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TriviumMeulenbeltZorg: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 28 locaties. Zorgsoorten: PG, somatiek, revalidatie, dagbehandeling en 

maatwerkvoorzieningen. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,2 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Mentaal Welbevinden’ 

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) 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.  

 

TMZ vindt het mentaal welbevinden van haar cliënten van groot belang om de ervaren kwaliteit van 

leven te vergroten. Binnen het Waardigheid en trots-traject lopen drie subprojecten: onbegrepen 

gedrag, pijn en meer bewegen. Hier nauw aan gerelateerd zijn de projecten Seksualiteit en Intimiteit 

en de invulling van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen. Deskundige en systematische aandacht voor 

deze thema's in de dagelijkse praktijk draagt bij aan meer persoonsgerichte zorg en dienstverlening 

met zo lang mogelijk regie door de cliënt.  

 

De uitvoering van de drie projecten is de afgelopen 2 jaar voortvarend ter hand genomen. De 

projecten zijn gestoeld op een heldere visie op kwaliteit. In een duidelijke dialoog en met 

betrokkenheid van cliënten en de medewerkers zijn de projecten in gang gezet. Ook met externe 

partijen, zoals de IGJ en Verenso is contact gezocht. De visie is vertaald in protocollen en leerplannen 

voor de medewerkers. Vervolgens zijn er aandachtsvelders in de teams aangesteld als experts op de 

procedure en als coaches voor de teams. De nieuwe werkwijzen worden geïntegreerd in het gedrag 

in de teams. (Nul)metingen zijn evidence based uitgevoerd en project wordt periodiek gemonitord. 

Er is een consistente, projectmatige en effectieve aanpak. 

 

Er zijn concrete resultaten op de projecten onbegrepen gedrag en pijn gehaald (zie verder). Voor het 

project bewegen is de pilot nu afgerond en worden de eerste resultaten zichtbaar. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntenraad geeft aan dat er minder klachten zijn over onbegrepen 

gedrag. Onbegrepen gedrag en pijn worden eerder gesignaleerd, beter geanalyseerd en er 

worden betere interventies uitgezet. Uiteindelijk leiden de beide projecten tot een grotere 

kwaliteit van leven. De projecten hebben meer handvatten gegeven over de omgang met 

onbegrepen gedrag. En op welke wijze medewerkers komen tot de passende interventies.  

- Professional: Volgens de Verpleegkundige Advies Raad worden pijn en probleemgedrag eerder 

gesignaleerd en beter aangepakt. De professionals hebben meer handvatten en expertise op 

onbegrepen gedrag en pijn. Er zijn duidelijke werkafspraken. Het is geborgd in de teams. Ze 

voeren een ander gesprek en zijn beter toegerust. Dit alles vergroot het professioneel 

handelen.  
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Resultaat: Opbrengsten   

- Reisverslag Mentaal Welbevinden: Eindverslag, met hierin de voortgang, het proces, de 

resultaten en de eindproducten. 

- Afstudeeropdracht L. Freriks: Meerdere documenten in het kader van de afstudeeropdracht. 

Documenten zoals een probleemanalyse, businessplan, artikelen over ketenzorg en 

eindrapportages. 

- Ontwikkelmonitor: Meetinstrument van TMZ. Effecten worden in kaart gebracht door 

tussentijdse metingen door middel van een Ontwikkelmonitor. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De opgave voor de toekomst is het vasthouden van deze manier van werken, organiseren en uitvoeren. 

Welbevinden blijft hoog op de agenda staan. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het Zorgleefplan 

en de borging van de drie projecten daarbinnen. Het verder ontwikkelen en uitvoeren van de 

scholingsprogramma’s is ook een opgave voor TMZ. Als het gaat om pijn is er een e-learning in 

ontwikkeling.  

 

Tips & Tops 

- Trek in dit soort projecten gezamenlijk op als team, organisatie, cliëntenraad, OR, VAR. Co-

creatie bevordert de resultaten.  

- Scherp het verbetertraject goed aan, maak concreet wat er moet gebeuren.  

 

Meer weten 

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

https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mentaal-welbevinden-tmz-meer-dan-mooie-woorden/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/triviummeulenbeltzorg-biedt-meer-ruimte-voor-

intimiteit-en-seksualiteit/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/video-welbevinden-technologie-tmz/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mentaal-welbevinden-tmz-jaar-later-er-is-bewust-

iets-beweging-gezet/ 

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/TMZ-Reisverslag-Mentaal-Welbevinden.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/TMZ-EindartikelLiesbethFreriksdefinitef.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/triviummeulenbeltzorg/
https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mentaal-welbevinden-tmz-meer-dan-mooie-woorden/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/triviummeulenbeltzorg-biedt-meer-ruimte-voor-intimiteit-en-seksualiteit/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/triviummeulenbeltzorg-biedt-meer-ruimte-voor-intimiteit-en-seksualiteit/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/video-welbevinden-technologie-tmz/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mentaal-welbevinden-tmz-jaar-later-er-is-bewust-iets-beweging-gezet/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mentaal-welbevinden-tmz-jaar-later-er-is-bewust-iets-beweging-gezet/

