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DrieGasthuizenGroep: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrische Zorg, somatische zorg en dagbesteding. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,9 

 

Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘De cliënt als opdrachtgever en Familiezorg’ 

DrieGasthuizenGroep 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.  

 

Voor DrieGasthuizenGroep is kwaliteit van leven van cliënten één van de belangrijkste pijlers van 

haar functioneren. Uitgangspunt is dat iedere medewerker een bijdrage levert aan de kwaliteit van 

leven van iedere cliënt. De zorgprofessional vervult eerder de rol van regisseur dan van uitvoerder. 

DrieGasthuizenGroep maakt geen onderscheid tussen kwaliteitsbeleid en algemeen beleid; de 

kwaliteitsdoelstellingen zijn tevens de organisatiedoelstellingen. Door het opdrachtgeverschap bij de 

cliënt te leggen en Familiezorg in te voeren, ontstaat er betere kwaliteit en kostenbesparing. De 

cliënt (of wettelijke vertegenwoordiger) stuurt de ondersteuning zelf bij, neemt de regie en bepaalt 

wanneer hij zijn mantelzorger, sociale netwerk, vrijwilligers of professionals inzet. 

Zij hebben hiertoe de volgende stappen ondernomen: 

- De cliënt voert zelf de regie over de inhoud van zijn leven en betrekt zelf hierin zijn sociale 

netwerk. Medewerkers in het primaire proces zijn in staat met behulp van coaching de cliënt 

in zijn regie te ondersteunen. Er is een pilot gedaan op twee locaties: Een somatische afdeling 

met acht bewoners (ZZP 6 en hoger) en een PG afdeling met vijf bewoners. Uiteindelijk heeft 

alleen de somatische afdeling de pilot afgerond. Oorzaak hiervan is dat gedurende de pilot 

op de PG afdeling het huis zijn deuren ging sluiten. Betreffende bewoners hebben een andere 

woonsetting gekregen.  

- Familieavonden zijn het startpunt voor de verbetercyclus. De vier zorgdomeinen en vijf 

aanvullende vragen zijn gebruikt om met de familie in gesprek te gaan en te gaan verbeteren. 

De volgende vragen zijn onderzocht: 1) Bij de verhuizing naar hier heb ik zelf kunnen kiezen 

welke zorg ik wil. 2) Ik weet precies wat er in mijn Zorgleefplan staat. 3) Ik bepaal zelf mijn 

dagindeling. 4) Gemaakte afspraken worden uitgevoerd. 5) Afwijkingen hierin worden met 

mij besproken. Deze vragen zijn bij de evaluatie weer terug gekomen. Deze familieavonden 

zijn begeleid door een extern bureau (Ervarea), waarbij gebruik is gemaakt van theater. 

Medewerkers zijn door dit zelfde bureau getraind in motiverende gesprekstraining. 

- Om in kaart te brengen welke diensten een cliënt wilt afnemen is een budget formulier 

ontwikkeld waarop de afspraken kunnen worden vastgelegd: Persoonlijke verzorging, 

verpleging en ondersteunende begeleiding. 
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- Met alle bewoners is een inhuizingsgesprek gevoerd als ware het dat de bewoner nieuw op 

deze locatie kwam wonen.  Doel hiervan was om de bewoner de kans te geven opnieuw keuzes 

te maken over welke zorg de bewoner wel en niet zou willen, passend binnen de ZZP.  

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: De Cliëntenraad is positief over alle veranderingen. De Cliëntenraad heeft een aantal 

verbeteringen gezien. Zo hebben de medewerkers meer rust gekregen en wordt er meer de 

tijd genomen voor de verzorging van bewoners. Een klacht van bewoners was voorheen dat 

ze lang moesten wachten als er gebeld werd voor verzorging. Er hoeft nu minder lang gewacht 

te worden en de verwachtingen worden duidelijker gecommuniceerd door aan te geven hoe 

lang het nog duurt voordat ze aan de beurt zijn. Een belangrijke verbetering is het nieuwe 

restaurant (een ondernemer in het verpleeghuis). De kwaliteit van het eten is omhoog gegaan 

en bewoners kunnen nu zelf kiezen of ze in het restaurant gaan eten of het eten op de eigen 

woonplek nuttigen. Uit de pilot is ook naar voren gekomen dat bij deze doelgroep somatiek 

(ZZP 6 en hoger) maar beperkte mate sprake kan zijn van eigen regie. Doordat de verblijfsduur 

sterk aan het afnemen is, verschuift de vraag van de bewoners en familie meer richting 

comfort. Uit de pilot is gebleken dat bewoners wel regie willen voeren op eten/drinken en 

schoonmaken (ondersteunende begeleiding) maar nauwelijks op persoonlijke verzorging en 

verpleging. 

- Mantelzorger: Door het werken met de zorgarrangementen is familie bewust gemaakt dat er 

grenzen zijn aan de zorg. Door een grote toename in de transparantie is de waardering van 

de familie voor de zorg enorm toegenomen. Dit komt tot uiting in de score van de evaluatie. 

Voor de pilot waren familie en bewoners grotendeels negatief over inspraak en zeggenschap. 

Na de pilot zijn de scores aanzienlijk beter, ondanks dat er geen grote veranderingen hebben 

plaatst gevonden in de uitvoering van de zorg. 

- Professional: De medewerkers zijn zelf ook redelijk positief over de uitkomsten van de pilot 

en zien een duidelijke verandering in de werkwijze. De medewerkers werken zelf aan 

kwaliteitsverbetering en leren nieuwe competenties gericht op communicatie en 

samenwerking. Door de professionals wordt het echt als een andere werkwijze ervaren. Er is 

een spanningsveld tussen eigen regie van de bewoners en werkdruk. “Het kost meer tijd om 

de bewoners zelf iets te laten doen, bijvoorbeeld een kopje koffie inschenken. Vooral als het 

druk is, is de neiging groot om het zelf maar even te doen, in plaats van de bewoner het zelf 

te laten doen”. De familie komt niet zomaar in beweging. Vaak is de familie in eerste instantie 

afwachtend. Je moet als medewerker de familie stimuleren en prikkelen, wijzen op de 

mogelijkheden (bijvoorbeeld door het inschakelen van vrijwilligers) en ook de eigen 

verantwoordelijkheid bespreekbaar maken. In het team was in het begin scepsis over het 

project, maar er is veel meer contact en verbinding gekomen met de familie, waardoor de 

onderlinge waardering is toegenomen.  Dat maakt het werk lichter en leuker. De projectleider 

ziet dat er bij de medewerkers meer bewustzijn is gekomen, er is sprake van een andere 

houding en gedrag ten aanzien van de cliënt en diens netwerk. Daarnaast is er meer 

bewustzijn over de verschillende rollen van een ieder (cliënt, netwerk en professional). De 

medewerker neemt meer initiatief om de regie van de cliënt te versterken. Daarnaast zijn de 

medewerkers door de juiste houding en gesprekstechniek beter in staat het juiste gesprek te 

voeren met het netwerk van de cliënt. De drempel is bij verzorgenden aanzienlijk kleiner 
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geworden om vragen te stellen met betrekking tot de samenwerking. De relatie tussen zorg 

en familie is sterk verbeterd.  

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Budgetformulier: Met dit Excel formulier kan in kaart worden gebracht welke diensten een 

bewoner wilt afnemen. Deze tool geeft het verschil aan tussen de gevraagde diensten en het 

geen waarop de bewoner recht heeft op basis van zijn ZZP indicatie. Het verschil wordt 

uitgedrukt in geld. Dit formulier wordt gebruikt als basis om met de bewoner en zijn familie 

in gesprek te gaan hoe aanvullende wensen gerealiseerd kunnen worden door de inzet van 

familie, vrijwilligers of eventueel betaalde diensten. 

- Welkomstbrief: Bij de verhuizing naar het verpleeghuis ontvangt de familie een brief over 

familieparticipatie en samenwerken. Over deze brief wordt ongeveer drie weken na de 

verhuizing een gesprek gevoerd met familie, EVV-er en teamleider. Afspraken die in dit 

gesprek gemaakt worden, worden vastgelegd in het Zorgleefplan van de cliënt. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Na de eerste ervaringen met deze pilot is besloten om een vervolg pilot op te starten. 

DrieGasthuizenGroep wil het deze keer proberen op een afdeling met een lagere ZZP somatiek en 

cliënten die op basis van scheiden wonen en zorg bij hen wonen. 

Daarnaast wil DrieGasthuizenGroep de opgedane kennis verder gaan verspreiden op de andere locaties 

binnen DrieGasthuizenGroep. Ervarea zal hierin een ondersteunende rol behouden. Het is hierbij 

belangrijk om op het juiste moment de locaties te benaderen. Om het thema levend te houden binnen 

de organisatie wordt het thema gekoppeld aan bestaande overlegvormen en wordt er voor gezorgd 

dat de thema’s aansluiten op activiteiten die voortvloeien uit de jaarplannen. 

  

Tips en Tops 

- Eén project op één afdeling geeft focus en zorgt voor een gewenst resultaat. 

- In een stabiele woonsituatie werkt het goed om een verandertraject op te starten met familie 

en medewerkers.   

- Betrek familie en Cliëntenraden vanaf begin af aan bij een verandertraject. Familie avonden 

gezamenlijk met de medewerkers dragen enorm bij in het krijgen van betrokkenheid en het 

bereiken van goede samenwerking in de driehoek cliënt, netwerk en professional. 

- Draag zorg gedurende het project voor een breed draagvlak om de verandering op gang te 

krijgen en te borgen. Onder andere draagvlak vanuit het Management Team maar ook vanuit 

verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld de behandelaren.  

 

Meer weten:  

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

https://www.driegasthuizengroep.nl/ 
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