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Topaz: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 9 locaties. Zorgsoorten: Dementie, Huntington, gerontopsychiatrie, Korsakov en somatiek. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,7 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

Topaz 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 cliënten, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en zorgplannen.  

 

Topaz doet mee aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met twee projecten op twee 

locaties: ‘Inzet verpleegkundigen in Topaz Haagwijk’ en ‘Topcare in Topaz Overduin’ 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Inzet verpleegkundigen in Topaz Haagwijk’ 

Het doel van het project is dat cliënten een optimale kwaliteit van zorg ontvangen en dat zij en hun 

mantelzorgers een grotere stem hebben in de zorg die zij ontvangen. Topaz wilde dit bereiken door 

meer verpleegkundigen aan te nemen en de ontwikkeling en positie van verpleegkundigen binnen het 

team en de samenwerking met zowel de behandeldienst als de teammanager te verbeteren. Naast 

coördinatie en uitvoering van complexe zorgtaken en voorbehouden handelingen, coachen de 

verpleegkundigen binnen Topaz het zorgteam op diverse zorginhoudelijke thema’s en leveren zij een 

actieve bijdrage in de ontwikkeling van de multidisciplinaire cliëntenzorg. 

 

Op de locatie Haagwijk werken inmiddels kwalitatief goede en stabiele zorgteams. Het aantal 

verpleegkundigen is toegenomen, de positie van de verpleegkundigen is verbeterd en er is een goede 

interne taakverdeling en samenwerking. Tevens is geïnvesteerd in Video Interventie in de 

Ouderenzorg (VIO)en is de positie van de VAR versterkt.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De zorg om de cliënt is verbeterd, er wordt sneller gehandeld en 

andere medewerkers (helpende/verzorgende) worden meegenomen door coaching on de job 

door de verpleegkundige. Door de inzet van de verpleegkundige is er meer overzicht in het 

gehele systeem rondom de cliënt. Veranderingen bij cliënten op het gebied van gedrag en 

lichamelijk welbevinden worden daarom sneller gesignaleerd, besproken en opgepakt. De 

verpleegkundige is een stabiele factor op de afdelingen en een vast gezicht, mede door de 

continuïteit op de dag en avond (en in het weekend). En dat is waar ook de mantelzorgers 

behoefte aan hebben. 

- Professional: Door het project zijn de zorgteams stabiel waarin professionals goed 

samenwerken. De positie van de functie van verpleegkundigen is verbeterd, met aandacht 

voor de competenties en de professionaliteit van verpleegkundigen. Het team heeft een laag 

verloop, wat duidt op tevredenheid binnen het team. Door de stevige positie van de VAR 

krijgen professionals een duidelijke stem. Door de inzet van de verpleegkundige is het niveau, 

qua denken, doen en handelen, van de andere professionals verhoogd. Voorbereidingen van 

MDO’s verloopt beter, het rapporteren is verbeterd, er wordt meer gekeken/gehandeld vanuit 
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de cliënt in plaats van uit de zorg. Kennis is vergroot door klinische lessen, intervisie en het 

inhuren van externe sprekers of docenten. De samenwerking met de behandeldienst is 

verbeterd. De verpleegkundige heeft de andere professionals meegenomen in het verbeteren 

van het contact en samen met de arts gekeken hoe de arts gerichter ingezet kan worden voor 

de cliënten en mantelzorgers. De verpleegkundigen zijn de oren en ogen van de teammanager 

op de afdeling en hebben een signalerende en adviserende functie naar de teammanager.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- De stabiele zorgteams waarin professioneel en goed wordt samengewerkt ten behoeve van de 

cliënt. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De visie om meer verpleegkundigen in te zetten is van grote meerwaarde. Gezien de huidige 

arbeidsmarktproblematiek is het werven van voldoende en goed gekwalificeerde en gemotiveerde 

medewerkers een uitdaging en dit vraagt veel inzet. Topaz ontplooit hiertoe vele activiteiten.  Er is 

op tijdelijke basis een corporate recruiter aangenomen om het wervingsbeleid opnieuw vorm te geven 

en te intensiveren. Tevens hopen wij middels het project radicale onderwijsvernieuwing meer 

leerlingen en mogelijk ook meer zij-instromers te werven.  Door het bieden van modulair en 

praktijkgericht onderwijs kan de duur van de opleiding verkort worden, wat aantrekkelijk is voor onze 

huidige medewerkers die verder willen leren, maar ook voor latent werkzoekenden die opzien tegen 

de duur van de opleidingen.  

 

Tips & Tops 

- Kies bij de selectie van verpleegkundigen alleen voor die verpleegkundigen die echt goed 

genoeg zijn en passen in het team. Durf te wachten op de juiste sollicitant die binnen het 

team en de cultuur past. Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt.  

- Wees duidelijk in wat de taken en functie inhouden op de locatie (maak het niet 

mooier dan het is.)  

- Biedt de verpleegkundige uitdagingen die aansluiten bij de talenten en mogelijkheden 

van de verpleegkundige.  

- Het is beter te wachten op iemand die goed past in het team dan ‘snel’ iemand aan te nemen 

die wellicht niet goed past in het team en/of snel weer een andere werkkring vindt. Dat geeft 

onrust en is niet bevorderlijk voor de continuïteit van zorg. 

 

Meer weten 

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

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/topaz/inzet-verpleegkundigen-in-topaz-haagwijk/  

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Topcare in Topaz Overduin’ 

Op de locatie Overduin levert Topaz zorg en behandeling aan cliënten met de Ziekte van Huntington. 

Het doel van dit project was de cliënt en de mantelzorgers actief en aantoonbaar te betrekken bij 

het bepalen van de onderzoeks- en innovatieagenda. Het instellen van een cliëntenpanel was een 

belangrijk onderdeel van het traject. Dit cliëntenpanel opereert dan naast een cliëntenraad. De 

insteek van het project was echter breder. De centrale vraag is: hoe kunnen we cliënten laten 

meedenken?  

 

Het cliëntenpanel is inmiddels al ruim 1,5 jaar actief. Leden worden geworven onder de cliënten en 

hun mantelzorgers, in goed overleg met de cliëntenraad van Topaz Overduin. Het cliëntenpanel komt 

periodiek bijeen, begeleid door de projectleider van Topcare Huntington. De frequentie wordt 

afgestemd op de behoefte van de cliënten die zitting hebben in het panel. Het advies van het 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/topaz/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/topaz/inzet-verpleegkundigen-in-topaz-haagwijk/
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cliëntenpanel wordt aangeboden aan de Raad van Bestuur, die daar alleen beargumenteerd van 

afwijkt. Deze ‘formule’ wordt gedeeld met de partners binnen Topcare en de andere Topcare-

organisaties om te bezien of het binnen dit netwerk navolging kan krijgen. De resultaten worden ook 

beschikbaar gesteld aan andere zorgorganisaties die met dit thema aan de slag willen. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Een lid van de cliëntenraad Overduin is verbonden aan het 

cliëntenpanel en aanwezig bij de bijeenkomsten. Binnen de vergaderingen van de lokale 

cliëntenraad worden de bijeenkomsten van het cliëntenpanel altijd besproken. Het 

cliëntenpanel wordt als een waardevolle aanvulling gezien, de betrokkenheid van cliënten bij 

de zorg is vergroot. Cliënten en hun mantelzorgers waarderen dat ze actief betrokken worden. 

Dit komt voort uit de inzet van het cliëntenpanel. De stem van de cliënt wordt steeds meer 

leidend in de onderzoeksagenda, en uiteindelijk leidt dit tot directe verbeteronderzoeken. 

Onderzoek, zorg en behandeling worden afgestemd op de prioriteiten van de cliënt. Concreet 

voorbeeld: Na aanleiding van aanbevelingen van het cliëntenpanel is de maaltijdcyclus 

aangepast. Er is meer diversiteit in de maaltijden gekomen.  

- Professional: Professionals zijn zich nog meer bewust geworden van de diversiteit van de 

Huntingtoncliëntgroep en de diversiteit  van de wensen van cliënten die daarvan het gevolg 

is. En kunnen daarom hun zorg nog beter afstemmen op de individuele wensen van de 

cliënten. 

 

Resultaat: Producten  

- Voorlichtingsfilmpje cliëntenpanel: Video over de werking van het cliëntenpanel. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Inbreng van cliënten is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt veel inspanning van de organisatie zelf 

om cliënten te werven en te behouden. Niet alle cliënten zijn daar ook (meer) toe in staat. Het vergt 

dus aandacht, betrokkenheid van de organisatie. Het moet belangrijk gevonden worden, er moet naar 

de voortgang en uitkomsten van de bijeenkomsten worden gevraagd en het moet expliciet gemaakt 

worden wat er mee wordt gedaan. 

 

Doel van beide W&T projecten was steeds om aan te sluiten bij wat er toe doet voor de mensen om 

wie het gaat. Dat zijn de cliënten, naasten én medewerkers. De hierboven beschreven initiatieven 

zijn op dit doel gericht. Maar daarmee zijn we er niet. De nieuwe strategie van Topaz, waaronder ons 

project ‘Van Regels naar Relaties’, is gericht om dit doel verder te verwezenlijken. We gaan daarbij 

steeds terug naar ‘de bedoeling’. Deze vertaalslag maken we stap voor stap door de hele organisatie 

heen. Dat betekent dat leidend is wat er nodig is voor diegenen om wie het gaat in plaats van 

protocollen regels, systemen en structuren. 

 

Tips & Tops 

- Betrek de mensen om wie het gaat: cliënten, naasten én medewerkers bij de zorg. Ga het 

gesprek met elkaar aan over ‘wat ertoe doet’. Zodat niet meer de protocollen, regels en 

systemen leidend zijn, maar dat wat er nodig is voor diegenen om wie het gaat.   

 

Meer weten 

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

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/topaz/topcare-in-topaz-overduin/   

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/opening-e-healthweek-2018-bij-topaz-in-

voorschoten/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/5-stellingen-e-health-huntington/  

http://www.huntingtonplein.nl/praktijkverhalen/clientenpanel/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/topaz/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/topaz/topcare-in-topaz-overduin/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/opening-e-healthweek-2018-bij-topaz-in-voorschoten/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/opening-e-healthweek-2018-bij-topaz-in-voorschoten/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/5-stellingen-e-health-huntington/
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https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/topcare-op-weg-naar-academische-verpleeghuizen/  

 

Belangstellenden zijn altijd welkom voor een werkbezoek aan Topaz Overduin te Katwijk. 

Contactgegevens zijn te vinden op onze website: https://topaz.nl/   

 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/topcare-op-weg-naar-academische-verpleeghuizen/
https://topaz.nl/

