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WoonZorgcentra Haaglanden (WZH): Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

 

Totaal 12 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie en niet-aangeboren hersenletsel.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,4  

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Digitaal cliëntenportaal’ 

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een van de 68 zorgaanbieders 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. 

 

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) stimuleert de eigen regie, participatie en zelfstandigheid van 

cliënten zo veel mogelijk. Tijdens Waardigheid en trots, Ruimte voor Verpleeghuiszorg heeft WZH 

een digitaal cliëntenportaal geïmplementeerd. Cliënten en mantelzorgers kunnen op deze manier 

digitaal het eigen zorgdossier raadplegen. Ook functies zoals agendabeheer en onderlinge 

communicatie zijn toegevoegd aan het systeem. Later in het project is ook communicatie met de 

professional mogelijk. De implementatie van het cliëntenportaal is gebeurd aan de hand van een 

projectplan met projectgroep en stuurgroep. Inmiddels is het cliëntportaal onderdeel geworden van 

de vaste zorg- en dienstverlening van WZH. Nieuwe cliënten krijgen standaard het portaal 

aangeboden en bij bestaande cliënten is het in gebruik genomen. Meer dan 60 procent van de 

cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger maakt actief gebruik van het portaal. Twee locaties 

van WZH doen mee aan het project. 

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: De samenwerking tussen cliënt en zorgverlener is versterkt. Het cliëntenportaal draagt 

bij aan een actieve communicatie tussen hen. Ook is het raadplegen van het zorgdossier 

hiervoor van toegevoegde waarde. Cliënten wordt in gesprekken gevraagd naar hun 

ervaringen, wensen en vragen en deze worden meegenomen in de zorg- en 

behandelafspraken. De meerwaarde zit ‘m vooral in het beter op de hoogte zijn en een beter 

beeld van de dag hebben. Cliënten die hebben aangegeven dat het cliëntportaal geen 

meerwaarde voor hen heeft, geven aan dat dit vooral komt omdat ze vinden dat de rapportage 

onvolledig is of te weinig inhoudt. Een cliënt gaf aan: ‘’Ik kijk elke dag wat er over mij 

geschreven wordt’’. 

- Mantelzorg: De betrokkenheid van de mantelzorger is vergroot, doordat zij inzicht hebben in 

de dagelijkse structuur van hun naaste en hierop kunnen inspelen. ‘’Niet op locatie zijn, maar 

wel weten wat er speelt rond mijn moeder. Dat is heel fijn!”, vertelt een mantelzorger. 

- Professional: 96 procent van de medewerkers vindt dat  het cliëntportaal meerwaarde heeft. 

Dit blijkt uit het gebruikersonderzoek dat de functionaliteiten, gebruikerstevredenheid en 

gebruiksvriendelijkheid toetste. Omdat contactpersonen van de cliënt meer informatie 

krijgen en zich meer betrokken voelen, verbetert de communicatie en samenwerking tussen 

professional, mantelzorger en cliënt. De professional communiceert ook gemakkelijk met 

familie en cliënt via het portaal. Zoals het uitwisselen van rapporten. Deze communicatie 

vervangt niet de persoonlijke communicatie. Medewerkers hebben voor de toekomst een 
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aantal wensen wat betreft de uitbreiding van functionaliteiten in het cliëntportaal: samen 

met de zorg één agenda delen, metingen en medicatielijsten kunnen zien, berichten 

uitwisselen met het zorgteam en foto's en filmpjes kunnen plaatsen. Het portaal wordt de 

komende tijd, in samenwerking met cliënten en mantelzorgers, verder ontwikkeld. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Publicatie Communiceren met familie: 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. WZH is opgenomen 

met het Digitaal cliëntenportaal in deze publicatie van Waardigheid en trots.  

- Zakboekje rapporteren: WZH maakt gebruik van het zakboekje rapporteren. Een eenvoudig 

maar zeer succesvol en bruikbaar boekje voor professionals over de wijze waarop en hoe je 

rapporteert in het zorgdossier. 

- Digitaal cliënten portaal: Het digitaal cliënten portaal is een beveiligde website die 

verbinding maakt met het digitale dossier. Zo kunnen cliënten en hun mantelzorgers direct 

het dossier inzien.  

- Trainingen rapporteren: Training rapporteren is een praktijkgerichte training, waarbij het 

rapporteren volgens de SOAP methode theoretisch en praktisch behandeld wordt.  

- Gebruikersonderzoek: WZH heeft uitgebreid onderzoek laten naar de resultaten over de 

ervaringen van gebruikers, maar ook naar de (toekomstige) wensen rondom de 

mogelijkheden van een cliëntportaal. Deze wensen geven WZH input voor keuzes rondom 

verdere ontwikkeling van het portaal.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

WZH wil het cliëntenportaal verder ontwikkelen. Cliënten en contactpersonen gaven diverse 

suggesties voor aanpassingen in het systeem. Zij hebben wensen rondom de informatie in het 

cliëntportaal, de mogelijkheid om vragen te stellen en contact op te nemen via het cliëntportaal, 

het inzien van afspraken, het taalgebruik en de mogelijkheid tot het toevoegen van foto’s. Ook 

optimalisatie van het gebruiksgemak is een aandachtspunt en ook hiermee gaat WZH aan de slag. In 

de toekomst zal er een disclaimer ontwikkeld worden. 

 

Tips & Tops 

- Betrek cliënten bij het inrichten van een portaal, zij zijn degene voor wie een 

cliëntenportaal van toegevoegde waarde moet zijn dus hun mening is belangrijk. 

- Geef medewerkers handvatten over hoe zij op een praktische en eenduidige manier kunnen 

rapporteren. Dit zorgt voor een begrijpelijk dossier en helpt zowel de medewerker als de 

cliënt.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/woonzorgcentra-haaglanden/ 

https://www.wzh.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/woonzorgcentra-haaglanden-wzh-digitaal-

clientportaal/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tim-iersel-wzh-hoe-houdt-mantelzorger/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/zakboekje-rapporteren-draagt-aan-succes-

clientportaal/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/woonzorgcentra-haaglanden-start-implementatie-

clientportaal/ 
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