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CuraMare: Thema Cliënt Centraal 

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: somatiek, psychogeriatrie, thuiszorg, ziekenhuiszorg, paramedische 

zorg en revalidatie.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,9 

 

Cliënt Centraal 

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. 

CuraMare heeft met twee locaties deelgenomen aan het thema Cliënt Centraal binnen Waardigheid 

en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met twee verbeterplannen: 

- ‘Zorg zonder dwang’ locatie de Vliedberg 

- ‘Samen Zorgen’ locatie Ebbe en Vloed 

 

Verbeterplan 1: ‘Zorgen zonder dwang’ 

Het project ‘Zorgen zonder dwang’ op locatie de Vliedberg van CuraMare heeft 2 deelprojecten:  

1. Een open woon-zorgcomplex, dat wil zeggen zowel binnen als buiten bewegingsvrijheid voor alle 

bewoners 

2. Het terugdringen van het gebruik van bedhekken, fixaties en psychofarmaca.  

Het beoogde resultaat is voor alle bewoners is zo optimaal mogelijk leven in vrijheid.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional 

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad geeft aan dat de tevredenheid over het project hoog 

is. Bewoners zijn erg gevoelig voor sfeer. Dit kan aanstekelijk zijn, zowel bij een vrolijke en 

enthousiaste benadering (positief) als wanneer er haast is (negatief). Nu er beter wordt 

aangesloten bij de wensen en unieke bijzonderheden van bewoners is er meer 

bewegingsvrijheid. Dat is prettig voor bewoners omdat bij dementie past, dat ze graag weg 

willen. Daardoor is er minder onrust. Volgens de projectleider is de bewegingsruimte en 

bewegingsvrijheid van bewoners van de Vliedberg toegenomen. Daarnaast worden vrijheid 

beperkende maatregelen veel bewuster toegepast en zijn deze in aantal afgenomen. 

Medewerkers vragen zich in hun handelen voortdurend af waarom doe ik wat ik doe en wil 

deze bewoner dit ook op deze manier? Het gevolg is dat ze beter aansluiten bij de wensen 

van bewoners. Individuele afspraken over vrijheid en veiligheid worden per bewoner 

vastgelegd in het zorgleefplan en ECD. Cliënten tonen minder onrust. Ze rammelen niet meer 

aan de deur omdat ze gewoon naar de andere ruimte kunnen lopen. Er wordt beter 

aangesloten bij hun persoonlijke behoefte, bijvoorbeeld iemand die liever op de gang wilt 

eten, of op een matras op de grond wilt slapen. Voorheen was dat ondenkbaar geweest en 

werd het als slechte zorg gezien, nu blijkt het maatwerk om het voor die betreffende bewoner 

aangenamer te maken. Daardoor wordt er ook bij complex gedrag bijna geen psychofarmaca 

of andere vrijheidsbeperking toegepast. Het gebruik van beïnvloedende medicatie was rond 
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de 20%, maar zit nu tussen de 8-12%. Ondanks de cognitieve beperkingen ervaren cliënten 

meer eigen regie.  

- Professional: Volgens de Verpleegkundige adviesraad noemen medewerkers van de Vliedberg 

als resultaat voor henzelf: “omdenken”. De medewerkers willen de mening van bewoners 

weten, deze respecteren en zoeken naar mogelijkheden om ernaar te kunnen handelen. 

Vrijheidsbeperking kan ook in kleine dingen zitten. Bijvoorbeeld niet vooraf de kleding van 

bewoners klaarleggen, maar vragen wat ze aan willen. Als die vraag te moeilijk is dan de 

keuze geven uit twee setjes. Dan kan iemand zeggen “ik vind die groene trui zo mooi” en kun 

je daar rekening mee houden. De bewustwording en elkaar aanspreken op de benadering 

heeft een onomkeerbaar effect gehad op de medewerkers. Een bewoner had bijvoorbeeld 

sigaren gekregen en deze werden door de verzorgende uit zijn rollatormandje gehaald. Hij 

was erg verdrietig. Toen bleek dat het hem niet zozeer om het roken ging, maar om het feit 

dat het zonder overleg werd afgepakt. De projectleider ziet dat medewerkers elkaar nu 

scherp in de gaten houden hierop en dat zij nieuwe medewerkers hierin meenemen. Er wordt 

nu beter samen gewerkt, ook over de teams heen. De betrokkenheid en aanwezigheid bij 

overleggen is hoger van alle disciplines in de organisatie. Medewerkers geven aan het werk 

leuker te vinden. Er worden meer complimenten uitgedeeld ook door familie en 

mantelzorgers. Er wordt meer met elkaar meegedacht en meegeleefd. Ook zijn de 

medewerkers meer buiten de bestaande kaders gaan denken. De samenwerking in het team 

is versterkt omdat ze steeds naar mogelijkheden zoeken om voor elke bewoner, hoe onrustig 

het gedrag ook is, tot goede oplossingen te komen. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Buitendienst: Er is een periode met een buitendienst gewerkt. Dit betreft iemand die buiten 

de bewoners in de gaten kan houden of met hen mee kan lopen als ze weg willen. Door 

omstandigheden moest dit stoppen, maar het effect was wel positief. De medewerker 

Buitendienst valt nu onder de dagbestedingscoaches.  

- Gangen zijn belevingsgericht ingericht: Omdat de gangen belevingsgericht zijn ingericht en 

er beeldschermen zijn opgehangen waar bewoners naar kunnen kijken, hebben ze minder 

de onrust om weg te willen lopen. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De opgave is de huidige bewustwording op de Vliedberg te blijven voeden en ondersteunen en 

daarnaast uitrol naar andere locaties en de aanleunwoningen/appartementen. 

 

Verbeterplan 2: ‘Samen zorgen’ 

Het project ‘Samen Zorgen’ van CuraMare is erop gericht om de betrokkenheid van familie en 

mantelzorgers te vergroten en ze ‘thuis te laten voelen’ op de locatie. Om ervoor te zorgen dat ze 

als partner in de zorg en ondersteuning worden gezien, vraagt een andere mindset en manier van 

werken van de medewerkers. Er is een warme overdracht voor verhuizing naar het verpleeghuis 

geïmplementeerd, omdat dit stressvolle moment voor mantelzorger en bewoner aandacht nodig had. 

Tevens is een goede start van de zorg cruciaal om samen te kunnen zorgen. Communicatie is verbeterd 

waardoor betrokkenheid op afstand kan worden gerealiseerd op het digitale platform van het 

cliëntenportaal.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional 

- Cliënt & mantelzorger: Door het project ‘Samen Zorgen’ op de locatie Ebbe en Vloed is er 

voor mantelzorgers veel veranderd. Een mantelzorger geeft aan dat hij het fijn vindt dat hij 

medewerkers kan helpen, zodat zij meer tijd hebben voor de bewoners. Deze mantelzorger 

heeft allerlei huishoudelijk werk geleerd op de groep, zoals koken, dat deed zijn vrouw 

vroeger altijd. Nu kan hij regelmatig voor de groep koken. Hij voelt zich nu meer thuis en van 

waarde en heeft een prettig contact met de andere familieleden opgebouwd. Wel ziet hij dat 
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er verschil is tussen medewerkers in hoe ze met bewoners omgaan. Ook de projectleider ziet 

veranderingen. De sfeer is beter, verwanten zijn meer aanwezig. Ze blijven vaker eten en 

blijven dan hangen. Betrokkenheid is groter, verwanten nemen eigen initiatieven en geven 

aan dat ze serieus worden genomen en dat prettig vinden. Verwanten hebben nu ook onderling 

meer contact en ervaren dat als prettig. Voorheen werd erg ‘voor de ander’ gedacht, nu 

wordt overlegd met de ander en blijkt dat niet alleen leuker te zijn, maar er wordt ook veel 

meer mogelijk. Een bewoonster die graag wilde zwemmen, daar was voorheen geen tijd voor. 

Nu gaan ze samen met de familie en blijkt het zo leuk dat meerdere bewoners en familieleden 

meegaan. Ze zien cliënten genieten en dingen doen, waarvan ze voorheen dachten dat die 

persoon dat niet kon. Iemand die in een rolstoel zit, blijkt in het water te kunnen lopen en is 

daar heel trots op. Dat doet ook de familie goed. Vanwege dit succes is dit initiatief inmiddels 

ook op andere locaties ingezet.  

- Professional: De Verpleegkundige Adviesraad ziet mooie resultaten op de werkvloer. Zij geven 

aan dat de betrokkenheid van familie nu veel groter is. Ze hadden niet verwacht dat als je 

meer met elkaar gelijkwaardig in gesprek gaat dat je daar zoveel voor terug krijgt. Achteraf 

werd het contact gemist door zowel medewerkers als familie. Het is nu huiselijker en 

gezelliger in de groep en mantelzorgers nemen veel meer eigen initiatief om een steentje bij 

te dragen, ook voor andere bewoners. “Je bent nu veel meer een gezamenlijke leefgroep, 

waarin niks moet, maar heel veel mag. Als medewerker heb je nu echt meer tijd voor 

bewoners. Bij nieuwe bewoners zie je dat familieleden al automatisch meedoen en actief 

betrokken zijn”. Daardoor is het een  nieuwe gewoonte om echt samen te leven. Dat maakt 

de impact van dit project ook onomkeerbaar. Op de locatie Ebbe en Vloed zijn bij het project 

‘Samen Zorgen’ een welzijnscoach en dagbestedingscoaches ingezet. Zij zorgen voor 

verbinding tussen vrijwilligers, familie en teams, maar ook teams onderling. Ze ondersteunen 

bij het werken vanuit de visie op alle niveaus, stellen voortdurend vragen aan medewerkers 

om bewustwording op gang te brengen over wat je handelen voor effect heeft op 

mantelzorgers, bewoners en elkaar. De gelijkwaardigheid tussen medewerkers en 

mantelzorgers is toegenomen. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Cliëntenportaal MijnCuraMare: Dit portaal geeft verwanten toegang tot het zorgleefplan, 

informatie over de bewoner (hoe gaat het en wat heeft hij/zij gedaan vandaag). Daarnaast 

wordt de app functie verder ontwikkeld, waarin bijvoorbeeld  gevraagd kan worden of iemand 

wilt helpen bij een activiteit. Een terugkoppeling aan het eind van de dag zorgt voor meer 

betrokkenheid van de naasten en geeft hen de mogelijkheid ook praktisch ad hoc te 

ondersteunen. 

- Toolkit mantelzorgbijeenkomsten: Deze bevat praktische handvatten en tips voor het 

organiseren van de bijeenkomst samen met mantelzorgers. 

- Stappenplan ‘de warme overdracht’: Voor de verhuizing hebben cliënt en mantelzorger vaak 

al contact met de casemanager dementie. Deze krijgt een rol in dit proces. De avond voor de 

verhuizing is er een gesprek met de cliënt en familie, dezelfde medewerker die daarbij 

aanwezig is, is ook de volgende dag bij de verhuizing aanwezig om hen op te vangen. Het 

stappenplan is momenteel nog niet beschikbaar. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het jaarplan van 2018 borduurt voort op de ingezette koers van ‘Samen Zorgen’. Er zijn een aantal 

deelprojecten opgenomen. Vanuit de visie wordt verder gewerkt aan:  

- De warme overdracht (verhuizing naar CuraMare). 

- De appfunctie voor snelle afstemming tussen familie en medewerkers, gekoppeld aan het 

cliëntenportaal. 

- Van tehuis naar thuis: inrichting en sfeer op de groepen verbeteren samen met mantelzorgers.  

- Mantelzorgbijeenkomsten in vaste frequentie op alle woongroepen.  
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- Huiskamerraden: (werk) overleg met mantelzorgers en medewerkers over het reilen en zeilen 

op woongroep.  

 

Tips & Tops 

- De kracht zit in het stapsgewijs opbouwen van een project vanuit de woongroepen zelf. Begin 

klein en sluit aan op de praktijk. 

- Overschat de projectvaardigheden van de projectgroep niet, zij hebben mogelijk meer hulp 

nodig bij het houden van het overzicht. 

- Leren doe je met vallen en opstaan, ook slechte ervaringen mogen gedeeld worden. 

 

Meer weten: 

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

https://www.curamare.nl/ 

Verslag CuraMare: Afsluiting project Samen zorgen, zonder dwang 

Praktijkvoorbeeld: CuraMare realiseert vrijheid op de Vliedberg 
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