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Amaris Zorggroep: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

 

Totaal 13 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie, geriatrische revalidatiezorg, 

dagbehandeling. Cijfer ZorgkaartNederland: 7,6 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

Amaris Zorggroep 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. 

Amaris Zorggroep nam met twee locaties deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor 

verpleeghuizen.  

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.  

 

Amaris Zorggroep werkte aan twee verbeterplannen: informele zorg en wondzorg. Het project 

Informele zorg gaat over cliënten die de ruimte krijgen om zoveel mogelijk naar eigen inzicht zorg 

en dienstverlening vorm te geven. Hierbij wordt door de medewerker de mantelzorger intensief 

betrokken. Het resultaat is dat de mantelzorger zorg en ondersteuningstaken kan blijven uitvoeren 

en de professionele zorg hierbij aansluit. Er is een eenduidig vrijwilligers beleid gemaakt. Het 

uiteindelijke doel is dat cliënten, mantelzorgers en medewerkers een hogere kwaliteit van zorg 

ervaren. Middels diverse onderliggende projecten en o.a. familieavonden is dit traject 

vormgegeven. Als tweede verbeterplan wilde Amaris de kwaliteit van de wondzorg verbeteren. Ook 

in dit project stonden de eigen regie van de cliënt en de deskundigheid van medewerker centraal. 

Amaris werkt langs vier lijnen aan het verbeteren van de kwaliteit van wondzorg: 

- Kwaliteit van de directe wondzorg 

- Innovatie van wondzorg 

- Financieel (declarabel en goedkoop uitvoeren) 

- Wondzorg binnen de eigen organisatie 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntenraad is het eens met het feit dat er een verbetering 

zichtbaar is, er beter naar de cliënt wordt geluisterd en dat de samenwerking in de driehoek 

ook steeds beter wordt. Volgens de projectleider is er door het project Informele zorg een 

merkbare verbetering van de samenwerking door cliënten, mantelzorgers, en medewerkers 

ontstaan en is er een betere informatieverstrekking over de wensen en verwachtingen van 

zowel cliënt/mantelzorger als de zorgprofessional door het gebruik van de vragenlijst 

mantelzorgers. Door het project Wondzorg is de doorlooptijd van een wondbehandeling 

afgenomen en is er een vermindering van 50% in het aantal doorverwijzingen naar het 

ziekenhuis.  
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- Professional: Medewerkers hebben door het gebruik van vragenlijst mantelzorgers beter 

inzicht in de wensen en verwachtingen van de cliënt/mantelzorgers. Medewerkers hebben 

door het gebruik van de instructie kaart wondzorg snel duidelijk welke materialen zij moeten 

gebruiken voor de wondzorg en wanneer zij een wondverpleegkundige moeten inschakelen.  

Resultaat: Opbrengsten 

- Instructiekaart Wondzorg: In deze instructiekaart staat de werkwijze over de wondzorg 

beschreven. Er is een beschrijving gemaakt van verschillende wonden en daarbij passende 

wondzorg vanaf start tot sluiting van de wond. Hierin staan gewone wonden en complexe 

wonden.  

- Formulier Wondanamnese en wondbehandelplan: Deze formulieren worden gebruikt om over 

de wond en de duur van de wond te rapporteren. 

- Van zowel de instructie kaart als van de formulieren is een voorbeeld op te vragen via 

kwaliteit@amaris.nl  

- Blauwdruk cliëntenportaal: Er is op basis van de opgedane ervaringen bij het uitvoeren van 

de pilot en door het gebruiken van de uitkomsten vanuit evaluaties een blauwdruk 

beschikbaar om het cliëntportaal voor andere cliëntgroepen (buiten de pilotgroep) 

beschikbaar te stellen. 

- Folder rapporteren: Bij het beschikbaar stellen van het cliëntportaal, kunnen cliënten en de 

gemachtigden van de cliënt, het zorgdossier inzien, waaronder de rapportage. Om de 

medewerkers opnieuw te attenderen op het belang van begrijpelijke rapportage is een 

informatieve folder voor de zorgmedewerkers ontwikkeld, met informatie over het 

rapporteren.  

- Vragenlijst mantelzorgers: dit is een instrument om een goed startgesprek te voeren met 

mantelzorger (en zo mogelijk de cliënt). De lijst bevat vragen op alle levensdomeinen, 

waarbij de focus ligt op gewoonten van de cliënt en de rol van de mantelzorger. De 

mantelzorgers en cliënt vullen de lijst vooraf in en bepalen daarmee ook de items die aan 

de orde komen. 

- Meetinstrument: Amaris Zorggroep heeft het instrument ‘Samenspelscan’ (Mezzo) gebruikt 

om de mantelzorgers te bevragen over hun tevredenheid.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het instrument "Samenspelscan” is door de mantelzorgers als een lastig instrument ervaren. Bij 

volgende projecten wordt dit instrument niet meer ingezet, maar wordt aangesloten bij bestaande 

werkwijzen zoals de cliëntenbespreking of multi disciplinair overleg (MDO). Amaris Zorggroep zal 

daarom opzoek gaan naar een nieuw instrument om te gebruiken. Daar hoort ook bij het verder 

implementeren van de vragenlijst mantelzorgers op alle locaties van Amaris. 

 

Daarnaast willen zij in het vervolg gaan werken met ambassadeurs, die bij ieder team langs gaan om 

over informele zorg het gesprek te voeren met de medewerkers. Het verder uitrollen van het 

cliëntportaal over de andere regio’s van Amaris en het verder uitbreiden van de mogelijkheden van 

het cliëntportaal, zoals het openzetten van het berichtenverkeer zal binnenkort worden opgepakt. 

 

Zorggroep Amaris wil twee keer per jaar een training voor vrijwilligers gaan aanbieden, deze 

trainingen gaan over onderwerpen die voor hen relevant zijn, zoals bijvoorbeeld ziektebeelden en 
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omgaan met cliënten met die ziekten, (brand)veiligheid en communicatie. Zij willen hiervoor een 

kader inzetten, waardoor de trainingen op maat zijn voor vrijwilligers en mantelzorgers. De resultaten 

van het verbeterplan Wondzorg worden verder uitgedragen in de organisatie en bij de thuiszorg. 

Amaris Zorggroep wil deze blijven door ontwikkelen in samenwerking met het ziekenhuis (Tergooi) en 

een expertise centrum. 

 

Tips & Tops 

- Werk op maat. Pas iedere keer je werkwijze aan aan de wensen van een team. 

- Denk goed na over het inzetten van meetinstrumenten: cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers 

en medewerkers vinden het invullen van lijsten mogelijk te lastig. 

- Vier je successen, ook als deze klein zijn. 

- Denk vanuit de context van de cliënt/mantelzorger/vrijwilliger. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/amaris-zorggroep/ 

https://www.amaris.nl  

kwaliteit@amaris.nl  
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