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Zorggroep Tangenborgh: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 12 locaties. Zorgsoorten: Verblijfszorg en dementiezorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,7 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Liefdevolle dialoog’ 

Zorggroep Tangenborgh 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.  

 

Van Zorggroep Tangenborg namen twee locaties deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor 

verpleeghuizen. Het doel van het verbeterplan van Zorggroep Tangenborgh was het introduceren van 

het concept ‘liefdevolle dialoog’: een evenwaardig gesprek tussen bewoner, mantelzorger en 

zorgverlener, waarin de gesprekspartners de ruimte ervaren om zichzelf te kunnen zijn en van elkaar 

willen leren in het belang van de kwaliteit van leven van de bewoner. 

De dialoog wordt ingezet op individueel niveau ten behoeve van een grotere mate van eigenaarschap 

van het Zorgleefplan en een directe stem in de multidisciplinair vormgegeven zorg. Bovendien wordt 

de dialoog ingezet op groepsniveau om te komen tot een door bewoners, familieleden, vrijwilligers 

en medewerkers gedragen invulling van het leven op de groep binnen Tangenborgh. 

De volgende effecten werden nagestreefd: 

- Meer informele zorg, formele zorg wordt ontlast doordat de mantelzorg taken overneemt 

(familieparticipatie) 

- Meer dialoog tussen professional en bewoner/mantelzorger 

- Onderdelen hierin zijn bewoner/mantelzorger deel te laten nemen aan Multidisciplinair 

Overleg (MDO) en organiseren huiskamerberaad 

- Ervaren kwaliteit zorg neemt toe 

- Professional werkt vanuit actuele vakkennis en is zelf verantwoordelijk voor (eigen) (vak) 

ontwikkeling 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad heeft de huiskamerbijeenkomsten positief ontvangen. 

Door de huiskamergesprekken en de invoering van het communicatie-instrument Familienet 

weten medewerkers en familie elkaar beter te vinden. De drempel is lager geworden en 

familie biedt sneller aan om iets te doen: “Ik ben er nu toch, kan ik iets voor je doen?”. Ook 

de lijntjes tussen de familieleden onderling zijn korter geworden. In huiskamerbijeenkomsten 

gingen familieleden afspraken maken met elkaar over elkaars familieleden. Om het contact 
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met de familie verder te verbeteren is Tangenborgh bezig met de implementatie van 

Carenzorgt, waardoor cliënten en familieleden toegang krijgen tot het Zorgleefplan.  

- Professional: De veranderbereidheid bij de medewerkers is toegenomen. Bij de medewerkers 

is bewustwording gekomen dat er nog een stap gemaakt moet worden in de participatie van 

familie. In eerste instantie waren de medisch behandelaars geen voorstander van het laten 

participeren van bewoners en familie in het MDO. Gaandeweg het project hebben de 

behandelaren hierin een slag gemaakt en wordt de participatie van bewoners en familie als 

positief ervaren. De projectleider is positief over de effecten van het project: “We zijn meer 

in dialoog  met de familie en het netwerk van de bewoner. Daardoor is er meer oog voor het 

welzijnsaspect. En naar mijn idee is aandacht het hart van de goede zorg”. Familienet wordt 

actief gebruikt. Er worden berichten en foto’s geplaatst van gebeurtenissen op de woning die 

met de familie worden gedeeld. Dit vergroot de betrokkenheid van de familie. Ook worden 

de berichten met de bewoners gedeeld die dat erg kunnen waarderen. Medewerkers gaan 

makkelijker het gesprek aan met familieleden. Het contact is luchtiger geworden. Er wordt 

op een andere manier naar familie gekeken. De collega’s ondersteunen elkaar meer. De 

veiligheid in de teams is toegenomen waardoor mensen zich vaker uitspreken. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Draaiboek huiskamerberaad: Een draaiboek voor het organiseren van een huiskamerberaad. 

- Proces huiskamerberaad: Een weergave van de verschillende deelnemers en onderdelen die 

deel uit maken van het proces van het huiskamergesprek.  

- Proces MDO: Een draaiboek voor het organiseren en voeren van een MDO waar bewoner en 

familie bij aanwezig zijn.  

- Draaiboek Spiegelgesprekken: Een draaiboek voor het organiseren van spiegelgesprekken. Bij 

deze spiegelgesprekken worden familie en medewerkers uitgenodigd. De bijeenkomst wordt 

begeleid door een onafhankelijke begeleider. De familie gaat eerst met de rug naar de 

medewerkers zitten en de begeleider stelt verdiepende vragen. In de tweede ronde hebben 

de medewerkers de gelegenheid om op het gesprek door te vragen.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Voor de toekomst wilt Zorggroep Tangenborgh verder met het implementeren van de resultaten van 

het verbeterplan. Het Elektronisch Client Dossier (ECD) is inmiddels zodanig ingericht dat dit de 

nieuwe werkvorm van het MDO ondersteunt. Nu moet de Tangenborgh erop toe zien dat EVV-ers en 

behandelaren het ECD op de juiste manier toepassen. Tangenborgh zal hiervoor de dialoog aangaan 

met de EVV-ers. Medewerkers moeten worden geschoold of gecoacht om de huiskamergesprekken 

met de familie goed uit te kunnen voeren.  

Daarnaast gaat Tangenborgh de visie verder uitwerken. Zij gaan dit in dialoog met de medewerkers 

verder vormgeven. Tangenborgh wil de goede ervaringen met de spiegelgesprekken verspreiden 

binnen de organisatie, zodat andere locaties ook aan de slag gaan met de werkvormen. 

 

Tips & Tops 

- Als projectleider kun je af en toe ook gebruik maken van anderen en hun invloed gebruiken 

om tot resultaat te komen. 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Draaiboek-huiskamergesprek-Ermerhof.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/SBP-Huiskamergesprekken.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/SBP-MDO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Draaiboek-Spiegelbijeenkomsten.pdf
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- Het is van belang om intern de dialoog met elkaar te blijven voeren. Zowel met bewoner en 

familie maar zeker ook intern met elkaar, met alle functies. Dit gaat van de Specialist 

Ouderengeneeskunde, psycholoog en verzorgenden, tot de medewerkers in de huiskamer en 

van facilitair.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-tangenborgh/ 

https://www.tangenborgh.nl/ 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-tangenborgh/
https://www.tangenborgh.nl/

