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Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘De wijkverpleegkundige als regisseur’ 

De Merwelanden 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 allen 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 wordt op verschillende relaties binnen die driehoek accenten 

gelegd en vanuit verschillende subthema’s gewerkt. Hiermee is op allerlei manieren invulling gegeven 

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

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

 

De Merwelanden wil de positie van de cliënt binnen de langdurige zorg versterken, waarbij de cliënt 

en zijn naasten sturend zijn bij de invulling van het leven. In eerste instantie zou de 

wijkverpleegkundige, ook intramuraal, fungeren als coördinator van de zorg.  

Echter, gedurende het project groeide bij de organisatie de bewustwording dat de 

wijkverpleegkundige te nadrukkelijk centraal stond in het projectplan. Voor een dialoog die bijdraagt 

aan het versterken van de positie van de cliënt is een goede bekende nodig met veel kennis over het 

leven van de cliënt. Dit kan een mantelzorger, familielid, buurvrouw of een buddy / vrijwilliger zijn.  

In samenwerking met cliënten en mantelzorgers is de ondersteuningsbehoefte van cliënten in kaart 

gebracht. Op basis hiervan is een competentieprofiel voor de buddy opgesteld, een spreekuur van de 

gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) voor cliënten en mantelzorgers gestart, doen de 

GVP’ers huisbezoeken en is de workshop: ‘Plezierige tijd samen’ ontwikkeld. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Uit onderzoek door De Merwelanden is gebleken dat het sociale 

netwerk van mensen met dementie behoefte heeft aan goede informatievoorziening om hun 

dementerende naaste te begrijpen en begeleiden. Informatie gericht op hun specifieke 

situatie, bijvoorbeeld in de vorm van omgangsadvies. De cliëntenraad geeft aan dat het goed 

zou zijn als er een vergelijkbare ondersteuning zou zijn voor overige ouderen, bijvoorbeeld 

in de vorm van een ouderenadviseur. Volgens de projectleider is het project zeer positief 

ontvangen door mantelzorgers. Mantelzorgers gaven aan zich gehoord te voelen en weten 

waarvoor zij een beroep kunnen doen op De Merwelanden.  

- Professional: Een professional geeft aan dat het werken vanuit het project hem een positief 

gevoel geeft omdat hij een luisterend oor kan bieden. Hij vindt het prettig dat hij door middel 

van het opstellen van een omgangsadvies iets kan betekenen voor cliënt, mantelzorger, 

familie en collega’s. Volgens de projectleider leren de medewerkers van de omgangsadviezen 

van de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) en kunnen zij de familie tips geven. 

Een persoonlijk begeleider geeft aan dat hij door het project bewuster is gaan kijken naar de 

behoefte van zowel cliënt als mantelzorgers en daar ook meer op inspringt. 
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Resultaat: Opbrengsten 

- Spreekuur gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP): Inspelend op de 

(informatie)behoefte van cliënt en mantelzorger is een laagdrempelig spreekuur gestart. 

- Workshop: ‘Plezierige tijd samen’: Duidelijk werd dat mantelzorgers worstelen met de 

omgang met de partner met dementie. Om hen handvaten te geven is de workshop 

ontwikkeld. Deze wordt in januari 2018 voor het eerst gehouden. 

- Competentieprofiel van een buddy opgesteld door mantelzorgers en familie: In 

samenwerkingen met cliënten en mantelzorgers is de ondersteuningsbehoefte in kaart 

gebracht. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld. Op basis hiervan is een competentieprofiel 

voor de buddy opgesteld.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

De Merwelanden wil het project gaan uitbreiden in 2018. Belangrijk hierin is het bereiken en 

selecteren van cliënten die binnen dit project vallen en het werven van buddy’s. Ook wil de 

organisatie periodiek monitoren en evalueren om het project eventueel bij te kunnen sturen.  

Daarnaast zoekt de organisatie naar manieren om de randvoorwaarden voor dit project (o.a. 

financiële middelen, voldoende formatie) te waarborgen. De organisatie wil gaan investeren in 

voldoende geschoolde GVP’s en meer samenwerkingen aangaan (bijvoorbeeld met Stichting 

Drechtzorg en collega-organisaties). 

 

Tips & Tops 

- Inventariseer de wensen van cliënten en mantelzorgers en speel hier proactief op in. 

- Zorg voor laagdrempelige contacten tussen de organisatie en cliënten/mantelzorgers, door 

bijvoorbeeld het organiseren van speekuren. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-merwelanden/  

https://www.demerwelanden.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-merwelanden/
https://www.demerwelanden.nl/

