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Swinhove Groep: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

   

Totaal 4 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,1 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Comfortkamers’ 

Swinhove Groep 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.  

 

De Swinhove groep heeft meegedaan aan Waardigheid en Trots, Ruimte voor verpleeghuizen met 

het project ‘Comfortkamers’. Het doel hiervan was om voor PG-cliënten die zich in de laatste fase 

van dementie bevinden twee kamers te verbouwen en in te richten tot kamers die specifiek bedoeld 

zijn voor deze groep cliënten: comfortkamers. De kamers bevatten functionaliteiten die het leven 

van de cliënt veraangenamen en het welbevinden vergroten: naast de PDL-methode, aangepaste 

matrassen, kussens zijn er allerlei zintuigelijke mogelijkheden ten aanzien van licht, geluid en geur 

die zichtbaar de kwaliteit van leven van de cliënt vergroten. Ook familie levert een bijdrage aan 

het leven in deze comfortkamers. De kamers zijn inmiddels gerealiseerd en er zijn ook mobiele 

comfortkarren op andere afdelingen in gebruik. Als vervolg begeleidt Swinhove Groep de 

medewerkers met behulp van omgevingszorg coaches om nog verder aan te sluiten  bij de wens om 

cliënten maximaal comfort te bieden in deze fase van hun leven. De belevingsgerichte 

bewonersbespreking is hiervan een voorbeeld. 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De kamers lijken een positief te hebben op de bewoners in een 

vergevorderd stadium van dementie. De Cliëntenraad heeft enkele naasten gesproken over 

de effecten. “We horen van verschillende families dat mensen rustiger worden en dat ze 

omgeving van de comfortkamer als prettig ervaren”. Het effect is bijvoorbeeld dat een 

aantal bewoners eerst alleen brabbelden en nu soms wat zinnen uitbrengen doordat ze 

rustiger zijn. In gesprekken met familie komt er ook meer aandacht voor. Al met al is 

iedereen er van bewust hoe een prettige omgeving invloed heeft op het gedrag van de 

bewoners. De projectleider neemt enkele positieve veranderingen waar in het gedrag van 

de bewoners. “Het effect van de comfortaanpak is merkbaar bij bewoners en hun naasten. 

Bewoners genieten soms zichtbaar van de muziek, of de lichteffecten. Ook door de 

omgeving wordt het als heel prettig ervaren. Ook al kunnen bewoners het niet verwoorden, 

we zien dat hun gedrag positief beïnvloed wordt door de inzet van de kamer waar mensen 

in verblijven. We doen dit door waar te nemen”. 

- Professional: De deskundigheid van de medewerkers is vergroot. En er is het bewustzijn van 

medewerkers een ontwikkeling gaande. De projectleider merkt dat medewerkers door 

scholing (PDL) meer bewustzijn hebben om de signalen op pakken en weten wat het effect 

van inzet van de middelen is. Medewerkers hebben het effect van prikkels gezien, wat deze 

doen bij cliënten. Swinhoeve werkt nu met omgevingszorg om medewerkers te begeleiden 
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in het doseren van prikkels. Volgens de Verpleegkundige Advies Raad hebben medewerkers 

een begin gemaakt met het leren duiden van prikkelend gedrag. “Er zijn nu ook 20 

omgevingszorg coaches opgeleid voor 20 groepen PG. Die coachen in brede zin, maar 

zoeken samen met medewerkers ook het evenwicht in gedrag van mensen”. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Comfortkamer en mobiele comfortkar: Een tweetal kamers met allerlei functionaliteiten die 

het leven van de dementerende bewoners kunnen veraangenamen en het welbevinden 

vergroten. Naast de PDL-methode, aangepaste matrassen en kussens zijn er allerlei 

zintuigelijke mogelijkheden ten aanzien van licht, geluid en geur. 

- Belevingsgerichte bewonersbesprekingen: In deze bespreking wordt de situatie van één of 

twee bewoners besproken door het team, de verzorgende en welzijnscoach. Met de vraag 

hoe zien we deze bewoner? Hoe kijken we naar de bewoner en wat zie je gebeuren?  en wat 

ervaren we daarbij nu echt? 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Swinhove Groep gaat de opgedane ervaringen en inzichten verbreden naar de hele organisatie. Ze 

hebben hiervoor al een vervolgproject van omgevingszorg gemaakt. Samen met medewerkers willen 

ze tot nieuwe manieren komen om de omgeving zo prikkelarm mogelijk te maken. 

 

Tips & Tops 

- Door iets concreets te ontwikkelen (zoals een comfortkamer), kan je een beweging op gang 

brengen. Het laat snel resultaten zien, waardoor mensen gemotiveerd raken. 

- Coaches kunnen op de afdeling zelf snel prikkels signaleren en medewerkers helpen met het 

zoeken van een oplossing. Laat de coaches ondersteunen en inspireren, maar laat de 

medewerkers het zelf doen. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/swinhove-groep/ 

http://www.swinhovegroep.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/comfortkamers-swinhove-laatste-fase-dementie-

feestelijk-geopend/ 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/swinhove-groep/
http://www.swinhovegroep.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/comfortkamers-swinhove-laatste-fase-dementie-feestelijk-geopend/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/comfortkamers-swinhove-laatste-fase-dementie-feestelijk-geopend/

