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ActiVite: Thema Cliënt Centraal 

 

Totaal 9 locaties. Zorgsoorten: psychogeriatrie en somatiek.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,8 

 

Cliënt Centraal: ‘Mentaal welbevinden’, ‘Fysiek welbevinden’ en ‘Leven in vrijheid’ 

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. 

 

ActiVite heeft deelgenomen aan het thema Cliënt Centraal binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor 

verpleeghuizen met twee verbeterplannen.  

Een verbeterplan voor cliënten met psychogeriatrische grondslag en een verbeterplan voor cliënten 

met somatische grondslag. Deze plannen vielen uiteen in drie deelprojecten: ‘Mentaal welbevinden’, 

‘Fysiek welbevinden’ en ‘Leven in vrijheid’. Deze worden  geïmplementeerd op alle 9  locaties. 

‘Mentaal welbevinden’ richt zich op een zinvolle daginvulling en leefplezier door aan te sluiten bij de 

leefwereld van cliënten met somatische grondslag.   

- ‘Fysiek welbevinden’ heeft als doel om het bewegen van cliënten met psychogeriatrische 

grondslag te stimuleren. Zij willen dat cliënten zich comfortabel voelen, de zelfredzaamheid 

stimuleren en de interactie tussen bewoners vergroten.   

- ‘Leven in vrijheid’ richt zich op het terugdringen van vrijheidsbeperkende middelen en 

psychofarmaca. Er worden alternatieven voor de inzet van vrijheidsbeperkende middelen 

gezocht die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van cliënten met een 

psychogeriatrische grondslag.   

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Toen een medewerker van ActiVite bij de start van het project aan 

een cliënt vroeg: “Wat vindt u fijn? Welke activiteit wilt u doen?” Was het antwoord: 

“Dit……dat je dit gesprek met mij voert”. Het persoonlijke individuele gesprek wordt door 

cliënten gewaardeerd. In deze gesprekken kwamen vaak indrukwekkende verhalen naar 

voren. Cliënten met somatiek bleken soms kwetsbaarder en minder in staat om de eigen regie 

te nemen dan medewerkers dachten. Door de gesprekken wordt de band en betrokkenheid 

met cliënten sterker. Er kan beter worden aangesloten bij hun wensen. Bijvoorbeeld een 

mevrouw die veel van mode hield, met haar werd uitgebreider stil gestaan bij wat ze aantrok 

elk ochtend. Mensen met dementie bleken juist zelfredzamer dan gedacht. Een medeweker 

gaf aan: “Bewoners met dementie kunnen nog heel veel zelf, maar doen het niet uit zichzelf. 

Bijvoorbeeld gordijnen open maken, koffiekopjes afruimen, zelf de jas aantrekken, 

enzovoort. Je moet het ze wel even concreet vragen, en dan blijkt dat ze nog veel zelf 

kunnen”. Ook het bewegen vinden ze vaak leuk, ondanks dat velen nee zeggen als hen 

gevraagd wordt of ze mee willen doen. Er is een sportdag georganiseerd, waar teams van 

bewoners aan meededen. Bewoners waren wakker en alert, hadden plezier, deden fanatiek 

mee, wilden winnen, hebben 's avonds flink gegeten en ’s nachts goed geslapen. Cliënten die 
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niet mee konden doen kwamen kijken en kregen af en toe toch een bal of ballon waar ze dan 

mee gooiden.  

- Professional: De liefde voor het vak is aangewakkerd, medewerkers geven aan het prettig te 

vinden om meer aandacht te kunnen hebben voor bewoners. Tegelijkertijd ervaren ze ook 

tijdsdruk omdat de zorgvraag verder toeneemt. Een medewerker geeft aan: “Wat we vooral 

geleerd hebben is de mens achter de persoon te leren kennen en met hen te zoeken hoe je 

nog beter bij ze aan kan sluiten. We spreken nu niet meer van probleemgedrag, maar zijn 

benieuwd waar gedrag vandaan komt. Het maakt indruk hoeveel mensen in hun leven soms 

hebben meegemaakt. Na het gesprek kun je op zaken terugkomen. Nu ga je bijvoorbeeld snel 

nog even vijf minuten bij iemand langs, waarvan je weet dat die een begrafenis heeft gehad 

om ernaar te vragen. De band met bewoners wordt sterker. Je krijgt daardoor ook meer 

gedaan”.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Een nieuw cliëntprofiel voor elke bewoner: Deze bestaat uit ongeveer 150 woorden en bevat 

alleen persoonlijke kenmerken, geen aandoening of zorggerelateerde zaken. In dit 

vernieuwde cliëntprofiel zijn daarnaast ook het beweegplan en de daginvulling opgenomen, 

inclusief een weekkalender, zodat medewerkers kunnen zien welke afspraken er gemaakt 

zijn.   

- Doodle-me bord: Het doodle-me bord gaat over wat de bewoner belangrijk vindt en over 

belangrijke gebeurtenissen in zijn/haar leven. Het laat persoonlijke aspecten van de bewoner 

zien. Het bord maakt de medewerker samen met de bewoner aan de hand van een persoonlijk 

gesprek. Het bord wordt zichtbaar in de kamer geplaatst zodat ook andere medewerkers 

erover in gesprek kunnen gaan. De informatie hieruit wordt opgenomen in het cliëntprofiel. 

Meer informatie hierover is te vinden in de presentatie van ActiVite op 3 juli 2017   

- Methodiek Inventarisatie Beweegvoorkeur (MIB): Aan de hand van kaarten met pictogrammen 

over beweegactiviteiten (beroepen-hobby’s-huishouden-sport) wordt een gesprek gevoerd 

met de cliënt met dementie. Op basis van dit gesprek worden de beweegvoorkeuren in beeld 

gebracht. Deze komen in een individueel beweegplan, waaraan activiteiten worden 

gekoppeld die de bewoner graag doet. Dit individuele beweegplan wordt ook opgenomen in 

het cliëntprofiel. Meer informatie hierover is te vinden in de presentatie van ActiVite op 3 

juli 2016  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het project bestond uit drie concrete deelprojecten op verschillende locaties. Aanvankelijk leken 

deze naast elkaar te staan. Doordat alle projecten gaan over individuele aandacht en maatwerk voor 

bewoners, is er een integrale beweging in de organisatie tot stand gekomen. Door de bewoners beter 

te leren kennen en nog meer centraal te stellen werken ze binnen Activite nu vanuit een visie die 

dichter bij de werkelijkheid staat. Die koers wil ActiVite vasthouden. De deelprojecten zijn afgerond. 

De beweging is nog in volle gang en wordt onder andere actief ondersteund door deelname aan een 

project van Joris Slaets rondom de ontwikkeling van een Leefplezierplan. Daarnaast wordt het nieuwe 

cliëntprofiel opgenomen in het ECD en is er een beweegcoach en een geestelijk verzorger aangesteld 

die het thema onder de aandacht houden.  

 

Tips & Tops 

- Neem bewust de tijd voor aandacht en het gesprek met de bewoner. In gewone kleding, 

zonder tijdsdruk, uniform, telefoon of pieper. Als het te gehaast moet, verzand het in 

oppervlakkigheid en verliest het zijn waarde. 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/06/presentatie-Activite.pdf
http://www.activite.nl/home/wonen-met-zorg/waardigheid-en-trots/beweegspel
https://www.waardigheidentrots.nl/?s=congres+2016
https://www.waardigheidentrots.nl/?s=congres+2016
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- Bied de medewerkers een pallet van instrumenten, waaruit zij kunnen kiezen om het 

gesprek met de bewoner aan te gaan. Verplicht wordt het instrument niet. Zonder 

instrument kan ook een waardevol gesprek ontstaan. 

 

Meer weten:  

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

http://www.activite.nl/home  
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