuwe afspraken nodig zijn. Zo blijft het beeld van 
de bewoner steeds up to date. Veranderingen wor-
den verwerkt in het leefplan en indien nodig ook in 
‘ik in één oogopslag’.

Daarnaast doet de organisatie ook bewoner te-
vredenheidsonderzoek met behulp van een kwali-
teitstool. Doel van de kwaliteitstool is het verhogen 
van welbevinden van bewoners door ervaring van 
bewoners en medewerkers te verzamelen. Gewoon 
regematig stilstaan bij vragen als: ‘Wat ging er goed?’ 
en ‘Waar werd u vandaag blij of minder blij van?’. “Dan ben 
je echt even met elkaar in gesprek over de kleine dingen van 
het dagelijks leven. En dat lukt ondanks de drukte ook”, vult 

Nicolai aan. “Daar maken we tijd voor, dat is een kwestie 
van prioriteiten stellen. En het hoeft niet veel tijd te kosten, 
het kan tussen de dagelijkse handelingen door. Bovendien is 
het ook leuk voor stagiaires, want die hebben dan meteen een 
moment waarop ze even met een bewoner in gesprek kunnen 
gaan.”

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
Zoals bij het dagelijks proces al staat te lezen: Alle 
instrumenten zijn onderdeel van het dagelijks proces. 
De gesprekskaarten en ook Ik in één oogopslag.
 
Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
De cliëntenraad is bevraagd in het onderzoek dat 
heeft plaatsgevonden. De cliëntenraad ziet ook merk-
bare veranderingen. Zij geven aan dat de medewer-
kers professioneler zijn geworden; dat er meer wordt 
meegevoeld met bewoners, dat er meer vriendelijk-

heid heerst en dat de sfeer meer open is.  Dit geldt 
niet alleen voor de medewerkers, maar ook onder de 
bewoners.

Visie Meriant: (H)erken wie ik ben: 
In ‘(H)erken wie ik ben’ staat de wens van bewoners 
centraal. De vanuit de bewoner geformuleerde uit-
gangspunten zijn:
•  Vraag mij wat ik wil 
•  Zelf blijven doen wat ik kan 
•  Zelf bepalen en 
•  Mijn levensritme. 

Meer informatie

 Contactpersoon
Freja Franken 
e-mailadres: f.franken@meriant.nl 
 

Voorbeelden van instrumenten
Ik in één oogopslag    -Meriant, onderdeel van Zorggroep Alliade11

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-inzicht-ervaren-kwaliteit/
mailto:f.franken%40meriant.nl?subject=


41

Voorbeelden van instrumenten

Mijn profiel, dit ben ik

– Inovum

12

Inleiding

Algemene tips/Geleerde lessen

Overzicht instrumenten



42

Gesprekskaart met vragen over levensgeschiede-
nis, welzijn en welbevinden, sociale netwerk en 
zorgvraag, met ruimte voor foto’s en afspraken 
met familie.  

Wat is het instrument?  
Bij Inovum vragen ze elke nieuwe cliënt om, sa-
men met familie, ‘Mijn profiel – Dit ben ik’ thuis in 
te vullen. Zo zien zorgverleners in één oogopslag 
wie de cliënt is, wat die persoon belangrijk en leuk 
vindt, wat zijn of haar levensmotto is, hoe hij met de 
familie wil omgaan, en wat hij allemaal nog zelf kan. 
Er is ook ruimte voor foto’s. De onderwerpen die aan 
de orde komen in Mijn profiel – Dit ben ik’ zijn bij de 
ontwikkeling van het instrument samen met familie-
leden, bewoners en medewerkers bepaald. 
In een persoonlijk gesprek wordt doorgevraagd op 
de ingevulde gegevens, om een zo volledig mogelijk 
beeld te krijgen van de toekomstige bewoner. Dit 
vormt de basis voor Mijn profiel in het elektronisch
cliëntdossier (ECD). 
In dit gesprek worden afspraken verbonden aan het 
profiel over: wat doet de cliënt zelf? Waarmee helpt 
de familie of naasten? Waar is zorg en ondersteuning 
nodig en welke behandeling? Enzovoorts. 
Het is een groeidocument dat steeds weer gewijzigd 
en aangevuld wordt, dus geen af levensboek. 
Het profiel en het gesprek zijn beiden belangrijk en 
zorgen mede voor partnerschap in de zorg.

De ervaring van Inovum is dat het profiel vooraf heel 
wisselend ingevuld wordt. De één is heel volledig en 
de ander heel beknopt. Daarom is het aanvullende 
gesprek ook nodig. 

 

Welke informatie levert het op en voor wie?
Op Inovum.nl kun je op een testprofiel klikken om 
een beeld te krijgen van alle onderwerpen binnen het 
profiel. Nedap, de ECD leverancier bij Inovum, is bezig 
met de vormgeving geïnspireerd op de testpagina. 

Mijn profiel moet geïntegreerd worden in het ECD als 
een persoonlijke pagina. Nu ziet het er nog uit als een 
vragenlijst. De vragenlijst wordt nu digitaal of op pa-
pier ingevuld en dan door de cliënten en familie terug-
gestuurd. Straks is het mogelijk om via het familiepor-
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taal direct in het ECD in te werken. ‘Mijn profiel – Dit 
ben ik’ is nu door de cliënt en familie via Carenzorgt 
alleen in te zien.  

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
Medewerkers geven aan dat ze echt de ruimte 
nemen en krijgen om de bewoner te leren kennen. 
Ze gaan ervoor zitten om het over alle aspecten van 
iemands leven te hebben. “Nooit geweten dat me-
vrouw uit een gezin van veertien kinderen kwam, nu 
kan ik dingen beter plaatsen”, hoor je dan bijvoor-
beeld. Eén familielid stuurde zelfs een bos bloemen 
als dank voor het gesprek.
De meerwaarde zit er in dat iedereen die bij de cliënt 
betrokken is altijd de achtergrondinformatie van 
iemand op kan zoeken. De medewerker welzijn kan 
bijvoorbeeld al zien wat iemand leuk vindt en dat 
meenemen in het gesprek. En voor de fysiotherapeut 
biedt de inhoud van het profiel aanknopingspunten 
voor een gesprek tijdens bijvoorbeeld de balansoe-
feningen. De EVV-er kan het profiel aanpassen indien 
nodig. 
 
Welk effect heeft het?
Tonnie Steenmeijer, eerst verantwoordelijke verzor-
gende (EVV-er) bij Inovum; “Als je doorvraagt, komen 
vanzelf de verhalen naar boven die wij kunnen gebruiken in 
ons werk en in het zorgleefplan. Dat iemand een nachtbraker 
is bijvoorbeeld. Of dat iemand een trauma heeft meege-
maakt dat bepaald gedrag verklaart. Daar kun je dan op 
inspelen.”

Wat zijn geleerde lessen?
“Het traditionele zorgplan was opgezet volgens de vier 
domeinen van ActiZ”, vertelt beleidsadviseur José van 
de Wijgert. “Op zich wel logisch, maar het was het net niet. 
Het was niet altijd goed bruikbaar om het gesprek met de 
cliënt of diens familie te voeren. Het nodigde bijvoorbeeld uit 

om het over participatie te hebben, maar zo’n term zegt veel 
mensen niets.” Contactverzorgende Tonnie Steenmeijer 
erkent de beperking van het zorgplan. “Het was niet echt 
praktisch”, zegt ze. “Het bracht je vaak aan het twijfelen: 
moet iets nu onder welbevinden worden geplaatst of elders.”

Van dat traditionele zorgplan wilde Inovum dus af, 
want Inovum wilt dat de medewerkers de cliënt en 
diens achtergrond echt leren kennen en zijn woon- en 
welzijnswensen centraal stellen. Maar wat ervoor in 
de plaats kwam, moest wel op het ECD kunnen blijven 
aansluiten. “Dat was namelijk al vanuit de cliëntgedachte 
opgezet”, zegt Van de Wijgert. “Daarom gingen we op zoek 
naar iets dat daar goed op zou aansluiten. Een hulpmiddel 
om het goede gesprek te voeren, een praatpapier als leidraad, 
meer dan een formulier dat je even in moet vullen. Een levend 
document dat als onderdeel van het ECD een vaste plek in de 
zorg krijgt; een onderdeel van de zorgcyclus dat ook wordt 
gebruikt in het multidisciplinair overleg.”

Deze manier van werken vraagt anders denken en 
anders doen van de contactverzorgenden. Sommigen 
pakten het vanzelf op, anderen waren teveel gewend 
om te focussen op de zorg en vroegen niet genoeg 
door op andere onderwerpen. Daarin moeten me-
dewerkers soms meer in ondersteunend worden. Ze 
moeten de mogelijkheid krijgen om het samen met 
iemand voor te bereiden en elkaar te coachen om het 
je goed eigen te kunnen maken. Daar wordt nu meer 
op gestuurd.

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
• EVV-ers en contactverzorgenden toerusten om te 

te kunnen doorvragen en om verder te vragen dan 
alleen zorgvragen.

• EVV-ers en contactverzorgenden toerusten om het 
verhaal van de cliënt ook goed op te schrijven. 

• Tijd en dus geld investeren. Zo’n gesprek doe je niet 
in een kwartiertje. Overigens verdien je dit op een 
later tijdsstip weer terug.

• Je visie moet echt zijn dat de cliënt centraal staat, 
anders werkt het niet. De vragenlijst is een hulp-
middel; het gaat om de cliënt en zijn of haar verhaal 
centraal te stellen en ingaan op zijn wensen en 
behoeften. Als iemand bijvoorbeeld heel graag nog 
iets zou willen, dan moet je ook bereid zijn om te 
kijken of je het kunt organiseren. Anders moet je 
de vraag niet stellen. En over het algemeen zijn de 
wensen van een cliënt niet heel extreem; het gaat 
vaak om dingen zoals nog een keer naar de markt 
gaan of om nog eens contact te hebben met een 
dochter in Australië. 

Hoeveel tijd kost het?
Wil je er echt heel goed mee werken dan ben je met 
het gesprek gemiddeld anderhalf uur bezig. Dat ligt er 
een beetje aan hoe goed het profiel al is ingevuld. Het 
kan ook drie uur duren. Voor het gesprek zit er nog wat 
werk in het organiseren van het gesprek en afronden. 

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Meestal lukt het wel. De familie wordt in dat geval 
gevraagd of ze het samen met de cliënt willen doen 
of voor de cliënt willen doen. Het gesprek begint vaak 
met de cliënt erbij, maar deze loopt ook wel eens weg, 
omdat zo’n gesprek dan best lang duurt. Dat is ook 
niet erg. Per individuele situatie wordt gekeken wat 
haalbaar en wenselijk is. 

Voorbeelden van instrumenten
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Is er een training nodig voor degene die het instru-
ment inzet?
Ja, bij aanvang van het project. Een nieuwe contact-
verzorgende leert het van een andere contactverzor-
gende en een senior-verpleegkundige (niveau 4-5). 
Dat organiseren de woningen ieder voor zich. Verder 
is er een stappenplan beschikbaar waarin alles staat 
uitgelegd. Als nieuwe collega’s behoefte hebben om 
het samen te doen met een collega dan gaat dat ook. 
Centrale scholing blijkt niet zo zinvol, men leert het al 
doende. De begeleiding die ze nodig hebben zit hem 
vooral in het proces organiseren (zoals de vragenlijst 
ingevuld terugkrijgen en het gesprek plannen) en 
niet zo vaak in het gesprek zelf. 
Verder lezen de senior-verpleegkundigen steek-
proefsgewijs de profielen na en dan kunnen ze daar 
altijd het gesprek over aangaan met de contactver-
zorgende en hen coachen om het aan te vullen of te 
verbeteren. Het is wel belangrijk dat degene die met 
het profiel werken de visie erachter goed kennen, 
snappen en uit willen dragen. Anders kan het ge-
woon een formuliertje worden dat je in moet vullen 
en dat is niet de bedoeling.

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
In ‘Mijn profiel – Dit ben ik’ staan de reguliere af-
spraken, bijvoorbeeld hoe vaak iemand gedoucht wil 
worden enzovoorts. Alles waarvan die contactverzor-
gende zegt “dit is een probleem” of “dit wil ik in het 
MDO bespreken” kunnen ze aanvinken voor de be-
spreking van het zorgplan. In het zorgplan staan dus 
eigenlijk alleen de afwijkingen, problemen of extra 
aandachtspunten. Iedere discipline kan de beschik-
bare informatie gebruiken voor zijn eigen werk.

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
Bij iedereen wordt het profiel bij binnenkomst inge-
vuld en bij het half jaarlijkse MDO heeft de contact-
verzorgende contact met familie en/of cliënt en wordt 
gevraagd of er nog dingen zijn die aangevuld moeten 
worden. In het zorgplan, maar ook ‘Mijn profiel – Dit 
ben ik’. De familie kan ook tussendoor aanpassingen 
aangeven of de contactverzorgende zelf. 

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
Bij de ontwikkeling van ‘Mijn profiel – Dit ben ik’ 
begon Inovum bij nul, door zorgmedewerkers, behan-
delaren, bewoners en familieleden te interviewen. “De 
kernvraag was wat zichtbaar moest worden over een bewoner. 
Het leidde tot een vragenlijst waarin niet langer de zorgtaal, 
maar het wonen en welzijn centraal stonden in begrijpelijke 
taal voor iedereen. In de vier domeinen van ActiZ werd veel ge-
mist”, vertelt Steenmeijer. “Over iemands levensbeschou-
wing bijvoorbeeld, iemands levensgeschiedenis, wat iemand 
wel of niet lekker vindt of per se wel of niet wil doen. Maar 
ook op basis waarvan iemand zich thuis en veilig voelt, wat 
iemand belangrijk vindt op het gebied van privacy.” 
De wens is om ook foto’s toe te kunnen voegen aan 
‘Mijn profiel – Dit ben ik’. In de huidige vorm is dat 
in het ECD nog niet mogelijk, straks kan dat wel als 
Nedap de nieuwe vormgeving klaar heeft. 

Meer informatie
Zie Inovum.nl voor een demoprofiel. . Je kunt door 
een testprofiel klikken om alle onderdelen te ontdek-
ken. Dit demoprofiel is een voorstel gemaakt door 
Inovum op basis waarvan zij gesprek met Nedap zijn 
aangegaan. De vormgeving waar Nedap nu mee bezig 
is, ziet er nog beter uit.

Contactpersoon
José van de Wijgert
e-mailadres: j.wijgert@inovum.nl
telefoonnummer: 035-5888386
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Informatie uit de klant zelf: ‘Wat wil je laten 
weten?’

Wat is het instrument?  
Tweespraak is een hulpmiddel om signalen van cliën-
ten naar boven te krijgen. Dit kan via een webappli-
catie op een tablet of mobiele telefoon. Tweespraak 
verzamelt, analyseert, rubriceert en rapporteert deze 
signalen en zorgt er op die manier voor dat de mede-
werkers de juiste acties kunnen uitzetten. Het voedt 
de dialoog tussen cliënt, familie en medewerkers. In 
drie stappen wordt continu aan kwaliteitsverbetering 
gewerkt.

1. De cliënt wordt gehoord.
2. Er wordt iets met de melding gedaan.
3. Door het team wordt er van de melding geleerd.

Welke informatie levert het op en voor wie?
Het instrument biedt teams inzicht in de ervaringen 
van cliënten. Door de inzet van het instrument krij-
gen cliënten een stem en invloed op de kwaliteit van 
de zorgverlening. Het verhoogt de kans op verbete-
ring van de zorg en maakt het volgen van verbeterin-
gen mogelijk. 
Door Tweespraak worden medewerkers zich meer 
bewust van de manier waarop cliënten de zorg 
beleven. Voor elke melding wordt gebruik gemaakt 
van een feedbackloop: Signaal wordt opgevangen, 
vervolgens omgezet in concrete actie en dit wordt 
teruggekoppeld naar degene die de melding heeft 
gedaan. De verantwoordelijke voor de meldingen is 
nadrukkelijk het team. Bij het team komen de mel-
dingen binnen en zij zorgen ervoor dat er actie wordt 
ondernomen. Bij ZZG is per team de kwaliteitsme-
dewerker de persoon die wekelijks de meldingen 

naloopt. Specifieke maatregelen dragen bij aan betere 
kwaliteit. Beter dan algemene abstracte regels. Daar-
naast kosten de meeste acties/oplossingen weinig 
geld of moeite. Ongeveer 75% van de meldingen is 
bovendien positief. Bijvoorbeeld complimenten voor 
het team, dat de zorg zo goed is, ook wordt vaak de 
motivatie erbij gezet waarom de zorg zo goed was. Dit 
werkt heel motiverend voor het zorgteam. 
Bij medewerkers is er soms ook onmacht: Hebben/
voelen de teamleden het vermogen om iets aan de 
situatie te veranderen wanneer de melding daarom 
vraagt? Door Tweespraak kunnen medewerkers in 
zo’n geval vraagstukken neerleggen bij het manage-
ment of bij een ander die actie kan ondernemen op 
basis van de melding.

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
Factoren die bijdragen aan een succesvolle toepassing 
zijn: 
• Een betrokken cliëntenvertegenwoordiging. 
• Management is proactief ondersteunend naar de 

teams.
• Enthousiaste organisatie die echt gelooft in het 

verbeteren van zorg en dienstverlening vanuit het 
perspectief van cliënten. 

• Cliënten, mantelzorgers/familie voelen zich vol-
doende veilig voor het niet-anoniem delen van 
ervaringen.

• Medewerkers werken in een cultuur waarin de 
informatie uit Tweespraak gebruikt wordt om van 
te leren en niet om erop afgerekend te worden. 
Medewerkers zijn bereid om signalen op te volgen 
en te monitoren. 

• Het maken van een melding mag niet anoniem: 
dit zou de drempel tot melden kunnen verhogen, 
maar dit blijkt in de praktijk niet het geval. Het is 

namelijk geen klachteninstrument, maar bedoeld 
om de dialoog te starten. Het is niet mogelijk om 
met iemand anoniem een dialoog te starten. Daar-
naast is het gemakkelijk om anoniem grote klach-
ten of beledigingen te maken. Niet-anoniem maakt 
de afstand kleiner tussen de afzender en degene 
die de boodschap ontvangt. Een organisatie komt 
minder snel in beweging als de melding anoniem 
is. Het formulier vraagt om naam van degene die 
de melding maakt en over welke cliënt het gaat. De 
cliënt moet herkenbaar zijn. Ook kan de persoon die 
een melding maakt selecteren op welke locatie en 
om welk team het gaat.

Welke effect heeft het? 
Via telefoon, laptop, of iPad delen cliënten hun erva-
ringen en behoeften met de organisatie op een mo-
ment dat het hen het beste uitkomt, 24 uur per dag, 7 
dagen in de week. Zij kunnen daarbij aangeven wat de 
gewenste opvolging van hun signaal is. Dus wil de cli-
ent het alleen melden, moet er een schriftelijke reactie 
komen, of juist een persoonlijk gesprek? Ook familie, 
mantelzorgers of medewerkers kunnen namens de 
cliënt een signaal afgeven. Medewerkers krijgen de 
ervaringen gestructureerd op de juiste plek binnen. De 
dialoog over wat cliënten bezighoudt, wordt zo aller-
eerst op het niveau van medewerker en cliënt gevoerd. 

Quote van een vrijwilliger uit Tweespraak: 
“Ik ben heel blij met de snelle en zeer adequate reactie op mijn 
melding over de staat van sommige rolstoelen. Van de week 
heb ik voor het eerst met een bewoner in een splinternieuw 
exemplaar, iets ruimer dan de oudere wagentjes en geruisloos 
over de weg zoevend, gereden en ook de bewoner was er zeer 
over te spreken. De activiteitenbegeleiding heeft meteen ook 
het rolstoelenmagazijn een flinke beurt gegeven. Pluim!”

Tweespraak   -ZZG Zorggroep
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Wat zijn geleerde lessen?
ZZG Zorggroep was op zoek naar een passend instru-
ment voor het inzichtelijk maken van cliëntervarin-
gen en cliëntoordelen. ZZG wilde inzicht in onder-
werpen die voor de cliënt en naasten belangrijk zijn, 
uitgaande van het perspectief van de cliënt. Het gaat 
om een laagdrempelig instrument, waarmee in een 
vroeg stadium onderliggende wensen en behoeften 
in beeld gebracht kunnen worden. Een kleine irritatie 
of ontevredenheid kan uiteindelijk uitlopen op een 
klacht of tekortkoming. Door in een vroeg stadium 
met elkaar de dialoog aan te gaan en oplossingen te 
zoeken, kan direct verbetering behaald worden. Bij 
ZZG voorkomt het gebruik van Tweespraak (formele) 
klachten. Door te werken met Tweespraak worden 
de teams ‘gevoeliger’ voor signalen die cliënten 
afgeven. 
Wat wel eens wordt onderschat voordat begonnen 
wordt met Tweespraak, is de tijdsinvestering die 
het kost om het instrument te implementeren. Het 
concept moet in de hele organisatie worden doorge-
voerd. Je kunt niet passief afwachten op meldingen. 
Je moet actief mensen aansporen om een melding 
te doen en zorgen voor terugkoppeling. Je moet er 
continu mee bezig blijven. 

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
• Samenstellen van een projectgroep met ver-

schillende niveaus (medewerkers, cliëntverte-
genwoordiging, management, communicatie) 
alle medewerkers moeten aan boord zijn, op elk 
niveau.

• Instructie / scholing voor cliënten, naasten en 
medewerkers. 

• Beschikking over goed internet en werkplekken 
waar de data kan worden ingezien en aangevuld. 

• Teams zijn op de hoogte van de webapplicatie en 
weten wat te doen bij een binnenkomend signaal. 

• De cliënt moet zich veilig voelen om zijn mening te 
laten horen. Hier moet reactie op komen: u wordt 
gehoord, we gaan er wat mee doen. Niet per se 
actie, maar in ieder geval: u wordt gehoord. Soms 
niet met een oplossing, maar wel met een goed 
antwoord.

 Hiervoor is het belangrijk dat er een open cultuur 
is die uitnodigt tot meldingen: dit geeft mogelijk-
heden tot verbetering. Ook voor de familie kan het 
werken als een soort uitlaatklep: Wat geeft frustra-
tie of wat kan er beter? Bestuurlijk moet de organi-
satie continu uitstralen: ons mag je alles vertellen, 
zonder dat het negatieve consequenties heeft. 
Om deze openheid uit te stralen, is samenwerking 
met corporate communicatie van belang. Zo kan 
het instrument op verschillende manieren onder 
de aandacht gebracht worden, bijvoorbeeld op de 
website of via blogs.

• Niet alleen tijdens het implementeren van Twee-
spraak is het belangrijk om het instrument onder 
de aandacht te brengen. Het moet levendig blijven 
en continu onder de aandacht gebracht worden. 
Op deze manier worden cliënten, familie en mede-
werkers eraan herinnerd dat zij altijd een melding 
kunnen doen. Door continu met het instrument te 
blijven werken wordt het onderdeel van het werk-
proces. 

 
Hoeveel tijd kost het?
De tijdsinvestering bestaat bij de cliënt uit het invullen 
van het formulier. Dat is zo laagdrempelig en eenvou-
dig mogelijk gemaakt. Het maken van een melding in 
Tweespraak kost ongeveer drie minuten. Het hangt 
van de persoon af, hoe lang de tekst van de melding 
is. Sommigen schrijven lange verhalen, anderen heb-
ben aan één zin genoeg.

Het team kan de meldingen uitlezen in  een besloten 
digitale omgeving, vanwege privacy. Als reactie op een 
melding kan het team een plan van aanpak invoeren. 
Of als het buiten hun invloedsfeer is, laten zij weten 
aan wie ze de melding hebben doorgegeven. De status 
van de melding verandert dan naar ‘in behandeling’. 
Ook de voortgang moet worden bijgehouden, op deze 
manier krijgt de persoon die de melding heeft gedaan 
altijd de gewenste terugkoppeling. 
De tijdsinvestering van de medewerker is zelf te bepa-
len. De verantwoordelijke medewerker logt met regel-
maat (bijvoorbeeld één keer per week) in het systeem 
om signalen van cliënten in behandeling te nemen en 
uit te zetten. De afhandeling en opvolging van de sig-
nalen is afhankelijk van de ervaring die de cliënt heeft 
gedeeld. ZZG streeft ernaar om alle meldingen binnen 
een week te behandelen. Sommige meldingen zijn 
makkelijk op te pakken en worden daardoor binnen 
enkele dagen afgehandeld. 

Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
Het invoeren van Tweespraak als een instrument dat 
met regelmaat gebruikt wordt door zowel cliënten, fa-
milie als medewerkers, kost tijd. Naar verloop van tijd 
is een duidelijke toename in gebruik zichtbaar, mede 
doordat zowel cliënten, familie als werknemers steeds 
handiger zijn met digitale middelen.
Daarnaast is motivatie binnen de organisatie van groot 
belang. Zowel de ICT als de communicatie-afdeling zijn 
nauw betrokken bij de implementatie. Deze afdelingen 
moeten worden gemotiveerd om tijd vrij te maken 
om Tweespraak onder de aandacht te brengen en het 
gebruik te faciliteren.

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Ja, wanneer de cliënt niet in staat is om zelf een mel-
ding in te voeren, kan familie of een medewerker dit 
namens de cliënt doen. Bij het invoeren van de mel-
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ding moet altijd worden ingevuld over welke cliënt 
het gaat, zodat het team gericht tot actie kan over-
gaan wanneer dit gewenst is.

Is er een training nodig voor degene die het in-
strument inzet? Zo ja, hoe omvangrijk/hoe pakken 
jullie dit aan? 
Voor het verwerken, analyseren en bepalen van 
verbeteracties is een training ontwikkeld, die neemt 
twee uur in beslag. Eenmalige kosten hebben te 
maken met het scholen van medewerkers. Tijdens 
de scholing treden verletkosten op. Daarnaast heeft 
Tweespraak trainingsmateriaal ontwikkeld. Daar-
mee worden teams opgeleid en worden workshops 
georganiseerd. 

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
Tweespraak heeft uitgebreide rapportagemogelijk-
heden. In het werkproces is meegenomen dat de 
rapportages in een monitor komen te staan, waarin 
de PDCA cyclus wordt doorlopen.
Er is geen directe koppeling met het ECD, maar deze 
koppeling is wel gemakkelijk te maken. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. De 
rapportages van Tweespraak kunnen worden geëx-
porteerd en kan zo worden toegevoegd aan het ECD.

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
Bij ZZG stijgt het gebruik van Tweespraak. Het aan-
tal meldingen neemt toe. De frequentie waarmee 
cliënten, familie en medewerkers gebruik maken van 
het instrument varieert. Wanneer er iets speelt wordt 
Tweespraak vaker gebruikt. In principe is Tweespraak 
dus continu in gebruik, niet op bepaalde momenten. 

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
De door cliënten afgegeven signalen bieden niet 
alleen inzicht op cliënt- en teamniveau, maar ook 
op meer algemene niveaus. Hierdoor zijn ook trends 
in ervaringen en behoeften van cliënten en de mate 
waarin daar aan voldaan wordt zichtbaar. Zo kunnen 
cliëntenraden op overstijgend niveau en geanonimi-
seerd meekijken. Dit biedt hen waardevolle informa-
tie bij het vertegenwoordigen van cliëntenbelangen. 
Hierdoor komt op de agenda van de cliëntenraad veel 
meer actuele issues van de cliënten. Tweespraak levert 
concrete handvatten op basis van de meldingen. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.tweespraak.nl.

Contactpersoon
Guido van het Erve
e-mailadres: gvhe@tweespraak.nl
telefoonnummer: 06 - 4565 0834
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Kwaliteit van leven op 1 A4 

Wat is het instrument? 
De Staalkaart heeft de vorm van een boom die as-
pecten van de kwaliteit van welzijn en zorg bestrijkt. 
De ervaringen van de bewoner worden zo inzichtelijk 
gemaakt. Het voordeel is dat Zorgcentra Meerlan-
den samen met cliënt en mantelzorg gelijk de zorg 
kan verbeteren. Aan de hand van de Staalkaart komt 
een gesprek op gang en worden de verbeterpunten 
duidelijk. Niet alleen de EVV-er maar ook de cliënt 
en familieleden helpen mee aan het doorvoeren 
van verbeteringen. Iedereen onderneemt acties om 
te verbeteren en worden zo mede-eigenaar van de 
kwaliteit die ze zelf hebben omschreven. De boom 
die centraal staat op de Staalkaart bestaat uit drie 
onderdelen:  
• De kruin bestaat uit acht  vragen over kwaliteit 

van leven   
• De stam bestaat uit zes vragen over kwaliteit van 

zorg
• De wortels van de boom bestaan uit zeven vragen 

over veilige en vertrouwde zorg (basiszorg). 
Bewoner (en naaste) voeren hierover een gesprek 
met de EVV-er en geven een waardering voor elke 
vraag.  

 Welke informatie levert het op en voor wie? 
Het gebruik van de Staalkaart levert meer inzicht en 
begrip op. Bewuste aandacht en het gesprek met de 
bewoner en diens naaste voorkomt problemen die 
ontstaan uit onvoldoende inzicht in wat de bewoner 
doet of meemaakt. Soms heeft de familie een me-
ning, maar ontdekken ze hierdoor hoe het echt zit. 
Bijvoorbeeld: moeder zit vaak slapend in de stoel als 

ze op bezoek komen. Hun indruk is dat het de hele 
dag zo is. Dan kan uit het gesprek blijken dat ze juist 
aan een activiteit heeft deelgenomen en daardoor 
moe is. 
Bovendien geven bewoners en hun mantelzorgers 
nu periodiek hun mening over alle aspecten van de 
zorg. Dat geeft medewerkers inzicht in hoe de zorg 
ervaren wordt. Ze maken afspraken over verbeterpun-
ten waarmee ze samen aan de slag kunnen. Mantel-
zorgers leveren een actievere bijdrage, omdat in het 
gesprek duidelijk wordt wat nodig is en wat ze daarin 
zelf kunnen doen. Het middel Staalkaart is daarmee 
vooral effectief als dialoogmodel. Het geven van een 
waardering door de bewoner geeft inzicht in verbete-
ringen op individueel niveau. Als optelsom werkt het 
niet. De persoonlijke dialoog is essentieel. 

 Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat? 
• De Staalkaart is een makkelijk en handig instru-

ment. Het zorgt ervoor dat er in het persoonlijke 
contact geen onderdelen vergeten worden, alles 
kan besproken worden. Vooral voor medewerkers 
die minder ervaring hebben, is het een handige 
leidraad. 

• Doordat medewerkers zien en horen welke waar-
deringen er worden gegeven, ontstaat er inzicht 
in wat er goed gaat en wat er beter kan. Door het 
open gesprek krijgt de naaste familie of mantelzor-
ger meer inzicht in waarom iets gaat zoals het gaat. 
Daardoor ontstaat er meer wederzijds begrip. 

• De naaste familie of mantelzorger voelt zich ge-
hoord, kan meedenken met oplossingen en daar 
zelf een actieve bijdrage aan leveren. Daardoor is 
de actieve betrokkenheid van mantelzorgers op de 
groepen groter geworden

 

Ervaringen: van cliënt, medewerker of mantelzorger 
Quote mevrouw Pietersen (85 jaar):
“Met de Staalkaart hebben wij gezamenlijk aangegeven welke 
zaken we belangrijk vinden. Ook over hoe en wanneer de 
zorg wordt ingezet en wat we zelf kunnen doen. Mobiliteit en 
deelnemen vinden we belangrijk. Mijn man geniet van de uitjes 
en het wederzijds ‘thuisbezoek’. Onze kwaliteit van leven is 
merkbaar toegenomen. Ik heb soms weer plezier.” 

 Geleerde lessen 
Medewerkers vinden het waardevol om een waarde-
ring te krijgen. Zij krijgen meer inzicht in hoe de zorg, 
het wonen en welzijn ervaren wordt door de bewoner 
en diens naasten. Bijvoorbeeld als iemand ontevreden 
is over de schoonmaak, dat wil je graag de volgende 
keer hoger scoren, dus dat motiveert. Ze geven aan dat 
familie geneigd is om hoge scores te geven “want jullie 
doen zo je best”. Het gesprek is belangrijk. Familie en be-
woner kunnen aangeven wat ze van de zorg vinden en 
het geeft de kans om toe te lichten en uit te leggen hoe 
het gaat in de praktijk. Daarnaast zorgt het voeren van 
de dialoog tot meer betrokkenheid, initiatief en inzet 
van naasten (mantelzorgers en familie). 
 
Welke randvoorwaarden zijn belangrijk? 
Zorgcentra Meerlanden vindt het belangrijk om de 
zorg individueler en menselijk te maken. Dat doen ze 
door de zorg terug te geven aan de cliënten en hun 
familieleden. Door partners, kinderen en andere net-
werken te betrekken, daar waar het kan, bij de zorg. Bij 
het gebruik van de Staalkaart is het belangrijk om de 
beleving van de cliënt centraal te zetten. Maar ook de 
familie moet nauw worden betrokken.  
 

De Staalkaart    -Zorgcentra Meerlanden 
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Hoeveel tijd kost het? 
Het gesprek duurt ongeveer een uur. De vragenlijst 
invullen kan snel, want bewoners geven voor elk 
onderdeel een waardering tussen onvoldoende en 
goed (5 puntenschaal). Daarna worden de afspraken 
opgenomen in het ECD.    
 

Wat zijn mogelijke belemmeringen?  
Alle scores op de Staalkaarten vormen (nog) geen be-
trouwbaar beeld van de algehele kwaliteit van de or-
ganisatie. Verbeteren vanuit de ‘informele’ persoonlij-
ke beleving van cliënten is ook geen vervanging voor 
de zogenaamde formele kwaliteit. Informele kwaliteit 
en formele kwaliteit vullen elkaar aan. Zorgcentra 
Meerlanden blijft onder meer een actief kwaliteitsbe-
leid voeren, blijft gecertificeerd en blijft voldoen aan 
alle HACCP-protocollen. 
 
Is het geschikt voor mensen met dementie? 
Ja. 
 
Is er een training nodig voor degene die het instru-
ment inzet?  
Nee er is geen training nodig, maar uitleg/toelichting 
is wel gewenst. 
 
Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces? 
De uitkomsten worden opgenomen in het Zorgleef-
plan in het ECD. Dit zijn specifieke verbeterafspraken 
op individueel niveau. Het kan ook over zingeving of 
maaltijden gaan. 
 
Hoe vaak gebruik je de methode/instrument?  
Het is de bedoeling dat de Staalkaart minimaal een-
maal per jaar wordt ingevuld, waarvan de eerste keer 
ongeveer zes weken na verhuizing naar het verpleeg-
huis. Op verzoek van de cliënt/naaste kan het gesprek 
vaker plaatsvinden. 
 

Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe? 
De Centrale Cliënten- en Familieraad was vanaf het 
begin nauw betrokken. Zij hebben hiervoor zelf het 
initiatief genomen. De Staalkaart heeft de vorm van de 
boom, dat was een suggestie van de Centrale Cliënten- 
en Familieraad.   
 
Meer informatie 
Zorgcentra Meerlanden

Contactpersoon 
E. Venema 
Telefoonnummer: 023-5616647 
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Door het vragen naar en observeren van 
gewoonten en rituelen de cliënt beter leren 
kennen.

Wat is het instrument?
De organisatie wilt een verdiepingsslag maken in de 
kleinschalige zorg voor mensen met dementie waar 
het gaat om hun gewoonten en rituelen. Om dit te 
bereiken worden medewerkers getraind te focussen 
op belangrijke gewoontes en rituelen van de bewo-
ner. Zij bedenken mogelijkheden hoe die voorgezet 
kunnen worden, ook als daarvoor belemmeringen op 
de loer (lijken te) liggen. Daarbij wordt zo nauw mo-
gelijk samengewerkt met de naasten van de bewoner 
in een denkbeeldige driehoek, die gevormd wordt 
door de cliënt, diens naaste(n) en de professional(s). 
In 2017 is op drie locaties een pilot gestart, inmiddels 
wordt het ook op andere locaties ingevoerd.

Het dagelijks leven bestaat voor een groot deel uit 
gewoontes, automatische handelingen die we onbe-
wust uitvoeren. Iemand is gewend om zijn kleding in 
een bepaalde volgorde aan te trekken, of haar koffie 
te drinken bij een krantje. De alertheid van de mede-
werkers voor de gewoontes van de bewoners brengt 
rust in het dagelijks leven op de groep. Hoe kun je de 
gewoonten zo lang mogelijk in stand houden? Hoe 
moet je dat doen? Wat is er nodig vanuit het team, 
waar gaat het dan eigenlijk om?

Werkwijze
Voor verhuizing:
Al voor de verhuizing wordt een vragenlijst ingevuld 
met de familie. De centrale vraag is: Wat moeten wij 
weten voor de eerste 24 uur?

Aan welke kant van het bed stapt iemand uit? Hoe 
kleedt iemand zich uit? Wil de bewoner liever brood 
of pap bij het ontbijt? Drinkt hij of zij liever koffie of 
thee? Heeft iemand een nachtlampje aan?
Hoe meer hier van te voren over bekend is, hoe min-
der iemand ontregeld raakt.

Na de verhuizing:
Medewerkers denken al veel te weten. Maar gewoon-
ten staan niet in het dossier. De medewerker weet het 
wel, maar hoe rapporteer je dat?
Quote van een medewerker: 
“Als ik vijf minuten de tijd neem om te observeren. Als ik er 
echt voor ga zitten, dan zie ik heel andere dingen. Het leek wel 
of ik op een verjaardag zat, in plaats van in de huiskamer op 
een doordeweekse dag.”
De observaties worden gedeeld met de familie: Dit is 
het beeld wat we nu hebben van uw naaste. Klopt dit 
met het beeld of is het anders?
(bron: expertmeeting ken je cliënt)

Is het geschikt voor mensen met dementie?
Gewoontegetrouw wordt juist gebruikt bij mensen 
met dementie, want zij hebben het meest profijt bij 
het voortzetten van gewoonten. Wanneer de cliënt 
niet meer zelf in staat is om het aan te geven, dan is 
de familie een belangrijke bron.

Is er een training nodig voor degene die het instru-
ment inzet? 
Er worden workshops gegeven voor alle medewerkers 
en vrijwilligers. Medewerkers zijn enthousiast over het 
instrument Gewoontegetrouw, omdat ze daarbij goe-
de en veilige zorg verlenen én ruimte kunnen geven 
aan de gewoonten van bewoners. Het gaat dan vooral 
om bewustwording over waar je op moet letten. Het 

zijn vaak de kleine dingen: brood zonder korstjes, sui-
ker in de thee.

Zijn er mogelijke belemmeringen te benoemen? 
Het was wennen aan het noteren van alles; sommige 
dingen deden we al, maar waren niet gewend het op te 
schrijven. We hebben gezien dat het heel belangrijk is 
om als team goed samen te werken, zodat we alle-
maal goed op de hoogte zijn van iemands gewoonten. 
Omdat we vaak zelfstandig werken, spreken we elkaar 
niet vaak. Daarmee is het goed vastleggen én teambij-
eenkomsten aan de hand van de dilemmamethode of 
kampvuurgesprek belangrijk.

Gewoontegetrouw voegt daarmee dus een extra 
dimensie aan de zorg toe. Het denken in termen van 
regels en veiligheid is uiteraard noodzakelijk. Maar het 
is ook goed om de lef en de durf te hebben om creatief 
te zijn en te zoeken naar mogelijkheden en oplossin-
gen. Op dat vlak kunnen professionals, bewoners en 
hun familie nog meer samenwerken, concludeerden de 
medewerkers. Want wat als een bewoner graag tot ’s 
avonds laat films kijkt, of gek is op Franse kaasjes met 
een glaasje rode wijn?  Toelichting: dit doen we niet, 
maar gaan juist in persoonlijk gesprek met familie.
Gewoontegetrouw

Wendy van het Judith Leysterhof, een van de locaties 
van de Rivas Zorggroep:
“Aandacht voor gewoonten en rituelen creëert huiselijkheid en 
daarmee rust. Iedereen heeft er baat bij, zowel de bewoners, als 
de familie en de medewerkers.”

Extra informatie

Gewoontegetrouw   -Rivas Zorggroep
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2017 Rivas wint Innovatie Award met programma 
Gewoontegetrouw
Rivas Zorggroep heeft voor het programma Ge-
woontegetrouw de Innovatie Award van Planetree 
Nederland gewonnen. De prijs werd uitgereikt tij-
dens de jaarlijkse landelijke Planetree Conferentie op 
donderdag 23 maart 2017. Gewoontegetrouw heeft 
volgens de jury een positief effect op het welbevin-
den van bewoners, medewerkers en organisatie. Ook 
werd gekeken naar vernieuwing, overdraagbaarheid 
en toekomstwaarde.

Van de vijf genomineerden werden Rivas en El-
ver door de jury uitgeroepen tot winnaars. “We zijn 
natuurlijk ontzettend trots dat we deze award hebben 
gewonnen”, zegt Lilian Bouman, programmamanager 
Planetree bij Rivas. “Het is een mooie erkenning voor het 
programma, de inzet van onze medewerkers en de manier 
waarop zij de zorg leveren én oog hebben voor de bewoner.” 
Bij deze award hoort een prijs van € 750,-. “We weten 
niet wat we met dit bedrag gaan doen, maar het wordt na-
tuurlijk gebruikt voor Gewoontegetrouw werken binnen alle 
woonlocaties van Rivas.”

Wat zijn de succesfactoren? 
Rivas Zorggroep wil met het programma Gewoon-
tegetrouw nog meer ruimte maken voor en rekening 
houden met gewoontes en normen en waarden van 

bewoners. Nog te vaak zijn de wet- en regelgeving en 
de algemeen geldende normen en waarden leidend in 
de zorg en het dagelijks leven van de bewoners van de 
verpleeghuizen. Om Gewoontegetrouw tot een succes 
maken, speelt samenwerking tussen cliënten, familie 
en professionals een belangrijke rol.

Geleerde lessen
Gewoontegetrouw wordt nu toegepast in drie woon-
locaties van Rivas. Het gaat om verpleeghuizen De 
Alblashof in Alblasserdam, Judith Leysterhof in Har-
dinxveld-Giessendam en woongroep Dalempoort in 
verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem. Medewer-
kers doen samen met bewoners en hun familie en 
naasten ervaringen op, waarmee ze samen de zorg 
verder verbeteren. Dit jaar wordt deze werkwijze ver-
der toegepast in de andere verpleeghuizen van Rivas. 
“We hebben geleerd dat we ook oog moeten hebben voor de 
gewoonten van medewerkers, omdat die soms leidend zijn”, 
verduidelijkt Bouman. “Een aanpassing in deze gewoon-
ten en dus de werkwijze, zorgt ervoor dat er nog meer ruimte 
ontstaat voor de gewoonten van onze bewoners.”

Gedachtengoed Planetree
Zorg wordt bij Rivas geboden volgens de principes 
van Planetree. Het is de basis voor het denken en 
handelen van alle medewerkers. Met Planetree wordt 
continu gewerkt aan verbetering van de zorg en het 
welzijn van cliënten. De medewerkers van Rivas laten 
zich daarbij iedere dag opnieuw inspireren door wat 
cliënten nodig hebben en wensen. Zo hebben de 
medewerkers scherp oog en aandacht voor de mens 
achter de bewoner en wordt niet alleen gekeken naar 
ziekte en genezing van de ziekte.

Componenten van planetree concept
Om goed invulling te geven aan Planetree werkt Rivas 
met twaalf aandachtsgebieden. In samenhang leiden 
deze aandachtsgebieden tot betere zorg, een helende 
omgeving én een gezonde organisatie.

Betere zorg
1.  Menselijke interactie en liefdevolle bejegening
2.  Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informa-

tie en educatie
3.  Uitstekende (medische) behandeling en zorg
4.  Gezond eten, drinken en bewegen
5.  Aanvullende zorg en zingeving 

Helende omgeving
6.  Menswaardige technologie
7.  Architectuur en interieur leveren bijdragen aan 
 gezondheid en heling
8.  Vrienden, familie en gemeenschap spelen een 
 positieve rol

Gezonde organisatie
9. Tevreden cliënten
10. Tevreden en gemotiveerde medewerkers
11.  Gezonde financiële resultaten
12. Goede marktpositie en relaties met 
 belanghebbenden
 
Planetree

Meer informatie

Contactpersoon
Heidi Ruis: h.ruis@rivas.nl
Contactpersoon voor Gewoontegetrouw: 
Nicole Nijhoff n.nijhoff@rivas.nl 
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Colofon

Waardigheid en trots

Postbus 19188
3501 DD Utrecht

Catharijnesingel 47
3511GC Utrecht

030 789 25 10

www.waardigheidentrots.nl

          @waardigheidentrots

          www.facebook.com/waardigheidentrots

          www.linkedin.com/company/waardigheidentrots/

          www.instagram.com/waardigheid_en_trots

Auteurs publicatie
Dit overzicht van voorbeelden van instrumenten is tot stand
gekomen op basis van praktijkvoorbeelden uit het
programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.

Redactie
Diana Kole
Noëlle Sant
Sanne van der Weegen
Elisabeth Sohl

Juni 2018

http://www.waardigheidentrots.nl
https://twitter.com/waardigentrots?lang=en
http://www.facebook.com/waardigheidentrots
https://www.linkedin.com/company/waardigheidentrots
http://www.instagram.com/waardigheid_en_trots

