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Pieter van Foreest: Thema Cliënt centraal  

 

Totaal 19 locaties. Zorgsoorten: Kleinschalig wonen, palliatieve zorg, screening, PG, somatische 

zorg, dagbehandeling, thuiszorg, hulp bij huishouding  PG,  somatische dagbehandeling. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,5 

 

Cliënt centraal ‘Waardig Verhuizen’ 

Pieter van Foreest is één van de elf zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Cliënt centraal. 

De zorgorganisatie heeft met één locatie gewerkt aan het verbeterplan ‘Waardig Verhuizen’.  

Het doel binnen dit thema is het centraal stellen van de individuele cliënt. Belangrijk element 

hierbij is het creëren van bewustwording bij professionals dat elke cliënt unieke wensen en 

behoeften heeft. Het zoeken naar een benadering om meer bij deze individuele behoeften aan te 

sluiten heeft namelijk een merkbaar effect op cliënten – op hun gemoedstoestand, hun 

gevoelsleven, hun gedrag en de sfeer op de afdeling. De deelnemende zorgaanbieders hebben 

vanuit verschillende invalshoeken aan dit thema gewerkt. De verbeterplannen variëren van het 

betrekken van de cliënt bij de besluitvorming in de organisatie, het beter leren kennen van cliënten 

en daar de zorg individueel op aanpassen, de verhuizing naar een verpleeghuis zo prettig mogelijk 

laten verlopen en het beter laten samenwerken van professionals en familie rondom de dagelijkse 

zorg voor de cliënt. 

 

Pieter van Foreest wil de overgang van een cliënt van thuis naar het verpleeghuis zo soepel mogelijk 

laten verlopen. Dit vanuit de idee dat die overgang een ingrijpende gebeurtenis is voor zowel de 

cliënt zelf als voor zijn familie. Door, als het even kan en indien gewenst, de cliënt thuis al te 

bezoeken en zich in te leven in de achtergronden, wensen en behoeften van de cliënt kan de 

overgang naar het verpleeghuis soepeler verlopen. Met het traject richtte Pieter van Foreest het 

vizier op de impact van een verhuizing naar een verpleeghuis voor cliënten en hun naasten. De 

zorgorganisatie onderzocht met een pilot hoe de verhuizing naar het verpleeghuis zo soepel 

mogelijk kan verlopen.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Volgens de Cliëntenraad leren toekomstige bewoners het 

verpleeghuis beter kennen. Cliënten komen soms vanuit thuis al langs om aan bepaalde 

activiteiten deel te nemen. Volgens de projectleider kunnen de cliënt en zijn/haar familie 

beter wennen aan de nieuwe situatie. Cliënten en familie worden op deze manier echt 

gezien en gehoord. Verhuizing wordt op deze manier een co-creatie tussen cliënt, familie 

en medewerkers. Quote cliëntenraad: “Soms hebben toekomstige bewoners al vragen. 

Bijvoorbeeld of er af en toe een extra bed op de kamer geplaatst kan worden zodat de 

partner in het begin van een verhuizing (of later) kan blijven slapen”.  

- Professional: Volgens de Verpleegkundige Advies Raad maakt kennis over de (toekomstige) 

cliënt en zijn familie in een vroeg stadium dat medewerkers beter in kunnen spelen op de 

behoeften van cliënten en familie. Die investering in de relatie bij de start maakt dat de 

afstemming van zorg en dienstverlening in een later stadium ook soepeler en beter gaat. 

Volgens de projectleider vinden medewerkers dat waardig verhuizen past bij het streven 

naar persoonsgerichte zorg en dienstverlening. 
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Resultaat: Opbrengsten 

- Handreiking Waardig Verhuizen: Deze handreiking geeft praktische handvatten om een 

verhuizing naar het verpleeghuis soepel te laten verlopen. Het is geen protocol maar wel 

richtinggevend in het proces van verhuizing. 

- Verslagen op themaniveau cliënt centraal: Verslagen over de gezamenlijke bijeenkomsten 

voor dit thema. 

- Communiceren met familie: De gezamenlijke Waardigheid en trots-publicatie 

Communiceren met familie is een inspiratiedocument met voorbeelden en tools. Het geeft 

inzichten en benaderingen voor familieparticipatie in verschillende fasen van de cliënt 

(thuis wonen, verhuizen, wonen in het verpleeghuis, laatste levensfase) op basis van 

voorbeelden van deelnemende zorgaanbieders. Pieter van Foreest is één van de goede 

voorbeelden in de publicatie.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Volgens Pieter van Foreest gaat het uiteindelijk om persoonsgericht werken. Dat betekent ‘Waardig 

Verhuizen’ maar de projectleider geeft aan dat er ook gewerkt wordt rondom het thema waardig 

afscheid nemen, want palliatieve zorg wordt steeds belangrijker in verpleeghuizen. Daarnaast 

willen ze meer aandacht gaan besteden aan spoed/crisisopnamen. “Hoe kunnen we ook voor deze 

cliënten de overgang naar het verpleeghuis zo soepel mogelijk maken. Terwijl de tijd die 

beschikbaar is om de toekomstige cliënt en de familie beter te leren kennen steeds krapper 

wordt”. 

 

Tips & Tops 

- Leer de toekomstige bewoner al in een thuissituatie kennen. Zo kan je eerder inspelen op 

en rekening houden met de wensen en behoeften van cliënten. 

- Laat geld niet op voorhand de beperkende factor zijn. Kijk wat goed is voor een cliënt. 

- ‘Waardig Verhuizen’ is een stap richting persoonsgerichte werken. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/pieter-van-foreest/ 

https://pietervanforeest.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/je-kunt-niet-tegen-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-

zijn/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/verhuishandreiking-pieter-foreest/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verhuizen-naar-verpleeghuis/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/verhuishandreiking-pieter-foreest/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=client-centraal
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/pieter-van-foreest/
https://pietervanforeest.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/je-kunt-niet-tegen-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-zijn/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/je-kunt-niet-tegen-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-zijn/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/verhuishandreiking-pieter-foreest/
https://www.waardigheidentrots.nl/verhuizen-naar-verpleeghuis/

