Tool persoonsgerichte zorg: Wat er toe doet

Persoonsgerichte zorg is zorg die afgestemd is op de wensen van de bewoner. Met de tool ‘Wat er toe doet’
kunnen bewoners aan de hand van 4 vragen aan zorgverleners duidelijk maken wat zij belangrijk vinden in het
leven, zodat de zorg ook daadwerkelijk daarop afgestemd kan worden.

De tool is online beschikbaar via watertoedoet.info maar is ook als download beschikbaar om uit te
printen. Download vragenlijst: Wat er toe doet.

4 vragen voor bewoners
De tool bestaat uit 4 vragen voor bewoners die samen duidelijk maken wat belangrijk is voor de bewoner:
1. Wat is voor mij belangrijk in het leven?
Er komt een overzicht van 9 thema’s (in woord en beeld) waarvan de bewoner er 3 mag uitkiezen.
2. Wat is NU voor mij belangrijk in het leven?
Van de 3 gekozen thema’s mag de bewoner er opnieuw 1 kiezen.
3. Wat wil ik kunnen doen?
De bewoner mag in korte actieve zinnen beschrijven wat hij of zij wil kunnen doen
https:/www.waardigheidentrots.nl/tools/tool-wat-er-toe-doet/

(max. 66 tekens).
4. Wat heb ik nodig om dit te kunnen doen?
Er komt een overzicht met 10 kenmerken (o.a. lichamelijke staat) waaruit de bewoner er 2 mag uitkiezen.
Op basis van de antwoorden in de online tool krijgt de bewoner een overzichtje met ‘wat er toe doet in zijn of
haar leven’, dit kan worden uitgeprint of gedownload als basis voor het gesprek met zorgverleners en naasten.
Er is ook ruimte voor het toevoegen van opmerkingen.

Uitleg-video ‘Wat er toe doet’
In onderstaande video maakt een zorgverlener duidelijk op welke manier de tool kan helpen om meer
persoonsgerichte zorg te bieden.
Bron: watertoedoet.info

Meer weten
Bekijk ook de publicatie Ken je cliënt met daarin 15 methoden beschreven om de cliënt te leren kennen en
zijn of haar wensen in kaart te brengen.
Lees meer over Persoonsgerichte zorg
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