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Azora: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger & Thema Indicatiestelling 

 

Totaal 8 locaties. Zorgsoorten: Verpleeghuiszorg, chronische somatische verpleeghuiszorg, palliatieve 

zorg, gerontopsychiatrie, revalidatie, verzorgd wonen, Korsakov, licht verstandelijke beperking of 

dementie. Cijfer ZorgkaartNederland: 8,0 

 

Azora nam binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen deel aan twee thema’s: Driehoek 

cliënt, professional en mantelzorger en Indicatiestelling. 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Familieparticipatie’  

Azora is één van de 68 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Driehoek cliënt, professional en 

mantelzorger. Binnen de driehoek is vanuit verschillende subthema’s gewerkt. De verbeterplannen 

van de deelnemende zorgaanbieders binnen dit thema zijn alle gericht op de omgang tussen cliënt, 

professional en mantelzorger. De deelnemende zorgaanbieders zoeken naar mogelijkheden, 

instrumenten en werkwijzen om beter aan te sluiten op de behoeften en leefwereld van cliënten en 

hun familie. Daarbij worden op verschillende relaties binnen die driehoek accenten gelegd en wordt 

er gewerkt vanuit verschillende subthema’s. Hiermee is op allerlei manieren invulling gegeven aan 

subthema’s als eigen regie (van cliënt en/of professional), cliëntervaringen, geluk en zingeving, 

vitaliteit van bewoners, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en zorgplannen.  

 

Familieparticipatie is volgens Azora een samenspel tussen de verzorging, de cliënt en familieleden en 

leidt tot een betere kwaliteit van leven voor de cliënt. De zorgmedewerkers geven zelfstandig vorm 

aan familieparticipatie. Familieparticipatie is bij Azora een vanzelfsprekend onderdeel van de 

dagelijkse zorg en is regelarm. De mantelzorger is van het begin tot het eind van het verblijf van zijn 

naaste in het verpleeghuis op een nadrukkelijke en actieve wijze betrokken bij de dagelijkse zorg, 

waarbij hij partner in de zorg is of wordt. Azora heeft familieparticipatie niet als project aangepakt 

maar vooral via de lijn laten verlopen. De verantwoordelijkheid is in de teams gelegd en de teams 

hebben zelf plannen gemaakt hoe ze familieparticipatie willen oppakken. Ieder team heeft daarin 

wat anders opgepakt. Het ene team kiest ervoor om een speciaal aangewezen medewerker primair 

een eerste gesprek met familie over familieparticipatie aan te gaan; een ander team kiest voor een 

structurele gezamenlijke familiebijeenkomst eens per half jaar over dit onderwerp. De medewerkers 

zijn geschoold in communicatieve vaardigheden over hoe je familie kunt benaderen om hen te 

betrekken bij de dagelijkse zorg. Zo is geleerd om meer door te vragen en afspraken te maken over 

de bijdrage die de familie gaat leveren, zodat het minder vrijblijvend wordt. Medewerkers is de 

ruimte gegeven om familieparticipatie te organiseren (met ondersteuning van teamleiders). Familie 

moet niks, maar wordt wel verleid om te participeren. Het is een continu proces om familie zich thuis 

te laten voelen. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk en blijven de familie uitnodigen om te 

participeren. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De visie van Azora op familieparticipatie wordt door de Cliëntenraden 

volledig onderschreven en ze ondersteunen de uitvoering hiervan. Zij geven echter aan geen 

volledig zicht te hebben op hoe familieparticipatie in de praktijk tot stand komt. Op de 

locaties zijn wel verschillende initiatieven, zoals het organiseren van familieavonden, maar 

er zijn ook nadrukkelijk verschillen tussen locaties. Voor de cliënt is het prettig om bekende/ 

vertrouwde mensen om zich heen te hebben, aldus de projectleider. De familie is meer 

aanwezig en dat werkt welzijnsbevorderend op de cliënten. 

- Professional: Door de hechtere samenwerking met familie wordt het werk interessanter, 

leuker en lichter, aldus de Verpleegkundige Adviesraad. Er is ook meer saamhorigheid. “Je 
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hebt het gevoel dat je op elkaar kunt terugvallen”. In een aantal teams wordt 

familieparticipatie geheel zelf organiserend opgepakt en is er een hechte samenwerking met 

familie. Medewerkers zijn zeer vaardig in het benaderen van familie en familie participeert 

op een actieve manier. Uiteraard zijn er ook verschillen tussen medewerkers onderling, wat 

soms kan wringen, maar wat tevens de mogelijkheid biedt om van elkaar te leren. In het 

teamoverleg is hier aandacht voor.  

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Folder Azora familieparticipatie: Nog voordat de cliënt bij Azora is komen wonen, wordt de 

familie uitgelegd hoe Azora werkt, worden ze geïnformeerd over de verschillende vormen van 

familieparticipatie en wordt de familie gevraagd te participeren. Dit is vastgelegd in een 

folder. 

- Filmpje Azora familieparticipatie: Azora heeft een filmpje gemaakt over hoe zij vormgeeft 

aan familieparticipatie. Er zijn verschillende medewerkers geïnterviewd.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Om familieparticipatie goed te laten werken is het noodzakelijk dat goed met elkaar wordt 

samengewerkt. De mate van familieparticipatie is binnen Azora behoorlijk verschillend. Belangrijkste 

vervolgstap is dat de teams binnen Azora van elkaar leren. Eens per jaar is er een plenaire bijeenkomst 

waarin teams de succesverhalen met elkaar delen ten aanzien van familieparticipatie. Daarnaast vindt 

er een structurele uitwisseling van medewerkers plaats, zowel op locatie als Azora breed.  

Een team kan familieparticipatie pas vormgeven als het een aantal stappen heeft gemaakt in de 

teamontwikkeling. Teams worden gescreend op basis van kenmerken, zoals gedrag, houding 

tegenover een leider, overleg en reactie op kritiek ten aanzien van hun teamfases: van fase 0 tot fase 

4. Bij een aantal teams stagneert de teamontwikkeling en dat merk je dan ook in de mate van 

familieparticipatie. Azora  gaat daarom in de komende tijd meer aandacht geven aan de teams waar 

de teamontwikkeling stagneert. Op basis van de screening wordt een teamontwikkelplan opgesteld 

door de teammanager en wordt zij weer getoetst en gecoacht om te komen tot een passende 

leiderschapsstijl. Deze cyclus is vastgelegd in de jaarplannen. 

Daarnaast gaat Azora de goede voorbeelden binnen de organisatie verder verspreiden en overbrengen, 

door meer bij elkaar in de keuken te gaan kijken. Op deze manier kunnen teams ook van elkaar leren.  

 

Tips & Tops 

- Geef medewerkers de ruimte om familieparticipatie op hun eigen manier in te kunnen vullen. 

Blijf vooral de medewerkers stimuleren om het te gaan doen en bied hen de veiligheid om 

fouten te mogen maken. In het strategisch jaarplan en in de visie van Azora staat dat zij een 

lerende organisatie zijn. Praktijk moet synchroon zijn aan ‘prediken’. Dus krijgen 

medewerkers de ruimte voor een eigen onderbouwde invulling.  

- Een proces als familieparticipatie invoeren heeft echt tijd nodig. Als je er druk op gaat leggen, 

dan werkt het juist averechts. 

- Toon bij medewerkers het nut en belang van familieparticipatie aan. Op deze manier kun je 

betrokkenheid creëren, een noodzakelijke voorwaarde. 

- Betrek de familie zo snel mogelijk, leg aan hen uit wat er bedoeld wordt met 

familieparticipatie. Familie van nieuwe bewoners wordt in kleine groepjes uitgenodigd en 

met hen wordt besproken hoe de dag van hun familielid er uitziet en hoe ze daarbij kunnen 

aansluiten. Er worden tips gegeven hoe met vader of moeder om te gaan. En hoe ze met 

andere bewoners kunnen omgaan. Zo doe je aan verwachtingenmanagement en geef je 

bruikbare tips en adviezen mee, wat leidt tot meer begrip. 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/brochure-familieparticipatie-van-azora-familie-als-partner-in-zorg/
https://www.youtube.com/watch?v=Ux31T595yog&feature=youtu.be
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Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/azora/ 

https://www.azora.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/brochure-familieparticipatie-van-azora-familie-als-

partner-in-zorg/   

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/belevingsgerichte-zorg-azora/  

 

Indicatiestelling ‘Wlz-zorg op maat’   

Binnen het thema Indicatiestelling werken 12 zorgaanbieders samen met het CIZ aan een experiment 

om de procedure van indicatiestelling te versnellen, en de procedure zo vorm te geven dat deze 

minder belastend is voor de cliënt. Alles moet erop gericht zijn dat de cliënt zo min mogelijk hinder 

ondervindt van de administratieve processen en dat de juiste zorg zo snel mogelijk kan starten als 

dat nodig is. Het experiment is een voortzetting van het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) uit 

2011. Bij deze experimentele werkwijze wordt het proces voor het indienen van de Wlz-aanvraag 

uitgevoerd door de zorgaanbieder die de voorkeur heeft van de cliënt. De zorgaanbieder stelt zelf 

een indicatieadvies op en geeft dat door aan het CIZ. Het CIZ toetst dit advies en zet dit bij een 

volledig, duidelijk en juist advies om in een formeel besluit. 

 

Azora is zorgaanbieder in de regio West-Achterhoek. Begin 2016 was er een stijging in de vraag naar 

eerstelijnsverblijf. In de regio kon niet altijd worden voorzien in de vraag naar tijdelijk 

verblijf/herstelzorg en andere dringende vragen voor verblijf in een zorginstelling. Inwoners van de 

Achterhoek waren soms noodgedwongen aangewezen op plaatsen buiten de regio. Eén van de 

oorzaken is dat de plaatsen voor herstelzorg bezet raken met mensen die niet meer terug naar huis 

kunnen. Azora trekt samen met Careaz, Sensire en Menzis op om vraag en aanbod beter te laten 

aansluiten.  

Het hoofddoel van het project was het realiseren van de juiste zorg op het juiste moment, op de 

juiste plaats door het uitvoeren van een versnelde procedure indicatiestelling. Zo wordt de wachttijd 

voor indicatiestelling verkort en wordt de bekende cliëntinformatie optimaal benut. Ook wordt een 

regionale normstelling nagestreefd: de norm voor de indicatie ELV verblijf is gesteld op zes weken. 

Een tweede doel was inzicht in herkomst en ontwikkeling van de vraag naar eerstelijnsverblijf en de 

samenhang met andere tijdelijke verblijfvragen zoals crisisopnames. Binnen het project wilden de 

samenwerkingspartners informatie verzamelen over ELV cliënten en een casuistiekanalyse uitvoeren. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Uit de effectmeting verkorte indicatiestelling van Berenschot blijkt 

dat cliënten zich minder belast voelen door de verkorte indicatiestelling. De cliënt kan door 

de verkorte procedure binnen twee werkdagen beschikken over een indicatiebesluit, in plaats 

van in zes weken. Door de snellere procedure kan de zorg sneller starten. Mantelzorgers 

worden hierdoor eerder ontlast.   

Uit de afrondende presentatie van het project ELV blijkt dat projectdeelnemers een kortere 

verblijfsduur ELV bij een doorstroming naar de Wlz realiseren: cliënten zijn gemiddeld 20 

dagen eerder uit de herstelzorg. 

- Professionals: Er is meer kennis over indicatiestelling bij de projectdeelnemers. Door het 

project wordt er op regionaal niveau meer kennis uitgewisseld om de zorg beter te 

organiseren. Daarnaast is er volgens de projectleider betere afstemming in de keten, 

bijvoorbeeld over de informatievoorziening aan cliënten. Zowel in het ziekenhuis als thuis 

wordt gecommuniceerd over het tijdelijke karakter van zes weken verblijf. Door het 

verzamelen van feiten bleek dat sommige beelden niet helemaal juist waren. De verwijzingen 

naar eerstelijnsverblijf komen 50/50 vanuit de eerstelijn en het ziekenhuis. Het beeld was 

dat huisartsen de route naar de ELV niet wisten te vinden.  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/azora/
https://www.azora.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/brochure-familieparticipatie-van-azora-familie-als-partner-in-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/brochure-familieparticipatie-van-azora-familie-als-partner-in-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/belevingsgerichte-zorg-azora/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-project.pptx
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Resultaat: Opbrengsten  

- Eindevaluatie indicatiestelling: Bureau Berenschot heeft de verkorte procedure geëvalueerd. 

In dit rapport zijn de resultaten van de evaluatie beschreven.  

- Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ. In januari 2017 heeft CIZ een tussenevaluatie 

gehouden. 

- Steekproef CIZ: CIZ heeft een steekproef gehouden van 186 dossiers. Dit had als doel om na 

te gaan of de zorgaanbieder de informatie die ten grondslag ligt aan het indicatie-advies dat 

aan het CIZ is gegeven, voorhanden heeft en of die informatie ook leidt tot het 

indicatiebesluit zoals dat is verstrekt door het CIZ. De resultaten van de steekproef zijn 

beschreven in een rapport.  

- Eindpresentatie project ELV. 

- Proces van ELV naar Wlz is verbeterd. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

- De opvolging naar een door de cliënt gewenste Wlz woning is een knelpunt. De capaciteit in 

de regio sluit niet altijd goed aan op de vraag. Zowel bij eerstelijnsverlijf (piekperioden) als 

in de behoefte aan wonen in de WLZ ontstaan knelpunten. In regionaal verband wordt met de 

verschillende financiers (ZVW en WLZ) gewerkt aan oplossingen, zoals meer capaciteit en het 

verbeteren van samenwerking bij acute zorgvragen. Meer inzet van de specialist 

ouderengeneeskunde in de eerstelijn en op de spoedeisende hulp is een oplossingsrichting, 

waarbij ook meer samenwerking met wijkverpleegkundigen mogelijkheden biedt.  

- Het rapport ‘Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek’ geeft een onderzoek weer van 

gemeenten, Menzis en zorgaanbieders naar regionale knelpunten en casuïstiek in de 

ouderenzorg. Dit onderzoek is de basis voor een regionaal plan van aanpak. 

 

Tips & Tops 

- Een goede samenwerking met CIZ is noodzakelijk om goed te kunnen indiceren. 

- Organiseer de werkzaamheden rondom indicatieaanvragen en begeleiding bij opvolging van 

eerstelijnsverblijf centraal in de organisatie. Kennis en netwerk zijn essentieel om dit 

optimaal te ondersteunen. 

- Zoek verbinding met samenwerkingspartners op regionaal niveau (ziekenhuis, huisartsen, 

eerstelijn, WLZ aanbieders en financiers). Bijvoorbeeld door inzet van de specialisten 

ouderengeneeskunde in de eerstelijn en gezamenlijke besprekingen van resultaten. 

- Zorg voor eenduidige informatievoorziening in de gehele keten aan cliënten en stakeholders. 

In regio de Achterhoek was het bijvoorbeeld een enorm winstpunt om niet de maximale 

periode van drie maanden voor eerstelijnsverblijf te communiceren, maar steeds uit te gaan 

van een norm van zes weken (waarbij verlenging mogelijk is, doch niet vanzelfsprekend). 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/azora/verkorte-indicatieprocedure-

eerstelijnsverblijf/ 

https://www.azora.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-

content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf  

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-

waardigheid-en-trots/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-

project.pptx  

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-project.pptx
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/azora/verkorte-indicatieprocedure-eerstelijnsverblijf/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/azora/verkorte-indicatieprocedure-eerstelijnsverblijf/
https://www.azora.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-project.pptx
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-project.pptx

