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Tools en tips voor Familieparticipatie: 

overzicht inhoud 

Vilans heeft een overzicht samengesteld van tools 

en tips voor familieparticipatie in de ouderenzorg en 

gehandicaptenzorg. Bij familieparticipatie draait het 

om het uitgangspunt dat cliënten toen ze nog in de 

thuissituatie woonden contacten onderhielden met 

familie, vrienden, buren, collega’s. Die vormen teza-

men het sociale netwerk. Ook na de verhuizing naar 

het zorgcentrum blijven bekenden waardevol voor 

het welzijn en welbevinden van de cliënten. Betrok-

kenheid en deelname van familie en andere beken-

den uit het sociale netwerk verdienen alle ruimte, 

ook in het zorgcentrum. Het is aan de zorgorganisa-

ties om die ruimte te bieden en betrokkenheid van 

familie te stimuleren via familieparticipatie.

Leeswijzer

De tools en tips voor familieparticipatie zijn thematisch ingedeeld 

en bestaat uit losse onderdelen, die daardoor eenvoudig zijn te ge-

bruiken in de praktijk. In de kantlijn staan symbolen die aangeven 

wat een gedeelte u oplevert: praktische tips, achtergrondinforma-

tie of een link naar meer informatie. 

Als organisatie kunt u zelf kiezen over welk onderdeel u meer wilt 

weten. Per onderdeel staat de inhoud beschreven en de mogelijk-

heden voor de aanpak in de organisatie.

Het gaat om de volgende onderdelen:

1.  Visie – opvattingen over familieparticipatie en verschillende 

manieren om familieleden meer te betrekken.

2.  Beleid en organisatie - concrete afspraken en de inrichting van 

de organisatie op basis van taken en competenties zodat fami-

lieparticipatie succesvol kan verlopen.

3.  Communicatie – praktische tips en voorbeelden om op diverse 

manieren te communiceren met familieleden, waaronder ook 

digitale communicatie.

4.  Werkwijze - aanpak en instrumenten om de familie te betrek-

ken, bij binnenkomst van een cliënt, tijdens diens verblijf en bij 

de afsluiting vanwege afscheid of vertrek.

5.  Cultuur – trainingen en andere manieren om te komen tot  

een cultuurverandering richting meer openheid voor familiepar-

ticipatie. De onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-

den in een duurzame versterking van familieparticipatie.

Slogan

We hebben de tools en tips een slogan meegegeven die u kunt 

gebruiken als u met familieparticipatie aan de slag gaat: LEF = 

Leer Elkaar Familieparticipatie! In de toolkit staan op diverse 

plaatsen LEF-tips. 

Voorbeeld uit de praktijk

Rijnhoven zet actief in op familieparticipatie

Zorgaanbieder Rijnhoven zet in op familie participatie 

en constateert dat het nog niet eenvoudig is om 

die te bewerk stelligen. Familieleden moeten hier-

voor uit het bestaande beeld stappen van ‘we heb-

ben het zo druk met ons eigen leven’. Maar met 

gerichte aandacht voor het onderwerp is veel tot 

stand te brengen. En dat kan ook voor de familie-

leden zelf van meerwaarde zijn.

Familieparticipatie op de agenda

Rijnhoven is een voorbeeld van een zorgaanbieder die aan het 

begrip familieparticipatie invulling probeert te geven. Twanny van 

Doorn, woonbegeleider, werkt er al 11 jaar en heeft de veran-

dering in de organisatie van dichtbij meegemaakt. ‘Toen ik hier 

kwam werken, was er meer dan voldoende personeel en was 

alles mogelijk’, vertelt ze. ‘Heel langzaam begon de omslag naar 

minimale bezetting zich af te spelen en die trend lijkt onomkeer-

baar. Tegelijkertijd ontstond de roep om kleinschaliger woon-

settings voor onze cliënten, in het geval van mijn werkomgeving 

mensen die dementeren. Een goede ontwikkeling, vind ik. Maar 

wel een die veel onrust gaf, niet alleen onder de cliënten maar 

ook onder de medewerkers. Bestaande teams werden immers 

ontvlochten en we wisten niet wat we daarvoor terugkregen. 

Gelukkig voelde het al vanaf de eerste dag als thuiskomen. In die 

kleinschaliger setting leer je de bewoners veel beter kennen en 

krijg je ook meer contact met hun familie.’

Bewuste keuze

En dat contact met de familie is een belangrijk gegeven voor Rijnho-

ven, want de organisatie heeft in de beleidsvisie opgenomen werk te 

maken van familieparticipatie. De moeder van Wil Koot, inmiddels 

bijna 99 en dementerend, woont al sinds 2003 in Rijnhoven. Een heel 

bewuste keuze, stelt haar dochter Wil. ‘Mijn moeder heeft altijd 

in Harmelen gewoond’, vertelt ze. ‘We wilden haar beslist in haar 

vertrouwde omgeving laten en we hoopten dat zij in haar nieuwe 
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woonomgeving ook nog wat bekenden van vroeger zou tegen-

komen. Dat was inderdaad het geval. Bovendien is haar jongere 

zus een jaar later ook naar Rijnhoven verhuisd. Die is inmiddels 

overleden, maar ze hebben elkaar nog jarenlang opgezocht en 

hebben de laatste jaren zelfs naast elkaar gewoond.’

Met de verhuizing van mevrouw Koot naar Rijnhoven was de rol 

als mantelzorger van Wil even uitgeschakeld. ‘Bewust’, zegt ze. 

‘De zorg voor mijn moeder werd steeds zwaarder toen ze ging 

dementeren. Mijn zussen namen die zorg toen goeddeels over, 

maar ik speelde wel een actieve rol in mijn moeders intake.  

Maar na haar verhuizing heb ik me een maand heel bewust  

teruggetrokken. Het was zwaar voor mij geweest en bovendien  

was op de dag van de verhuizing mijn eerste kleinkind geboren.’

Klaar staan voor een ander

Inmiddels is Wil Koot wel weer actief voor haar moeder. Haar 

administratie doet ze niet meer, maar ze verzorgt wel haar 

kapsel. ‘Mijn moeder heeft het altijd belangrijk gevonden dat haar 

haar goed zit’, zegt ze. ‘Samen met mijn zussen verzorgen we ook 

haar kleding en poetsen we haar schoenen. We weten dat ze dit 

op prijs stelt, ook al kan ze dat zelf inmiddels niet meer zeggen. 

Laatst hebben we ook wafels gebakken en we gaan regelmatig 

met haar wandelen. We nemen dan doorgaans ook een ande-

re bewoner mee van wie we weten dat die dit prettig vindt. Dat 

vinden we onze plicht. Onze moeder stond ook altijd klaar voor 

ons en die andere man meenemen vinden wij geen enkele extra 

moeite. We hebben dat van huis uit meegekregen: denk ook aan 

een ander.’

Terechte vraag

Een zorgaanbieder mag ook best wat hulp vragen van de familie, 

vindt Wil Koot. ‘Ze mag het niet eisen’, nuanceert ze, ‘de zorgver-

lening blijft immers de verantwoordelijkheid van de organisatie. 

Maar wij zien als familieleden heel goed hoe hard de medewer-

kers van Rijnhoven werken. En ik vind het prettig als zij mijn moe-

der snel verschonen als die zich heeft bevuild, dus ik vind het niet 

meer dan logisch dat ik in ruil daarvoor bijvoorbeeld help met het 

schenken en uitserveren van koffie. Dat ontlast de verpleegkun-

digen en huishoudelijke hulpen. Die wens tot familieparticipatie 

vind ik dus begrijpelijk.’

‘Recent hoorde ik het gesprek van twee familieleden die klagen 

dat ze het zo druk hebben met hun eigen leven, maar tegelijker-

tijd wel melden dat ze weer eens op vakantie gaan. Dan denk ik: 

je maakt mij niet wijs dat je niet één keer per week tijd hebt om 

je vader of moeder te bezoeken. Ik vind dan ook dat de organisa-

tie daarop best wat meer druk mag leggen. Eisen is een te sterk 

woord, maar iedereen bij elkaar roepen en gerichte voorstellen 

doen voor familieparticipatie vind ik beslist op zijn plaats. 

Verder uitbouwen

Twanny van Doorn denkt dat het goed is als familieleden meer 

zicht krijgen op wat het werk van professionals in een verpleeg-

huis inhoudt, en dat dit de acceptatie van het begrip familiepar-

ticipatie ten goede zal komen. ‘We denken voor de organisatie 

van de volgende thema-bijeenkomst met familieleden aan het in 

beeld brengen wat verzorging van ouderen in de praktijk inhoudt 

en welke hulpmiddelen daarvoor tot onze beschikking staan. Dan 

zien mensen hoe het dagelijks leven in een verpleeghuis feitelijk 

is. Echte zorg is een roeping, ik weet niet of mensen zich dat 

voldoende realiseren.’

Wil Koot zou dit een goed idee vinden. ‘De informatieavonden die 

Rijnhoven over familieparticipatie heeft gegeven, boden heldere 

uitleg over wat de organisatie van ons als familieleden verwacht. 

En ik heb direct gezegd: ik ben er toch, dus je mag mij altijd een 

vraag stellen als je hulp nodig hebt. Maar het aantal familiele-

den dat naar die informatiebijeenkomsten toe kwam was gering 

en een aantal mensen speelde de bal weer direct terug naar de 

medewerkers.’

Portal Familienet

Twanny van Doorn verwacht wel wat van de portal Familienet die 

inmiddels is opgezet. Ze vertelt: ‘Dat vind ik een leuk initiatief. 

Het is een soort Facebook voor bewoners en mantelzorgers waar-

op we de leuke dingen in beeld brengen. Als we iets organiseren, 

nodigen we de familieleden via Familienet uit. En we merken dat 

familieleden de faciliteit nu zelf beginnen te gebruiken, bijvoor-

beeld om met elkaar af te stemmen wie aanwezig zal zijn bij een 

medisch overleg, of om een compliment te maken als ze foto’s 

zien van hun moeder die naar de kapper geweest is. Dat is ook 

voor ons als medewerkers waardevol. Ik hoop dat de familieparti-

cipatie zo vanzelf wat meer vanzelfsprekend wordt.’

Door Frank van Wijck. In voor zorg!, 2012.

Uitleg iconen 

Tip

Praktische informatie

Achtergrond informatie
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Visie: inzicht levert meer betrokkenheid op

In de visie op familieparticipatie beschrijft de zorgorganisatie hoe 

familie en andere bekenden uit het netwerk in de organisatie 

kunnen bijdragen aan het welbevinden van hun naaste. Omgekeerd 

hebben ook familieleden een opvatting over de rol die de organisa-

tie heeft in het welbevinden van hun naaste. Deze opvattingen zijn 

aan verandering onderhevig. Zeker in tijden van beperkte financiële 

middelen, tekort aan beroepskrachten en grotere vraag naar indivi-

duele ondersteuning. Een visie op welzijn in het algemeen en fami-

lieparticipatie in het bijzonder biedt een duidelijk kader. De cliënt en 

zijn familie weten hoe de organisatie over familieparticipatie denkt 

en kunnen dit laten meewegen in hun keuze voor een zorgcentrum.

De kunst is om de veranderende opvattingen op een eerlijke en open manier met 

elkaar te bespreken en bij elkaar te brengen. Het gaat hierbij om het managen van 

verwachtingen, zonder dat het eenrichtingsverkeer wordt. Het uitgangspunt is dat een 

cliënt allerlei informele relaties onderhoudt die voor hem of haar van belang zijn. Voor 

de zorgorganisatie is het van belang om deze betekenisvolle relaties te erkennen en 

respecteren en om daar ruimte voor te bieden. Voor de medewerkers is het belangrijk 

om de familieleden, buren en vrienden te waarderen, te begrijpen, te ondersteunen en 

te stimuleren. 

Over wie gaat het?

Familieparticipatie gaat over meer dan alleen familieleden. De blik richt zich bij fami-

lieparticipatie ook op andere bekenden uit het sociale netwerk. Familieparticipatie is 

iets anders dan mantelzorg. 

Toolkit Familieparticipatie

Voor wie?

Wat levert het op?

Waar gaat het over?

■  Managers, beleidsmedewerkers  

en teamleiders

■  Wat is familieparticipatie?

■  Welke rollen spelen familieleden 

in de ondersteuning van de cliënt

■  Hoe betrek je familie bij de zorg 

en ondersteuning?

■  Inzicht in de meerwaarde van een 

goed samenspel met familie

■ Praktische tips

2
Ontwikkel een visie

Laat in de visie zien dat familiepar-
ticipatie draait om het voortzetten 
van betekenisvolle relaties van de 
cliënt met zijn informele netwerk 
door dat op vele manieren te waar-
deren, begrijpen, ondersteunen 
en te stimuleren. Laat de visie op 
familieparticipatie en de missie van 
de organisatie elkaar versterken. 

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 
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Mantelzorg gaat over langdurige en intensieve zorg voor de naaste. Vaak is het de 

partner van de cliënt of één of meerdere (klein)kinderen. Maar ook één van de an-

dere familieleden of buren kan mantelzorger zijn. Mantelzorgers kunnen behoorlijk 

(over)belast zijn (geraakt) door de intensieve zorgverlening. 

Sociaal netwerk is een verzamelnaam voor het netwerk van betekenisvolle mensen 

(familieleden, buren, vrienden, collega’s, kennissen) dat functioneert als ondersteu-

ningsbron voor het welbevinden van de cliënt. Het verschil tussen mantelzorg en so-

ciaal netwerk zit in de mate en intensiteit van de ondersteuning, die wordt verleend. 

Familieleden en bekenden uit het netwerk bieden hulp op verzoek en kunnen over 

het algemeen makkelijker weigeren dan mantelzorgers. Ze zijn ook vaak letterlijk 

meer op afstand. Dat heeft invloed op de contacten met cliënten, mantelzorgers en 

beroepskrachten. 

In deze toolkit hebben we het bij de benaming ‘familie’ en ‘familieleden’ over  

mantelzorgers en over andere bekenden uit het sociale netwerk van een cliënt.  

Als er een onderscheid nodig is tussen beide groepen, is dat aangegeven. 

Wat is de rol van familie?

Als mensen verhuizen naar een zorgorganisatie blijven familieleden een belangrijke 

rol spelen in hun leven. Familieleden zijn in eerste instantie expert: zij weten veel 

over de wensen en behoeften van de cliënt. Familieleden zijn daarnaast partner in 

zorg, medezorgverlener of collega. Ze verlenen diverse zorgtaken, variërend van het 

regelen en coördineren van zorg tot en met verzorgende of zelfs verpleegkundige 

handelingen. Ze zijn mogelijk ook zelf een hulpvrager als ze overbelast (dreigen te) 

raken of vragen hebben over de manier van zorgverlening. Ze blijven echter altijd de 

partner, het kind of de vriend, oftewel degene met de persoonlijke relatie die ze met 

elkaar hadden voordat er sprake was van een ziekte of beperking. 

Om het samenspel met familie goed neer te zetten is aandacht nodig voor al deze 

rollen. Elke rol van de familie vraagt om een aansluitende rol of activiteit van de 

beroepskrachten. De eerste letters van de activiteiten van beroepskrachten vormen 

samen het woord van het model: SOFA. 

SOFA-model

Als partner in de zorg is het zinvol om te bekijken hoe je het beste kunt samenwer-

ken met familieleden. Soms is het ook nodig familie ondersteuning te bieden om 

het contact met hun naaste in stand te houden, om vragen over de cliënt of eigen 

hulpvragen te beantwoorden. Daarnaast is het voor beroepskrachten van belang om 

oog te hebben voor de persoonlijke relatie tussen familieleden en cliënt. Ze kunnen 

dit faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan moge-lijkheden als familiediners, samen 

leuke dingen doen en gelegenheid scheppen voor privacy. Tot slot is het essentieel 

om allerlei zaken goed af te stemmen met familieleden. 

2. Visie: inzicht levert meer betrokkenheid op

Rollen van familieleden

Partner in zorg

Hulpvrager 

Persoonlijke relatie

Expert 

Activiteiten voor beroepskrachten

Samenwerken

Ondersteunen

Faciliteren

Afstemmen

Ga in gesprek met familie leden

Als je een goede relatie hebt met de 

familie is er veel bespreekbaar over de 

bijdrage van de familie. In het begin kost 

het investeren in die relatie tijd, maar 

uiteindelijk levert een goede relatie tijd 

op. Eén van de manieren om contact te 

leggen en wederzijdse verwachtingen uit 

te spreken is door het gebruik van de  

Samenspelscan. Deze scan van het  

Expertisecentrum Mantelzorg is geba-

seerd op het SOFA-model en bestaat uit 

een aantal vragen over de verschillen-

de onderdelen van het samenspel en 

wat daaraan te verbeteren valt. Zowel 

cliënten, familie, medewerkers alsook 

managers beantwoorden de vragen.  

Daardoor ontstaat een goed beeld wat 

verschillende betrokkenen nodig vinden 

om aan het samenspel te verbeteren.

Meer informatie: 

Samenspelscan, 

Expertisecentrum 

Mantelzorg
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Tijd voor COUP voor en door familie

We weten over wie het gaat bij familieparticipatie, hoe een familie en netwerk in 

elkaar zit. De volgende vraag is hoe familie meer betrokken kan worden bij hun 

naaste. Daarvoor is het handig om met ‘COUP’ aan de slag te gaan.

COUP staat voor Contact leggen, Ondersteunen, Uitnodigen en Participeren.  

Het is een werkwijze die gebaseerd is op manieren om de sociale betrokkenheid  

en partici patie in een wijk te bevorderen. Dat begint met elkaar groeten en een  

praatje maken. Je leent een kopje suiker, let op elkaars kinderen en als het 

nodig is bied je uiteindelijk een helpende hand. Er zit een opbouw in de inhoud en 

intensiteit van het contact. Dat hebben we vertaald naar contact tussen familie, 

vrienden en beroepskrachten in zorgorganisaties.

Contact leggen

In de eerste plaats is het belangrijk dat er sprake is van daadwerkelijk contact 

tussen familieleden die bij hun naaste komen en medewerkers. Groeten, een 

praatje maken, vragen hoe het gaat. Voor medewerkers is dat niet altijd makke-

lijk vanwege hun drukke werkzaamheden. Toch is het een eerste onontbeerlijke 

stap op weg naar familieparticipatie. Het gesprek hoeft niet lang te duren. Als 

een familielid z’n hele levensgeschiedenis wil vertellen of wil uitweiden over zijn 

eigen problemen, mag je dat op een vriendelijke manier afbreken. Contact leggen 

betekent niet eindeloos alles aanhoren. Maar wel: familieleden herkennen, zeker 

als ze vaker komen. Hen begroeten en belangstelling tonen, zodat ze zich welkom 

en thuis voelen. Laat daarbij ook zien wie je bent en wat je doet als medewerker. 

Zo ontstaat er contact over en weer. Dat leidt weer tot wederzijds vertrouwen en 

verdere interactie.

Ondersteunen

Het kan voor familieleden lastig zijn om contact te (blijven) leggen met hun 

naaste. Bijvoorbeeld omdat ze als mantelzorger overbelast zijn geraakt en alle 

zorg graag (even) loslaten. Of omdat ze niet (meer) weten hoe ze een gesprek 

kunnen aanknopen met hun vader, oom of opa die hen niet meer herkent 

vanwege dementie. Of omdat hun naaste onberekenbaar gedrag vertoont, waar 

ze niet mee om kunnen gaan. Ook kunnen schuldgevoelens en gevoelens van 

machteloosheid een rol spelen. Medewerkers kunnen familie hierbij ondersteunen. 

In de vorm van een luisterend oor, met tips voor familie over manieren om nog 

contact te maken, met tips over verzorging, enzovoort. Ook is het mogelijk om 

bijeenkomsten te organiseren waar familieleden elkaar ontmoeten, mogelijk 

gekoppeld aan een inhoudelijk thema en in aanwezigheid van een expert. Of om 

hen door te verwijzen naar ondersteunende instanties, zoals een organisatie 

voor mantelzorgondersteuning.

Uitnodigen

Familieleden, buren en vrienden hebben een betekenisvolle relatie met hun naaste. 

Daar hebben ze een bepaalde invulling aan gegeven toen hun vader, moeder, 

tante, opa nog thuis woonde. Ze toonden hun betrokkenheid. De ene meer dan de 

ander en op verschillende manieren. Voor familieleden moet het duidelijk zijn dat 

deze betrokkenheid ook mogelijk en zelfs zeer gewenst is binnen de verblijfszorg. 

Bezoekuren zijn vaak al afgeschaft. 

Toolkit Familieparticipatie

Houd rekening met  
culturele diversiteit 

Binnen families zijn er verschillen in 

gewoonten en gebruiken. Families ver-

schillen ook onderling qua omvang en 

gewoonten. Het is daarom van belang bij 

familieparticipatie rekening te houden 

met culturele diversiteit. 

Meer informatie:

Website Kleurrijke Zorg, 

ActiZ

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 
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Familieleden kunnen – in overleg – komen wanneer ze willen. Ze kunnen ook 

meedoen aan activiteiten. Vaak blijken ze daarvan niet op de hoogte te zijn en 

worden ze er ook niet voor uitgenodigd. Vrijwilligers nemen hun plaats in. Dat 

gaat min of meer geruisloos. Maar vrijwilligers zijn ook niet eindeloos beschik-

baar en het contact zou juist moeten blijven bestaan met familieleden. Zij heb-

ben een belangrijke rol als het gaat om het welbevinden van hun naaste. Laat 

familie daarom zien welke activiteiten de organisatie onderneemt en nodig hen 

daarvoor uit. 

Participeren

Het is mooi als familieleden zelf een actieve bijdrage leveren aan het welbe-

vinden van hun naaste en zelfs aan het welbevinden van andere cliënten. Ze 

kunnen op stap gaan, hun handen uit de mouwen steken bij activiteiten, tijdens 

het eten of bijvoorbeeld met klussen in de tuin. Ze kunnen iets meenemen 

voor de hele groep of iets organiseren. Zo is er een heel scala aan activiteiten 

te bedenken. Daarbij gaat het niet alleen om het uitnodigen van familieleden, 

maar juist om hen ook tot een actieve bijdrage te bewegen. Uitnodigen kan ook 

overgaan in participeren. Vraag wat ze zelf kunnen en willen doen en maak 

daar afspraken over. 

Familieleden die bekend zijn met de organisatie, met de medewerkers, het 

reilen en zeilen en die zich welkom en vertrouwd voelen, zullen eerder geneigd 

zijn om een steentje bij te dragen. Vandaar ook dat participatie mede tot stand 

komt via contact leggen, ondersteunen en uitnodigen.

Voorbeelden uit de praktijk

Familieparticipatie verhoogt kwaliteit van verblijf

Bij woon/zorgvoorziening De Rinnebeek voor dementerende 

ouderen is vanaf de opening in 2007 aandacht voor het 

betrekken van familieleden. Douwe op de Dijk, teammanager 

Zorg, vertelt waarom hij zoveel waarde hecht aan de 

participatie van familie en vrienden. 

De Rinnebeek kende geen officieel beleid rond familieparticipatie. Uitgangs-

punt van Douwe op de Dijk is dat het wonen en welzijn van de bewoners een 

gezamenlijke zorg is, van medewerkers én familie. De instelling kent een for-

mele structuur met zorg/leefplannen, familiegesprekken en een cliëntenraad. 

Daarnaast zijn er informele contacten tussen medewerkers en familieleden.  

In huis, per telefoon en via e-mail. Tegenwoordig is er ook een nieuwsbrief,  

die familie informeert over activiteiten.

Wennen aan elkaar

Bij de komst van een bewoner vragen medewerkers van De Rinnebeek met de 

familie erbij wat hij of zij graag wil. Doel is de kwaliteit van leven zo groot mo-

gelijk te houden. Douwe: ‘De eerste tijd wennen bewoners, familie en wij aan 

elkaar. Soms duurt het even tot iemand past in de cultuur die is ontstaan. Maar 

over het algemeen aarden de bewoners snel. En familieleden voelen zich gehoord.’ 

Let op familiefabels

Familieparticipatie komt niet altijd van-

zelfsprekend tot stand. Diverse misvattin-

gen staan daarbij in de weg. Theo Royers, 

werkzaam bij Vilans, heeft een aantal 

veelvoorkomende misvattingen van me-

dewerkers op een rij gezet en ontzenuwd. 

Bespreek deze misvattingen tijdens een 

managementoverleg of tijdens een of 

meerdere bijeenkomsten met medewer-

kers en familieleden.

Meer informatie: 

Misvattingen rond 

participatie van familie.  

T. Royers, Vilans 2012.

2. Visie: inzicht levert meer betrokkenheid op

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 
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Nauw verweven

Familieparticipatie en de kwaliteit van zorg zijn nauw met elkaar 

verweven. Ze lijken elkaar aan te drijven. De verzorging van de 

ouderen is goed en respectvol. Dat motiveert familieleden af en 

toe te helpen in het huishouden of extra activiteiten te organiseren. 

Dankzij deze familieparticipatie neemt de kwaliteit van het verblijf 

toe. Dat geldt ook voor ouderen die geen bezoek krijgen. 

Meedoen niet verplicht

De professionele woonzorgbegeleiders zijn en blijven in De 

Rinnebeek verantwoordelijk voor de verzorging en veiligheid van 

de bewoners. Zij vragen familieleden niet om taken van hen over 

te nemen. Douwe: ‘Meedoen is niet verplicht. Maar familieleden 

mogen wel helpen. En als ze zin hebben in koffie, kunnen ze doen 

alsof ze thuis zijn: die zetten ze zelf. Familieleden kunnen zowel 

mee helpen koken als mee-eten. Huishoudelijk werk is ook een 

welzijnsactiviteit.’ 

Door Theo Royers. Vilans, 2011. 

Meer informatie:

Vlugschrift Bewoners en hun familie. A. Onstenk. 

Vilans, 2011.

‘Familieparticipatie is verweven met onze manier 
van werken’

In verpleeghuis Liduina is familieparticipatie meer 

dan een beleidskwestie. Het is vooral een houding. 

Ad van Rozendaal en Barbara Wijnand vertellen hoe 

zij verwanten betrekken bij de zorg. 

‘Bij Liduina staan we uitgebreid stil bij de veranderingen die opna-

me in een verpleeghuis met zich meebrengt voor alle betrokkenen. 

Na een opname bieden we verwanten aan mee te doen met een 

ondersteuningsgroep’, zegt Van Rozendaal. ‘De maatschap pelijk 

werker en de psycholoog stemmen het programma van deze groep 

zoveel mogelijk af op de wensen van de deelnemers. Zij geven 

informatie over wat verwanten kunnen verwachten en doormaken.’

Wederzijds begrip door themabijeenkomsten

‘Ook voor verwanten van de psychogeriatrische cliënten organise-

ren we bijeenkomsten, iedere keer over een andere thema’, aldus 

Barbara Wijnand. ‘We geven bijvoorbeeld uitleg over vrijheidsbe-

perkende maatregelen op de gesloten afdeling. Hoe we ermee 

omgaan, waarom we dat doen en waar we naartoe willen. Door 

het uitwisselen van ideeën ontstaat vaak wederzijds begrip.’

Nieuw: familiegesprek

Nieuw bij Liduina is het familiegesprek tussen de eerstverant-

woordelijke voor de zorg en betrokkenen. Dit is na de eerste acht 

weken verblijf. ‘Mensen zitten in een overgangstijd’, aldus Van 

Rozendaal. ‘Sommigen vallen in een gat. Wij begeleiden hen in 

deze periode.’ 

Verwanten doen mee

Naast begeleiding van verwanten is er ook een vorm van actieve 

familieparticipatie bij Liduina. Verwanten kunnen meedoen aan 

dagbesteding, activiteiten en festiviteiten. In het voorjaar zijn er 

verwantendagen, waarop zij de tuin of het terras inrichten en 

opknappen. Ook is er regelmatig Alzheimer café voor verwanten 

die met dementie te maken hebben.

Klantgericht werken

Overleg met familie is niet alleen een beleidskwestie. Het is voor-

al een houding. Van Rozendaal en Wijnand dragen die uit naar 

alle teamleiders en medewerkers, van tuinman tot pastoraat. 

Wijnand: ‘Goede omgang met de familie is een wezenlijk onder-

deel van ons werk.’ 

Door Theo Royers. Vilans, 2012.

Meer informatie: 

Het is tenslotte hun huis. Verpleeghuis in het 

Brabantse Boxtel betrekt verwanten bij de 

zorg. A. Onstenk, 2011. 

Toolkit Familieparticipatie
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112. Visie: inzicht levert meer betrokkenheid op

Beleid en organisatie: 

concrete afspraken leiden tot succes

Beleid gaat over de organisatie van familieparticipatie in het 

zorgcentrum. Het is een weerslag van de visie en geeft de 

kaders aan waarbinnen familieparticipatie er in de praktijk uit 

komt te zien. Beleid bestaat uit een beschrijving van actuele, 

relevante ontwikkelingen, de relatie tussen de missie van de 

organisatie en de visie op familie en hun bijdrage aan het wel-

bevinden van cliënten.

Concrete afspraken

Het is belangrijk om concreet af te spreken wat de zorgorganisatie of afdeling 

van de familie verwacht. Vaak zijn deze afspraken vastgelegd in de vorm 

van huisregels op een afdeling of woongroep. Maak daarbij wel onderscheid 

tussen afspraken die familie ruimte bieden om deel te nemen en afspraken die 

voortkomen uit gewoontes en routines in het dagelijks werk. ‘Zo gaat dat bij 

ons nu eenmaal’, is geen opmerking die uitnodigt tot participatie van familie. 

Veel van de afspraken kunnen ook mondeling worden toegelicht en besproken. 

Soms is het beter in te zetten op dialoog en goede gespreksvormen als 

communicatiemiddel dan op strakke huisregels. Belangrijk is om in elk geval 

afspraken te maken in samenspraak met de familie. Daarnaast is het goed om 

tenminste een keer per jaar te toetsen of alle afspraken nog naar wens zijn en 

in de praktijk goed verlopen.

Onderwerpen om samen met familie te bespreken, zijn bijvoorbeeld:

•	 Wie	doet	de	was?

•	 ‘Bezoektijden’,	wanneer	komt	het	goed	uit	en	wanneer	niet?

Leer Elkaar 
Familieparticipatie!
Voer familieparticipatie 
gestructureerd in

Familieparticipatie vraagt om 
acties op verschillende terreinen. 
Vaak is een enkel, op zichzelf 
staand initiatief niet genoeg. 
Bekijk de 8 stappen om familie-
participatie in te voeren.

Meer informatie: 

Beleid voor invoeren familie-

participatie

Voor wie?

Wat levert het op?

Waar gaat het over?

  Managers, beleidsmedewerkers  

en teamleiders

■  Wat komt er kijken bij de organisatie 

van familieparticipatie?

■  Wat zijn de wettelijke grenzen?

■ Wat zijn de randvoorwaarden?

■  Inzicht in wat er nodig is om 

familieparticipatie op te zetten  

of uit te breiden

■ Praktische tips

3
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•	 	Maximaal	aantal	‘bezoekers’	in	de	huiskamer.	Bij	meer	‘bezoekers’	 

uitwijken naar restaurant?

•	 Mee	eten,	kan	en	mag	dit?	En	zo	ja,	hoe?

•	 	Wie	gaat	mee	naar	het	ziekenhuis	(ook	als	familie	niet	aanwezig	is	 

(bijv.	bij	vakantie)?

•	 Mag	de	familie	wel	of	niet	kofie	pakken	of	zetten?

•	 Wie	maakt	schoon	en	wat?

•	 Wie	betaalt	shampoo	e.d.?

•	 Wie	zorgt	voor	verjaardagscadeau(s)?

•	 Als	familie	meegaat	met	uitje	wie	betaalt	dat?

Grenzen

Een cruciale vraag bij familieparticipatie is waar de grenzen 

liggen. Wat mogen familieleden en vrienden wel en niet doen? Wat 

is wettelijk toegestaan? En hoe zit het met de aansprakelijkheid? 

Wettelijke belemmeringen

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Vilans uitgezocht of, en zo ja welke, wet-

telijke belemmeringen er zijn voor familieparticipatie. Het blijkt dat familie en man-

telzorgers niet genoemd worden in diverse, relevante wetten. In de wetgeving staat 

de cliënt centraal. Zo lang die daartoe in staat is, moet de cliënt toestemming geven 

aan de zorgorganisatie om zorg te verlenen. Indien de cliënt de voorkeur geeft aan 

zorgverlening door de mantelzorger, dan is dat wettelijk gezien heel goed mogelijk. 

De zorgorganisatie moet verantwoorde zorg aanbieden. Wat dit inhoudt, staat be-

schreven in het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. In dit Kwaliteitskader komt de 

relatie tussen mantelzorgers en beroepskrachten aan bod: ‘Als de cliënt het wenst, 

wordt de mantelzorger nadrukkelijk betrokken in het zorgproces. De zorgaanbieder 

vraagt de cliënt en de mantelzorger naar de gewenste situatie en mogelijke hulp van 

mantelzorgers. De zorgverlener stemt de professionele zorg hierop af. De zorgver-

leners leggen alle afspraken met cliënt en mantelzorger vast in het zorgleefplan of 

persoonlijk ontwikkelingsplan’.

De voorbehouden handelingen, zoals beschreven in de wet BIG (Beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg), zijn niet van toepassing op mantelzorgers omdat zij niet 

in die wet genoemd worden. Mantelzorgers kunnen, net als de cliënt zelf, dit soort 

handelingen uitvoeren omdat zij dat niet beroepsmatig doen. 

Juridische verhoudingen

Voor de wet gaat het er niet direct om of mantelzorgers en familieleden bepaalde 

handelingen wel of niet mogen uitvoeren, maar wie aansprakelijk is als het mis gaat. 

Dan komen we terecht bij de juridische aspecten. Daarbij draait het om de onderlinge 

verhoudingen tussen cliënt, familie en zorgorganisatie.

Zorgorganisatie en familie

Tussen de zorgorganisatie en de familie van de cliënt bestaat geen formele relatie. 

De zorgorganisatie is daarom niet verantwoordelijk voor wat de familie doet en  

evenmin aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt door fouten veroorzaakt door  

de familie. 

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 
Maak afspraken over de 

samenwerking

Laat in het beleid zien dat de 
focus ligt op het samenspel met 
familie. Spreek liever niet over 
grenzen, maar over verwachtingen 
die je over een weer uitspreekt 
en afspraken die je met elkaar 
maakt om de samenwerking goed 
te laten verlopen. Dit alles in het 
belang van de cliënt én van de 
andere cliënten binnen de afdeling 
of woongroep. Leg afspraken 
collectief en individueel vast en 
toets ze regelmatig.

Meer informatie: 

Voorbeeld van Huisregels, 

Zorggroep Charim

Toolkit Familieparticipatie
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132. Beleid en organisatie: concrete afspraken leiden tot succes

Cliënt en familie

Een cliënt kan, zowel binnen als buiten de zorgorganisatie, geholpen worden door 

familieleden. Bij het stellen van indicaties voor extramurale zorg wordt rekening 

gehouden met deze hulp. Bij verblijfsindicaties wordt geen rekening gehouden met 

familieparticipatie. Het staat zowel de cliënt als de familie dus vrij om geen zorg meer 

te willen ontvangen van de familie c.q. verlenen nadat de cliënt naar een zorgcentrum 

is verhuisd. De familie kan niet verplicht worden om zorg te verlenen.

Aansprakelijkheid

Vragen over aansprakelijkheid kunnen er de oorzaak van zijn dat zorgorganisaties 

een terughoudende opstelling hebben naar werkzaamheden van mantelzorgers. In 

het bijzonder als een zorgorganisatie meent aansprakelijk te zijn voor alles wat onder 

het dak van zijn instelling gebeurt. Zo’n vergaande aansprakelijkheid kent het recht 

echter niet.  

Maakt een familielid een fout, dan is hij zelf aansprakelijk voor de schade die daardoor 

ontstaat. De zorgorganisatie is in dat geval alleen aansprakelijk als hij tekortschiet als 

toezichthouder. Er zijn situaties waarin de cliënt en de zorgorganisatie het niet eens 

worden over de inzet van de familie, omdat de zorgorganisatie meent dat de kwaliteit 

van de zorg dan onvoldoende is. In die situatie is het verstandig, dat de zorgorganisatie 

in het dossier aantekent dat hierover is gesproken met de cliënt. Er wordt opgenomen 

wat het voorstel van de cliënt en de familie is geweest, wat de zorgorganisatie gedaan 

heeft om de cliënt te overtuigen en hoe deze de inzet van de familie zal monitoren. 

Hierdoor is vastgelegd dat de zorgorganisatie aan zijn zorgplicht heeft voldaan. 

Organisatie

Wie doet wat als het gaat om familieparticipatie? Voorop staat 

dat alle medewerkers contact hebben en onderhouden met 

familieleden. Dat is niet voorbehouden aan zorgmedewerkers. 

Ook medewerkers van de ondersteunende diensten komen 

familieleden en andere bekenden van cliënten tegen in hun werk 

en ook zij moeten dan in staat zijn om op een uitnodigende en 

familievriendelijke manier contact te leggen. 

Basisregels

In het organisatiebeleid is het goed om een aantal basisregels over contacten met 

familie vast te leggen:

1.  Alle medewerkers geven familie en andere bekenden uit het netwerk van cliënten 

een welkom gevoel.

2.	 	Over	speciieke	zaken	die	te	maken	hebben	met	de	cliënt	onderhoudt	de	Eerst	

Verantwoordelijk	Verzorgende	(EVV-er)	contact	met	de	eerste	contactpersoon	van	

de familie.

3.  Over actuele en acute informatie onderhoudt de betreffende medewerker of 

medewerkers, die dienst hebben, contact met de eerste contactpersoon van de 

familie of met de familie die op dat moment aanwezig is.

4.  Over lastige situaties tussen familie en cliënt onderhoudt de manager of interne 

deskundige, zoals een maatschappelijk werker contact met de familie.

Meer informatie
Lees meer over de wettelijke 
grenzen en juridische aspecten 
van informele zorg in de notities 
van Vilans en Actiz.

Grenzen verleggen.  

Over belemmeringen en 

mogelijkheden voor 

samenspel tussen 

informele en formele zorg.  

C. Scholten en K. van Dijk,  

Vilans 2012. 

Juridische aspecten van 

informele zorg. 

K. van Dijk, ActiZ 2012.
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Vaardigheden

Naast basisregels zijn er ook vaardigheden te benoemen voor familieparticipatie:

•	 	Heb	begrip	voor	verwachtingen	en	behoeften	van	familie.	Heb	ook	begrip	voor	

hun omgangsvormen en taal, en sluit daarbij aan.

•	 	Maak	gebruik	van	de	ervaringsdeskundigheid	van	familieleden	om	de	cliënt	te	

kennen en te begrijpen.

•	 	Luister	actief	en	aandachtig	naar	wat	familieleden	te	zeggen	hebben	en	doe	

moeite om de gevoelens van de ander te begrijpen.

•	 	Betrek	familieleden	bij	vragen,	dilemma’s,	mogelijkheden,	beslissingen	over	de	

zorg en welzijn van de cliënt.

•	 Ondersteun	familieleden	bij	het	onderhouden	van	contact	met	hun	naaste.

•	 Betrek	familie	bij	activiteiten	met	hun	naaste	en	met	andere	cliënten.

Management

Een belangrijke taak in de organisatie van familieparticipatie heeft het midden- en 

hoger management. Het is hun verantwoordelijkheid om: 

•	 	Een	woonleefklimaat	te	scheppen	waarin	de	familie	zich	welkom	voelt.	Zelf	geven	

ze het goede voorbeeld.

•	 	Voorwaarden	te	scheppen	zodat	de	familie	een	betekenisvolle	relatie	kan	(blijven)	

vervullen	in	het	leven	van	de	cliënt	en	met	de	cliënt	plezierige	dingen	kan	(blijven)	

doen.

•	 	Medewerkers	de	gelegenheid	te	bieden	zich	de	vaardigheden	eigen	te	maken	die	

nodig zijn voor effectieve en succesvolle familieparticipatie door training, teambe-

sprekingen	en	(individuele)	relectie.

•	 	Positieve	resultaten	met	familieparticipatie	–	bijvoorbeeld	via	pilots	–	te	borgen	

en verspreiden.

•	 	Te	sturen	op	naleving	van	afspraken	die	gemaakt	zijn	over	uitvoering	van	taken	en	

de inhoud en wijze van communicatie.

•	 	Regelmatig	de	gemaakte	afspraken	en	werkwijze	te	evalueren,	zowel	met	cliën-

ten, familieleden en medewerkers.

Meten is weten

Wat zijn de investeringen in een goed samenspel met de 

familie? En wat levert het op? Vilans ontwikkelt een Business 

case die hierop antwoord geeft. Aan de hand van monitoring en 

antwoorden op vragen geeft de Business case zorgorganisaties 

inzicht in de investeringen en baten van een goed samenspel met 

familie, mantelzorg en vrijwilligers. Bovendien bevat de business 

case een benchmark waarmee is te zien waar u als organisatie 

staat ten opzichte van andere zorgorganisaties. 

Toolkit Familieparticipatie

Leer Elkaar 
Familieparticipatie!

Wat kan het management 
bijdragen?

Bespreek wat de bijdrage vanuit 
het midden- en hoger manage-
ment is aan familieparticipatie. 
Bekijk welke basisregels van toe-
passing zijn, welke vaardigheden 
medewerkers nodig hebben en 
ook wat het management zelf kan 
doen. Laat zien waar je voor staat.

Meer informatie:

Model Business case 

Informele zorg

Resultaten Business case 

Informele zorg bij zes 

zorgorganisaties

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


153. Beleid en organisatie: concrete afspraken leiden tot succes

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


16 Toolkit Familieparticipatie

Communicatie: praktische tips om 

de relatie te versterken

Communicatie met familieleden van cliënten is waardevol, 

omdat het de relatie verstevigt en het de mogelijkheid biedt 

hen meer te betrekken bij het welbevinden van hun naaste. 

Communiceren kan op vele manieren. In onderstaand 

schema hebben we een overzicht gemaakt van de diverse 

mogelijkheden voor communicatie met familie.

Voor wie?

Wat levert het op?

Waar gaat het over?

■  Managers, beleidsmedewerkers  

en teamleiders

■  Op welke manieren 

communiceren zorgorganisaties 

met familie?

■  Welke digitale communicatie-

mogelijk  heden zijn er?

■  Wat zijn de randvoorwaarden?

■  Inzicht in de voor- en nadelen van 

verschillende	(digitale)	media	

voor communicatie met familie

■ Praktische tips

4

Communiceren met 
familie

Weekrooster 
medewerkers en 

activiteiten

Berichten,
prikbord

Bijeenkomsten

Overzicht medewerkers 
en cliënten

Afdeling/groep OrganisatieCliënt 

Mondeling

Kennismaking
contact

Intake en
invulling

MDO en 
evaluatiegesprekken

Schriftelijk Folder(s)

Zorgleefplan

Ecogram en/of
levensboek

Zorgdossier of 
overdrachtsschrift

Berichten
nieuwsbrief

Bijeenkomsten

Voer gesprekken met 

mantelzorgers en familieleden

V&VN, de beroepsvereniging voor 
zorgprofessionals, biedt informatie 
over het voeren van gesprekken met 
mantelzorgers en familieleden. Naast 
tips en tools zijn er ook praktijkvoor-
beelden te vinden op de website.

Meer informatie:

Zorgleefplanwijzer, V&VN

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 
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Communiceren over en met cliënt

Communiceren met de familie verloopt op verschillende niveaus. Ten eerste gaat het 

om contact samen met de cliënt over diens gezondheid en welbevinden. Die contacten 

zijn veelal mondeling, waarna gemaakte afspraken in een schriftelijk verslag worden 

vastgelegd of informatiemateriaal wordt meegegeven of nagestuurd om nog eens rustig 

na te lezen.   

Communicatie op en over afdeling/groep 

Communicatie met familie vindt ook plaats op afdelings- of groepsniveau en vanuit de 

organisatie. Zo is het voor familie prettig om te weten wie er op de afdeling werken, 

wie er wonen en hoe het weekrooster eruit ziet. Sommige afdelingen maken een 

fotog alerij van medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Ook wordt steeds vaker een 

foto, prikbord met berichten of spulletjes die waardevol zijn voor de cliënt bij het 

appartement opgehangen. Zo kunnen ook andere cliënten en familieleden meer  

over elkaar te weten komen en hebben ze een aanleiding voor een gesprek. 

Het weekrooster biedt een overzicht van de medewerkers en vrijwilligers die aanwezig 

zijn en wat er op bepaalde tijdstippen gepland staat. Ook de individuele activiteiten van 

cliënten kunnen daarin opgenomen zijn. De kunst is om het aanbod vanuit de organisa-

tie dienstbaar te laten zijn aan de wensen en behoeften van de cliënten. Elke cliënt weet 

waar hij aan toe is en familieleden kunnen zien wat er staat te gebeuren. Ze kunnen hun 

bezoek daarop afstemmen. Ook kan familie informeren naar de inhoud van activiteiten 

en de ervaringen achteraf. Sommige afdelingen of woongroepen organiseren bijeen-

komsten voor (en door) familie om het contact te bevorderen. 

Een afdeling verstuurt verder berichten naar familie, bijvoorbeeld over activiteiten.  

Dat kan via de postvakken van de cliënten. Het kan ook via een prikbord, waarop 

medewerkers de familie oproepen om mee te doen aan activiteiten. Familie kan ook 

zelf iets ophangen, zoals foto’s, kaartjes en dergelijke. Informatie vanuit de afdeling 

en de organisatie kan  daarop een plek krijgen. 

Communicatie met en over de organisatie 

De organisatie communiceert vooral via folders en berichten, al dan niet opgenomen in 

een nieuwsbrief. Wil het management mondeling familieleden informeren over bepaal-

de onderwerpen, dan kan ze een bijeenkomst organiseren. 

E-mail

Tegenwoordig gebruiken zorgmedewerkers steeds vaker e-mail. 

Het is een efficiënte manier van communiceren die ook erg geschikt is 

voor communicatie met familieleden. De voor- en nadelen op een rij.

4. Communicatie: praktische tips om de relatie te versterken

Voordelen van e-mail

- Snel.

- Goedkoop.

- Geen problemen met onleesbaar handschrift.

- Gemakkelijk naar meer dan één ontvanger te sturen.

- Eenvoudig bijlagen mee te sturen.

-  Verzender bepaalt zelf wanneer hij/hij e-mail verstuurt 

en ontvanger wanneer hij/zij de e-mail leest.

- Inhoud eenvoudig te bewaren.

-  Geen problemen met onbereikbare ontvangers waardoor 

meerdere belpogingen nodig zijn.

Nadelen van e-mail

- Niet iedereen heeft e-mail.

- Inhoud is niet gegarandeerd beveiligd.

- Taal- en schrijffouten vanwege snelle verzending.

-	Niet	zeker	of	ontvanger	mailbericht	(tijdig)	leest.
-  Interpretatie van e-mails kan onbegrip en frustratie met 

zich meebrengen.

-  Kost tijd om wijzigingen in e-mailadressen bij te houden.

- Uitval van computer/internet.

-  Geen ‘hardcopy’ archiefversie, mails kunnen verloren. 

gaan door onzorgvuldig gebruik.

Gebruik een 
emailprotocol

De Bilthuysen, locatie 
Rinnebeek, heeft een 
E-mail protocol opgesteld. 
Dit wordt besproken 
en geëvalueerd met de 
medewerkers.

Meer informatie:

Voorbeeld van E-mail 

protocol, 

De Bilthuysen
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Diverse aanbieders van digitale communicatie

Nederland is in Europa koploper als het gaat om toegang 

tot internet: meer dan negentig procent van de Nederlandse 

huishoudens kan het wereldwijde web op. De computer en 

het Internet zijn niet meer alleen van jongeren. Ook ouderen 

beginnen het medium enthousiast te ontdekken. Van de 

55-plussers maakt bijna de helft gebruik van internet. 

Voor zorgorganisaties biedt dit kansen om met familieleden 

digitaal te communiceren als extra mogelijkheid naast het 

persoonlijk contact. Digitale communicatie levert tijdswinst op, 

is flexibel en heeft een groter bereik. 

Een belangrijk punt is om een keuze te maken uit een systeem waarvan het 

beheer bij de zorgorganisatie ligt of bij de familie. Het voordeel van het beheer bij 

de zorgorganisatie is dat de organisatie deze communicatievorm ook in de plaats 

van e-mailverkeer kan gebruiken en naast persoonlijk contact met een cliënt en 

de familie berichten naar alle familieleden kan sturen. Ook kan de zorgorganisatie 

in overleg met de familie beslissen wie van de medewerkers toegang krijgt. Is het 

beheer in handen van de familie, dan nemen zij dat besluit. 

Etiquette

Een vraag die vaak wordt gesteld is of zorgorganisaties (ge-

drags)regels moeten vastleggen voor digitale communicatie. 

Gelden er etiquetteregels? De ene organisatie is er voor-

stander van om dat in de praktijk uit te proberen. Ze laten 

bij voorkeur medewerkers onderling ervaringen uitwisselen 

en elkaar bevragen op wat wel en niet gepast is. De ander 

stelt liever vooraf bepaalde regels vast om problemen te 

voorkomen. 

In plaats van regels kun je ook etiquettetips en voorbeelden geven over taal- 

en stijlgebruik, lengte en aard van berichten. In geval van ernstige berichten 

of bij spoedvragen en persoonlijke gesprekken vindt communicatie altijd per 

telefoon plaats.

Monitor digitale communicatie 

Bespreek minstens een keer per 
jaar met een aantal betrokkenen, 
zowel medewerkers als familiele-
den, of alles nog goed verloopt in de 
digitale communicatie. Stel vast wat 
er (nog) nodig is om het succesvol te 
laten (blijven) zijn. Bijvoorbeeld be-
paalde afspraken vast leggen, extra 
informatie of workshops geven. 

Meer informatie:

Stappenplan om aan de 

slag te gaan met digitale 

communicatie

 Overzicht platforms digitale 

communicatiesystemen met 

familie

 ‘Familieparticipatie 2.0’. 

Y. de Jong en T. Royers. 

Denkbeeld, april 2012.
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Voorbeelden uit de praktijk

Digitale communicatie verbetert contact  
met familie

In Zorgcentrum Suderigge in Lemmer vonden 

ze dat het contact met de familie beter kon. Ze 

namen het initiatief tot het Familienet. Daarmee 

is het mogelijk om digitaal te communiceren met 

de familie. Teamleider Ria Witteveen: ‘Omdat veel 

familieleden werken, is het moeilijk om als EVV'er 

overdag contact te hebben. Vaak moeten we ’s 

avonds bellen.’

Dagelijkse gebeurtenissen

Het zorgcentrum legde dat probleem neer bij een ICT-bedrijf. 

Het bedrijf ontwikkelde Familienet. Daarmee kan de EVV'er 

per e-mail berichten aan de familie doorgeven. Tijdens de 

berichtwisseling komen ook dagelijkse gebeurtenissen aan de 

orde, vertelt Witteveen. Die worden doorgaans niet snel per 

telefoon  gedeeld. Zoals: 'Uw moeder is vandaag naar klaver-

jassen geweest, ze heeft erg genoten.' En: 'Uw vader is met de 

boottocht mee geweest. In het zonnetje zat hij te genieten.' 

Band met familie

Dat is natuurlijk ook andersom mogelijk, vanuit de familie. De 

foto van het achterkleinkind in Australië komt bijvoorbeeld via 

Familienet en laptop bij de cliënt. Witteveen: ‘De verzorgenden 

bouwen hierdoor een goede band op met de familie. De familie 

krijgt ook meer inzicht in het dagelijkse leven van de cliënt. 

Zo ontstaat er meer begrip en is er meer gespreksstof tijdens 

een bezoek.’

Goede resultaten

Door Familienet is het contact tussen familie, verzorgenden en 

cliënten aanzienlijk toegenomen, vertelt Witteveen. Ook is het 

aantal bezoeken aan het verzorginghuis opvallend toegeno-

men. Andere effecten zijn: tijdwinst voor de verzorgenden en 

minder misverstanden omdat alle familieleden nu dezelfde 

informatie krijgen.

Door Yvonne de Jong. Vilans, 2012.

Effectieve communicatie verbetert samenspel 
met familie

Té betrokken familieleden staan een goed 

samenspel tussen zorgmedewerkers en familie 

in de weg. Een nieuwe manier van communiceren 

verbeterde bij Zorggroep Charim, locatie 

Pampagras de balans. 

Ina Nagelvoort, teammanager van de zorgwoningen: ‘De huis-

regels van zorggroep Charim moesten een prominentere plek 

krijgen. Bij elke beslissing hadden familieleden commentaar. 

Dat was niet werkbaar.’ Om de relatie met de familieleden te 

verbeteren, deed Pampagras mee aan een traject rond man-

telzorg en familieparticipatie van Vilans en Kennispraktijk. 

Familie is onmisbaar

‘Familie heb je op verschillende niveaus nodig wil je goede 

zorg leveren. Na verhuizing is familie een belangrijke houvast. 

Voor ons zijn naasten ook een belangrijke gesprekspartner. En 

je hebt de familie ook nodig bij activiteiten.’ 

Communicatietraining helpt direct

Ina Nagelvoort: ‘De training had direct effect. De medewerkers 

waren meer bewust van hoe ze communiceerden en welk ef-

fect dat heeft. Eén was zo dapper om meteen met een ‘lastige’ 

familie in gesprek te gaan. De geleerde technieken hadden 

meteen resultaat. De zorgmedewerkers hebben een andere 

vorm van communicatie aangeleerd. Niet aanvallend, niet 

verdedigend. Af en toe merken we dat de kennis wat wegzakt. 

Dat bespreken we dan in het teamoverleg.’

Verwachtingen bijgesteld

Ook was er de wens dat mantelzorgers meer doen in het 

activiteitenaanbod. ‘Dit is wel wat verbeterd, maar het blijft 

moeilijk. Het grote verschil met voorheen is dat we daar nu 

begrip voor hebben. Mantelzorgers zijn ook druk met hun 

werk en gezin.’

Duidelijkheid scheppen

Om het samenspel met familie verder te verbeteren hebben 

ze bij Pampagras de huisregels uitgeprint en opgehangen. ‘Zo 

weet iedereen weet waar hij aan toe is. Dit schept duidelijk-

heid en voorkomt misverstanden.’ Ook is er twee maal per jaar 

een familieavond.

Door Merel Schrama. Vilans, 2012.

4. Communicatie: praktische tips om de relatie te versterken
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Werkwijze: handzame instrumenten  

te gebruiken tijdens het werk

Hoe sluit je aan bij de relaties die er al zijn tussen cliënten en 

familieleden en andere bekenden uit hun netwerk? Door een 

goed gesprek te voeren? Door hen te ondersteunen? En is 

lastige familie echt lastig of hebben ze moeite om de situatie 

te accepteren en hebben ze behoefte aan een luisterend oor. 

Bij participatie van de familie gaat het  om een traject met 

verschillende fasen die een andere rol vragen van de (zorg)

medewerkers.

1. Verhuizing

Het is vaak pijnlijk om te constateren dat thuis wonen niet langer kan. 

Persoonlijk contact bij de verhuizing naar een zorgorganisatie is daarom erg 

belangrijk en kan veel goed doen. Hoe verloopt het contact met familieleden 

voor, tijdens en na de verhuizing van de cliënt?

Oriëntatie

De cliënt oriënteert zich samen met mensen uit zijn of haar omgeving op de 

mogelijkheden om te verhuizen naar een zorginstelling. Soms neemt een fa-

milielid het initiatief, omdat de cliënt er zelf niet meer toe in staat is. De cliënt 

is dus niet alleen. Belangrijk is om in deze fase al contact te leggen met de 

omgeving. En de bijdrage vanuit die omgeving ook te erkennen en waarderen. 

Tegelijkertijd is het goed voor familie om te zien dat ze de zorg ook (tijdelijk) 

mag loslaten en overdragen. 

Familieleden blijken vaak ook hele praktische vragen te hebben, zoals: of er 

voldoende parkeerruimte is, of ze op elk gewenst moment het pand en de ka-

mer van hun naaste binnen kunnen komen, of en waar ze mogen mee-eten. 

Voor wie?

Wat levert het op?

Waar gaat het over?

Managers, beleidsmedewerkers  

en teamleiders

■  Welke familieparticipatie past op 

welk moment?

■  Contact maken in verschillende 

situaties

■  Inzicht in passende benadering 

van familie in diverse situaties

■  Praktische tips

5

Spreek ook de familie aan  
in folders

Zorg voor foldermateriaal en infor-
matie op de website waarin niet al-
leen de cliënt aangesproken wordt, 
maar waarin ook zijn omgeving zich 
herkent. Let daarbij op uitnodigend 
en stimulerend taalgebruik. Vraag 
ze naar wat zij belangrijk vinden 
dat in de folders staat en laat hen 
meekijken of de formulering hen 
aanspreekt. 

Gebruik het draaiboek voor 
verhuizing

Bij de Rijnhoven, locatie Herema-
lerhof,  is door Vilans een draaiboek 
gemaakt voor de overgang van ver-
pleeghuis naar kleinschalig wonen 
met communicatie en betrokken-
heid van familie.

Meer informatie:

Draaiboek Verhuizing  

en Familie

Leer Elkaar 
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Intake

Uit praktische overwegingen stelt de zorgorganisatie meestal voor om met 

één persoon uit de omgeving van de nieuwe bewoner contact te onderhouden. 

Met deze persoon maakt de zorgorganisatie afspraken tijdens de intake en 

bespreekt later de veranderingen met hem of haar. Dit voorkomt dat medewer-

kers contact moeten opnemen met iedereen van de familie. Familie kan zich 

hier vaak wel in vinden, maar het is wel zaak dat de contactpersoon zich ervan 

bewust is dat hij of zij de hele familie moet informeren. Digitale communicatie 

via speciaal daarvoor ingerichte websites kan hierbij uitkomst bieden. 

De zorgorganisatie moet zich realiseren dat de contactpersoon niet altijd dege-

ne is die het meest intensief voor de cliënt gezorgd heeft. De familie kan voor 

een andere contactpersoon kiezen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers 

zich niet alleen richten op de ene contactpersoon als er meerdere familiele-

den nauw betrokken zijn bij de cliënt. Contact leggen gaat verder dan alleen 

contact met de contactpersoon.

Praktische afspraken en tips: 

•	  Spreek af wie de vaste contactpersoon en eerste vervanger is bij de familie. 

Bij de zorgorganisatie is bekend wanneer welke persoon bereikbaar is.

•	  Spreek af dat de contactpersoon de rest van de familie, buren en vrienden 

informeert over het wel en wee van cliënt en de gang van zaken in de zorg-

organisatie.

•	 	Communiceer niet alleen via een contactpersoon, maar ook met familiele-

den en bekenden uit het netwerk van de cliënt als die op bezoek komen.

•	 	Wijs een vaste contactpersoon en eerste vervanger aan bij de zorgorgani-

satie, waarvan de contactpersoon en zijn vervanger van de familie weten 

wanneer ze bereikbaar zijn en waarvoor.

•	 	Zorg dat alle medewerkers op een vriendelijke en open manier met fami-

lieleden communiceren. 

•	 	Organiseer	een	informele	bijeenkomst	voor	familieleden	van	(nieuwe)	cli-

enten om kennis te maken met de woonplek, andere bewoners en familie-

leden, medewerkers en vrijwilligers. 

Daadwerkelijk verhuizen

De verhuizing staat voor de deur. Er moet van alles gebeuren. Voor degene van 

de familie die bij de verhuizing betrokken zijn, is het belangrijk te weten wat 

ze moeten regelen. Wat kan en mag mee? Welk tijdstip is het meest geschikt 

voor de verhuizing? Erg belangrijk is dat familie weet wie hun naaste opvangt 

in het zorgcentrum wanneer zij weg zijn. Het is aan de zorgorganisatie om deze 

en andere vragen te beantwoorden. Voor de familie draait het daarbij om goed 

persoonlijk contact met een vertegenwoordiger van de zorgorganisatie in wie 

ze vertrouwen hebben en die begrijpt wat voor hen belangrijk is. 

Voor familie gaat het in eerste instantie om goede zorg- en dienstverlening aan 

hun dierbare. Het moet een veilige plek zijn en hun naaste moet in goede han-

den zijn en zich op zijn gemak voelen. Daar hebben ze vaak zelf ook duidelijke 

ideeën over. Die zijn gebaseerd op jarenlange ervaring. Soms zijn die wensen 

niet direct of op een andere manier te realiseren binnen de organisatie. Zorg 

voor goede communicatie hierover. Niet als eenrichtingsverkeer, maar in de 

vorm van dialoog. 

5. Werkwijze: handzame instrumenten te gebruiken tijdens het werk

Gebruik het Ecogram

Het helpt om samen met de cliënt,  
en mogelijk met hulp van zijn familie, 
in kaart te brengen met wie de cliënt 
relaties onderhoudt en op welke 
manier. Een effectief hulpmiddel 
daarvoor is het Ecogram. Een Eco-
gram dat goed is ingevuld, laat in een 
oogopslag de omvang en de kwaliteit 
van het netwerk van een cliënt zien. 
Ook is het te gebruiken als onder-
steuning van mantelzorgers.

Meer informatie:

Ecogram

Leer Elkaar 
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Verwijs naar de  checklist 
voor familie

Voor familie is het prettig om 
zelf te controleren of alles goed 
geregeld is bij de zorgorganisa-
ties. Daarvoor kunnen ze gebruik 
maken van de checklist van 
Mezzo, de belangenvereniging 
van mantelzorgers en 
vrijwilligerszorg.

Meer informatie:

Checklist Mezzo 
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Ondersteunen

Bij een verhuizing kunnen allerlei gevoelens van schuld, schaamte en verlies 

een rol spelen bij familieleden. Het is goed om daar aandacht voor te hebben 

en familieleden, die dat willen, hun verhaal te laten vertellen. Dat betekent dat 

er tijd moet zijn om naar die verhalen te luisteren. 

Als familie met veel emotionele gevoelens worstelt, kan de medewerker hen 

uitnodigen om er op een later moment nog een keer over na te praten. Bijvoor-

beeld met een maatschappelijk werker als die aanwezig is. Ook kan de zorgor-

ganisatie een gespreksgroep organiseren voor familie van (nieuwe) bewoners, 

waar dit soort onderwerpen aan bod komen. Een andere mogelijkheid is dat 

een familielid van een cliënt die al langere tijd verblijft in de zorginstelling 

optreedt als maatje

Direct na de verhuizing

Sommige familieleden, vooral degenen die intensief hebben gezorgd voor hun 

familie, hebben behoefte om op adem te komen na de verhuizing. Om allerlei 

praktische zaken af te handelen, maar ook om alle gevoelens die de verhuizing 

heeft losgemaakt een plek te geven. Participatie staat op dat moment niet hoog 

op hun aandacht lijstje. Ook speelt een rol dat veel familieleden verwachten 

dat de organisatie alles overneemt in de zorg en ondersteuning van de cliënt. 

Wellicht moeten ze hooguit een paar boodschappen doen en kleding wassen, 

maar dat is het dan ook wel. 

Het kan de organisatie moeite kosten – die familie daargelaten die de zorg en 

ondersteuning niet los kan laten – om familie bij de zorg en ondersteuning te 

betrekken. Het helpt om daarbij de relatie die er altijd geweest is als uitgangs-

punt te nemen. Door na bijvoorbeeld na twee tot acht weken te vragen wat ze 

altijd voor hun naaste gedaan hebben. En door vervolgens te vragen wat ze 

graag willen blijven doen en wat juist niet. Niet vanuit de opdracht van de zor-

gorganisatie om een bijdrage te leveren, maar vanuit de wens om op een pret-

tige en zinvolle manier contact te houden. Dat kan door bijvoorbeeld uitstapjes 

te maken, mee te doen aan activiteiten of door bepaalde zorghandelingen uit te 

voeren die altijd zo prettig verliepen. 

Vaak krijgen familieleden direct te horen wat er van hen verwacht wordt. Maar 

het gaat erom hen vooral duidelijk te maken dat ze welkom zijn. En dat ze nog 

steeds wat kunnen betekenen voor hun familie. Familie heeft vaak geen idee 

wat ze wel en niet mogen doen en wachten af. Door hierover het gesprek aan 

te gaan, zullen familieleden zich uitgenodigd voelen om een bijdrage te leveren 

aan het welbevinden van hun naaste. Ze krijgen dan de gelegenheid om dat op 

een manier te doen die bij hen past, zodat ze het goed vol kunnen houden. Dat 

kan voor elk familielid anders zijn. 

Participeren

Familie is van harte welkom om actief betrokken te zijn en te blijven bij hun 

naaste. En als ze willen ook bij andere cliënten. De afspraken hierover kunnen 

worden vastgelegd in een zorgleefplan of persoonlijk ontwikkelingsplan. Daar-

bij is het van belang om de expertise en ervaringen die familieleden hebben 

opgedaan in de zorg en ondersteuning van hun naaste te erkennen en op basis 

van deze gelijkwaardigheid met hen samen te werken.

Mantelzorgondersteuning

Het Formulier Mantelzorgonder-
steuning helpt verpleegkundigen 
om een gesprek met de mantel-
zorger te voeren. Het formulier 
geeft inzicht in de impact van de 
zorg op het leven van de mantel-
zorgers. De Mantelscan van het 
Expertisecentrum Mantelzorg is 
een instrument om de kracht en 
de risico's van mantelzorgers en 
het netwerk in kaart te brengen. 

Meer informatie:

Formulier Mantelzorg- 

ondersteuning

 

Mantelscan, Expertisecentrum 

Mantelzorg

Organiseer iets voor mantel-
zorgers en familieleden

Organiseer bijvoorbeeld een of 
meerdere activiteiten op de Dag 
van de Mantelzorger. Deze vindt 
ieder jaar plaats op 10 november.
Voorbeelden van activiteiten in het 
kader van deze Dag zijn te vinden 
op de website van Mezzo.

Meer informatie:

Mezzo

Leer Elkaar 
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2. Verblijf 

Contact

De cliënt is verhuisd. De naaste familie ontdekt geleidelijk de weg en leert de 

medewerkers kennen. Vaak vinden ze het prettig om te weten wie wat doet en 

wie er op welk moment is. Mogelijk komen nu ook familieleden en bekenden 

langs die nog niet eerder geweest zijn. Ze hebben de verhuizing afgewacht. 

Het is belangrijk om ook met deze mensen contact te leggen en ze wegwijs te 

maken, zodat ze zich welkom en thuis voelen. 

Tips om contact te bevorderen:

•	  Maak een fotogalerij met foto’s en de functies van medewerkers en vrijwil-

ligers op de afdeling of woongroep.

•	  Bespreek in het team hoe je omgaat met familieleden die veel tijd en aan-

dacht vragen.

•	 	Maak afspraken over de schriftelijke en mondelinge communicatie met 

familie over de gang van zaken. Spreek af welke gerichte informatie of 

vragen via e-mail worden gesteld en beantwoord. 

•	  Organiseer interactieve, digitale communicatie.

•	 	Verspreid	een	(digitale)	nieuwsbrief		over	wat	er	gebeurt	op	de	locatie,	 

afdelingen of  woongroepen.

Ondersteunen

Behoefte aan ondersteuning is er bij familie vaak ook nog na de verhuizing. 

Naaste familieleden kunnen nog steeds te kampen hebben met gevoelens van 

schuld en schaamte. Familie die wat verder af staat, kan het lastig vinden om 

contact te houden met hun naaste. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze nog een 

gesprek aan kunnen knopen, welke leuke dingen ze kunnen ondernemen et 

cetera. Medewerkers kunnen hen daarbij helpen met suggesties en handige 

tips. Soms zijn er conflicten binnen families, tussen families onderling of met 

medewerkers. Dan is het ook van belang daar tijdig aandacht aan te besteden. 

Dat kan veel ellende voorkomen. Schakel als medewerker de hulp in van colle-

ga’s en je leidinggevende als je er niet uitkomt.

 

Uitnodigen

Nodig familie persoonlijk uit om deel te nemen aan activiteiten, bijeenkomsten 

en dergelijke. Houd er rekening mee dat zij een eigen (drukke) agenda hebben. 

Geef ze bijvoorbeeld een eerste versie van een jaarplanning van activiteiten, 

zodat ze daarvoor tijdig vrij kunnen plannen. Laat hen intekenen en neem  

contact op als ze dat gedaan hebben.

Participeren

Participatie is geen eenrichtingsverkeer. Geef mantelzorgers en familieleden 

de ruimte om hun eigen wensen en ideeën naar voren te brengen. Sluit aan 

bij de bestaande rituelen in een familie. Ondersteun, stimuleer en versterk de 

bijdrage van de familie. Laat hen zelf kiezen of ze ook zich voor andere cliënten 

willen inzetten. Dring het niet op. Laat familie ook mee evalueren hoe het nu 

gaat met de zorg en ondersteuning.

3. Afsluiting

Contact met de familie eindigt op het moment dat een cliënt overlijdt of ver-

huist naar een andere woonplek. Zeker bij overlijden is het belangrijk om een 

goede relatie met de familie te hebben. Zorgmedewerkers, maatschappelijk 

5. Werkwijze: handzame instrumenten te gebruiken tijdens het werk

Bespreek afspraken over 
familieparticipatie

Bespreek afspraken wie van 
de familie wat doet vast in een 
afsprakenlijst, maar bespreek niet 
alle vragen op het formulier direct 
na de verhuizing. Geef familie 
eerst de kans om te wennen 
aan de nieuwe situatie. Bied ook 
(emotionele) steun waar nodig. 

De checklist Contact met fami-
lieleden bevat tips en vragen die 
zijn gebaseerd op onderdelen van 
COUP-model: Contact leggen, On-
dersteunen, Uitnodigen en Partici-
peren van familie.

Meer informatie:

Voorbeeld Afsprakenformulier  

cliënt - familie, Birkhoven 

Zorggoed

Checklist Contact Familie

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 

Deel zorg en ondersteuning 
met de familie

Suggesties om de zorg en ondersteu-
ning te delen met familie zijn te vin-
den in de onderstaande publicaties.

Thuis voelen. Gids voor 

naasten en verpleegkundigen 

als bondgenoten in waardige 

zorg. H. Willemsen en T. van 

den Klinkenberg, 2009. 

 Gedeelde zorg: een ideeënboek. 

Vilans en PON, 2007. 

Methode Familiezorg, 

Expertisecentrum 

Familiezorg. L. Tielen, 2010.
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werkers en geestelijk verzorgers kunnen dan emotionele en praktische steun 

bieden. Het kan voorkomen dat cliënt en/of de familie het niet eens zijn met de 

behandeling vanuit de organisatie. Dan is het van belang om cliënt en familie 

goed te informeren en ondersteunen, zodat ze op een verantwoorde manier 

keuzes kunnen maken. 

In het geval van verhuizing naar een andere woonplek is het van belang om sa-

men met de cliënt en diens familie de zorg en ondersteuning te evalueren. Het 

is aan de organisatie om verbeterpunten die daaruit naar voren komen, door te 

voeren in het werkproces en beleid.

Meer informatie:

Zorg voor naasten. Regionale richtlijn Netwerk Palliatieve Zorg 

Haaglanden. Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken, 

april 2012. 

“Laatste levensfase verpleeghuiszorg vraagt om meer regie”,  

G. Bannenberg in Financieel Dagblad, 21 december 2012. 

Checklist Activiteiten en 
Familieparticipatie

De checklist Activiteiten en 
Familieparticipatie is te gebruiken 
door medewerkers die activiteiten 
organiseren. Ze kunnen daarbij 
ook familieleden betrekken.

Meer informatie:

Checklist Activiteiten en 

Familieparticipatie 

Stimuleer vrijwilligerswerk 
door familie

Sommige familieleden voelen zich 
ook bij andere cliënten betrokken 
en verrichten op diverse manieren 
vrijwilligerswerk. Na het overlijden 
van hun naaste zijn ze bereid dit 
te blijven doen. Anderen willen 
wel vrijwilligerswerk gaan doen 
als ze daarvoor gevraagd worden. 
Zorg dat de vrijwilligersactiviteiten 
aansluiten bij hun vaardigheden, 
talenten en wensen en biedt ze een 
vrijwilligersovereenkomst aan.

Meer informatie:

Zorg Beter met Vrijwilligers

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


5. Werkwijze: handzame instrumenten te gebruiken tijdens het werk

Cultuur: openheid creëren tussen 

medewerkers en familie

Er zijn meerdere mogelijkheden om van en met elkaar te leren 

over familieparticipatie en hiermee de cultuur te veranderen. 

1. Met familie

Er zijn allerlei soorten familiebijeenkomsten. Vorm, inhoud en doel verschillen  

onderling sterk. Soms ook zijn allerlei activiteiten voor en door familieleden be-

doeld als een familiebijeenkomst. We zetten de verschillende vormen op een rijtje.

Versterken van de onderlinge band en betrokkenheid

Bijeenkomsten om de onderlinge band en betrokkenheid te versterken lijken 

op activerende bijeenkomsten, maar er is wel een verschil: de familieleden 

worden nu zelf een beetje verzorgd: high tea, barbecue, brunch op zondagoch-

tend, muziek, avond met ontspanningsactiviteiten zoals yoga, aromatherapie, 

snoezelen. 

Informeren

Familiebijeenkomsten kunnen het karakter hebben een voorlichtingsbijeen-

komst over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënt en zijn familie zoals: 

Zorg Zwaarte Pakketten, eigen bijdrage, dagactiviteiten, medicatiebeleid, 

wasverzorging, vrijheidsbeperkende maatregelen, cliëntenraad, mentorschap.

Activeren

Sommige verzorgings- en verpleeghuizen organiseren speciale bijeenkomsten, 

waarbij familieleden, cliënten en medewerkers gezamenlijk iets doen. 

Voor wie?

Wat levert het op?

Waar gaat het over?

Managers, beleidsmedewerkers  

en teamleiders

■  Hoe is de cultuur in de organisatie 

en familie zelf te versterken tot 

wederzijds samenspel

■  Hoe spreek je verwachtingen 

vanuit organisatie en vanuit 

familie uit

■  verschillende mogelijkheden en 

vormen om tot een cultuuromslag 

te komen die  familieparticipatie 

versterkt

6 

Organiseer een Kick-off 

Uit ervaringen van diverse projecten 
van Vilans over familieparticipatie 
blijkt het zinvol om met een duide-
lijke kick-off te beginnen, waardoor 
iedereen binnen en buiten de organi-
satie weet wat er staat te gebeuren. 
Een optie is om een speciale voor-
stelling te organiseren. Vilans brengt 
de voorstelling ‘Familiefabels’ op het 
podium om misvattingen te leren 
doorzien en om familieparticipatie in 
de organisatie te versterken. 

Meer informatie: 

Vilans, Familiefabels op het 

podium

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 

Begin met de Samenspelscan

Om te achterhalen welke 
verbeteringen nodig zijn om het 
samenspel tussen familie en 
medewerkers te optimaliseren, 
is door het Expertisecentrum 
Mantelzorg de Samenspelscan 
ontwikkeld. De scan bevat vragen 
die door alle betrokken partijen 
in te vullen zijn. Op die manier 
geeft het een helder beeld van de 
mate waarin familieparticipatie 
al goed is ingevoerd. Wat gaat 
goed en waar zijn verbeterpunten 
nodig? De ingevulde scan biedt 
een zinvol aanknopingspunt voor 
een gesprek over de verschillende 
wensen en verwachtingen.

Meer informatie: 

Samenspelscan, 

Expertisecentrum 

Mantelzorg

Leer Elkaar 
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Enkele voorbeelden daarvan zijn:

•	  Schoonmaakdagen: speciale dag om gezamenlijk de voorjaarsschoonmaak 

te houden.

•	  Tuindagen: vaak op een zaterdag om de tuin op orde te brengen.

•	 	Kastendag: in voor- en najaar om het wintergoed en zomergoed te wis-

selen, de kledingkast op te ruimen en te kijken of kleding moet worden 

vervangen of hersteld.

•	 Kamperen	voor	de	(achter)kleinkinderen.

•	 Rond bepaalde feestdag samen hapjes maken.

Verwerken

Een aantal verpleeghuizen organiseert bijeenkomsten voor familieleden om 

hen te ondersteunen bij de verwerking van de ziekte van hun dierbare. Soms 

in de vorm van gespreksgroepen, soms als afdelingsactiviteit en soms als 

locatieactiviteit. Deze bijeenkomsten hebben meestal een tweeledig doel: (1) 

informeren over de ziekte en de gevolgen daarvan bij hun dierbare en (2) de 

familieleden ondersteunen bij hun verwerkingsproces. 

Onderwerpen kunnen zijn:

•	 	Hoe reageert de omgeving op de verhuizing naar een verpleeg- of verzor-

gingshuis en hoe kan de familie daarmee om gaan?

•	 Thuisvoelen in het verpleeghuis.

•	  Wat is dementie? Welke vormen zijn er? Hoe is het verloop? Hoe ga ik daar 

als familielid mee om?

•	 Omgaan met problematisch gedrag.

•	  Omgaan met de achteruitgang | toenemende kwetsbaarheid van mijn  

familielid.

•	 Sterven & afscheid nemen.

•	 Maandelijks	café	met	informatie	(zoals	Alzheimercafé).

•	 Zorgrollen: van partner naar zorggever.

Raadplegen

Soms organiseren zorginstellingen bijeenkomsten voor familieleden om hen te 

raadplegen over bepaalde onderwerpen zoals:

•	 Verbouwing of nieuwbouw.

•	 Invoeren van kleinschalig wonen.

•	 De kwaliteit van zorg.

•	 Het samenspel tussen familie en medewerkers.

Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen aannemen zoals een open avond, 

een groepsdiscussie, de presentatie van een vooraf gehouden schriftelijke enquête.

Vaak vinden combinaties van bovenstaande voorbeelden plaats en soms 

wisselen ze elkaar af: de ene bijeenkomst meer activeren, dan weer verwerken 

en daarna raadplegen en informeren.

2. Met familie én medewerkers

Bijeenkomsten

Familieparticipatie is iets dat vele partijen raakt: zowel cliënten, familie, 

vrijwilligers, medewerkers als management en ondersteunende diensten. Als 

de organisatie met dit onderwerp aan de slag gaat, is het nodig om al deze 

partijen daadwerkelijk erbij te betrekken. Dat kan onder meer via informa-

tievoorziening, schriftelijk en mondeling. Ook goed is het om met elkaar in 

gesprek te gaan tijdens formele en informele bijeenkomsten. De bijeenkom-

sten kunnen open staan voor iedereen of voor een vertegenwoordiging per 

groep. En ze kunnen op locatieniveau georganiseerd worden of op afdelings- of 

groepsniveau. Een nuttige aanvulling is om leden van de cliëntenraad voor de 

bijeenkomsten uit te nodigen.

Organiseer familiebijeen-
komsten

Organiseer een paar keer per jaar 
een contactbijeenkomst voor de 
familie op een woongroep of af-
deling. Laat daarbij verschillende 
inhoudelijke onderwerpen aan bod 
komen. Zorg dat de familie via de 
eerste contactpersoon een verslag 
ontvangt van de bijeenkomst. Daarin 
worden ook de verbeterpunten op-
genomen, die tijdens de avond naar 
voren kwamen. 

Meer informatie: 

Voorbeeld van Familie-

contactavond, Birkhoven 

Zorggoed

Bekijk aansprekende filmpjes

De film ‘Zorgen doe je samen met 
mantelzorgers’ van Vilans geeft in 60
seconden informatie over het samen-
werken met mantelzorgers. Bij het 
filmpje horen werkopdrachten. 
Het Expertisecentrum Mantelzorg 
heeft een film gemaakt over mantel-
zorg in kleinschalig wonen. De film 
laat zien hoe dit binnen één locatie 
vorm krijgt. Zowel verzorgenden als 
mantelzorgers en een expert komen 
aan het woord om aan te geven hoe 
zij met elkaar omgaan binnen de 
woongroep en wat zij daarvan vinden.

Meer informatie:  

Film 'Zorgen doe je samen 

met mantelzorgers'

Film 'Mantelzorg bij 

kleinschalig wonen'
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Project

Familieparticipatie vorm geven, kan het beste in projectvorm, waarin alle 

onderdelen zoals beschreven in deze toolkit bij de kop worden gepakt. Het 

project wordt getrokken door een projectgroep, waarin vertegenwoordigers 

van de betrokken partijen deelnemen. Denk er bijvoorbeeld ook aan om een 

vertegenwoordiger uit de cliënten- of familieraad deel te laten nemen aan de 

projectgroep. Datzelfde geldt voor het management, waar de projectgroep 

aan rapporteert zodat zij eventuele besluiten goed kunnen nemen. 

De organisatie stelt een projectleider aan, die verantwoordelijk is voor de 

inhoud, afspraken, planning en het inschakelen van de juiste mensen binnen 

de organisatie. Vaak worden de tools en tips eerst op een aantal plekken in 

de organisatie uitgeprobeerd. Zij vormen de pilotafdelingen, waar bekeken 

wordt wat werkt en wat de organisatie nodig heeft om familieparticipatie op te 

zetten. Zowel binnen de afdelingen als in de hele organisatie. Om de pilotaf-

delingen te stimuleren tot concrete acties is het zinvol om concrete doelen 

te stellen. Bijvoorbeeld 5 familieleden die meegaan met een uitje. Of een 

bijeenkomst organiseren waarbij tenminste 10 familieleden aanwezig zijn. Of van 

familie horen wat zij zelf zouden willen bijdragen en vervolgens tenminste 3 van 

die activiteiten uit (laten) voeren met en door familie. 

Om familieparticipatie succesvol in te voeren, moet voldaan zijn aan een 

aantal randvoorwaarden die te maken hebben met visie, beleid, organisatie 

en werkprocessen. De projectgroep is ook de trekker om familieparticipatie in 

deze onderdelen opgenomen te krijgen. De tools en tips in dit pakket kunnen 

daarbij helpen. 

2. Met medewerkers

Voor medewerkers is het van belang dat zij gemotiveerd zijn om familie bij de 

dagelijkse gang van zaken te betrekken, gelegenheid krijgen om zich de visie 

en vaardigheden voor familieparticipatie eigen te maken. Daar zijn verschil-

lende manieren voor te bedenken. Bijvoorbeeld tijdens een training, door 

middel van intervisie en tijdens het teamoverleg. Daarbij kunnen alle mede-

werkers gezamenlijk over het onderwerp met elkaar spreken of per functie-

groep. 

Zo zullen medewerkers, die als eerste het contact onderhouden, meer contact 

hebben met familie. Voor hen is het dus extra van belang dat op een goede 

manier te doen. Zij kunnen hun collega’s vervolgens meenemen in de ver-

nieuwende werkwijze. Ze moeten zich wel gesteund weten door hun leiding-

gevenden. Die vormen daarmee ook een belangrijke groep voor het (bij)leren 

van visie en vaardigheden voor familieparticipatie. Belangrijk is om in de hele 

organisatie uit te dragen dat ervoor gekozen is om familie te betrekken en 

waarom.

In de methode van de dialoog, ontwikkeld door Vilans, gaat het erom mede-

werkers te laten inzien op welke wijze ze vaak communiceren en welke - vaak 

belemmerende - mechanismen daarbij een rol spelen. Die kunnen ze herken-

nen en afleren of er anders mee leren omgaan. Er zijn passende slogans bij 

bedacht. Bijvoorbeeld: 

•	Laat	OMA	thuis	=	Oordelen,	Meningen	en	Adviezen

•	Denk	aan	NIVEA	=	Niet	Invullen	Voor	Een	Ander

•	Neem	ANNA	mee	=	Altijd	Navragen,	Nooit	Aannemen	

Gebruik een goede 
verandermethodiek

De verandermethodiek van Vilans is 

een gestructureerde, resultaatgerichte 

methode die wordt gebruikt voor verbe-

tering van de zorg- en dienstverlening. 

Deze methode helpt knelpunten helder in 

kaart te brengen en veranderingen door 

te voeren.

 

 

Meer informatie:  

Verandermethodiek

Oefen in effectief 
communiceren

Tijdens de training oefenen medewer-

kers met het stellen van open vragen, 

geven en ontvangen van feedback en 

complimenten. Er zijn posters gemaakt 

om op te hangen op de afdelingen. Dat 

houdt de medewerkers scherp. Fami-

lieleden reageren door te vragen waar 

het over gaat en hoe het nu werkt. Dat 

alleen al leidt vaak tot goede gesprek-

ken. Maar medewerkers zien ook dat 

familieleden zich verschillend opstellen 

en dat je daar op verschillende manie-

ren mee om kunt gaan.

Meer informatie:  

Communicatietraining van 

Vilans bij Zorggroep Charim, 

locatie Pampagras
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Vilans heeft in diverse projecten ervaringen opgedaan met deze methode en 

ook voor de communicatie met familie blijkt het goed te werken.

‘Lastig’ 

Medewerkers klagen soms dat familie lastig is. Ze klagen veel, ze eisen veel 

en de medewerkers hebben het al zo druk. Maar vaak gaat het om families in 

lastige situaties. Ze weten niet hoe ze kunnen omgaan met de verslechterende 

situatie van hun naaste, kampen met schuldgevoelens, voelen zich niet welkom 

in de organisatie. Er kan van alles spelen. Er zijn ook familieleden die als lastig 

worden ervaren, omdat ze zich té welkom voelen. Ze doen alsof de afdeling van 

hen is en bestieren alles. Ze bemoeien zich ook met de zorg en ondersteuning 

aan andere cliënten. Voor medewerkers is het dan belangrijk deze patronen te 

herkennen en te weten hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Aan de andere kant is het belangrijk dat medewerkers zien dat een groot deel 

van de familie zich eerder afwachtend en terughoudend opstelt. Juist omdat ze 

zien dat medewerkers het zo druk hebben en hun best doen. Juist dan is het 

nodig om goed contact te leggen en ruimte te bieden aan de contacten die er al 

waren. Medewerkers kunnen de inbreng van familie versterken door naar hen 

te luisteren en met hen samen te werken. Want dat draagt bij aan het eigen 

werkplezier en niet in de laatste plaats aan meer welbevinden van de cliënten.

Een goed beleid draagt eraan bij dat medewerkers en familieleden met elkaar 

in contact komen en elkaar niet als lastig of onbereikbaar ervaren. Samen heb-

ben ze dezelfde inzet: het welbevinden van de cliënt.

Meer informatie: 

Mijn moeder lag om 11.00 uur nog in bed. Omgaan met kritiek 

van familie, negen effectieve strategieën. H. Buijssen, Bohn, 

Stafleu van Loghum 2009.

Op tijd erbij. Vroegsignalering en management van conflicten 

tussen informele en professionele zorgverleners. M. Morée en 

T. Royers, Vilans 2008.

Leer van voorbeelden

Vilans heeft een voorbeelddag beschreven 

bij kleinschalige woonvorm Zomerhoek, 

een locatie van Laurens. Tijdens de dag 

komen contacten en samenwerking 

tussen cliënten, familie, vrijwilligers en 

medewerkers uitgebreid aanbod. Deze 

illustratie is te gebruiken als discussie 

tijdens een bijeenkomst of teamoverleg. 

Wat gebeurt op de afdeling wel en niet, 

waarom en wat valt er te verbeteren. 

Kijk ook naar de aanpak bij Careyn, Het 

Dorp. Daarvoor is met behulp van Vilans 

een toolkit samengesteld voor Samenspel 

met Informele zorg.

Meer informatie: 

Illustratie van een dag met 

familie en vrijwilligers. 

Locatie Zomerhoek, Laurens.

Toolkit Samenspel met 

Informele zorg. Careyn, 

Het Dorp.
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Denk eens aan e-learning 

Zorgorganisaties De Rijnhoven en De 

Hanzeheerd hebben samen met het op-

leidingsbureau. De Professionele Mens, 

Leerstation Zorg en Vilans bijscholing 

ontwikkeld op het gebied van familie-

vriendelijk werken voor verzorgenden in 

de vorm van een e-learningmodule. De 

module bevat allerlei casussen, filmpjes 

en tekeningen die duidelijk maken wat 

familievriendelijk werken betekent. Ge-

koppeld aan het individuele traject zijn er 

ook groepsbijeenkomsten, waar geoefend 

wordt met de stof. 

Meer informatie: 

E-learning 

Familievriendelijk werken
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Voorbeeld uit de praktijk

Goed samenspel verkleint afstand tussen zorg en familie

Cello biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een 

verstandelijke beperking. Met steun van Vilans heeft Cello 

de relatie met en de rol van het netwerk van cliënten 

verstevigd. Cello clustermanager Rian Verbakel is positief. 

‘In samenwerking met Vilans heb ik mijn teams handvatten 

gegeven om het samenspel met familie beter vorm te geven. 

Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede en bevordert het 

werkplezier van medewerkers.’

Door middel van opdrachten kregen de zorgmedewerkers inzicht in het netwerk 

van hun cliënten en de mogelijkheden van efficiënter contact via het digitale 

Familienet. Een van de opdrachten gaf inzicht in hoe beperkt het netwerk rond 

een client soms is. Hierbij, waarbij vulden medewerkers eerst een netwerkkaart 

voor zichzelf in en daarna voor een willekeurig cliënt. Het contact van cliënten 

beperkte zich tot medebewoners, familie en voor het merendeel: zorgverleners 

van Cello.

Op gesprek

Om de banden met het netwerk aan te halen hebben medewerkers gesprekken 

gevoerd met mensen uit het netwerk van de cliënt. Tijdens zo’n huisbezoek 

konden familieleden vertellen over hun situatie en de relatie met hun familie-

lid. Coördinerend begeleider Grietje Voets: ‘Als ik zie wat het ons nu al ople-

vert, dan zijn die huisbezoeken me flink wat waard. De afstand tussen begelei-

ders en familieleden is verkleind, de betrokkenheid bij de cliënten is verbeterd 

en de wederzijdse verwachtingen zijn verhelderd.’

Familienet

Cello wil het digitale Familienet inzetten om het contact met de familie efficiënter 

te laten verlopen. Familienet is een besloten omgeving op het internet waar 

begeleiders en familie van de cliënt met elkaar communiceren. Persoonlijk be-

geleider Kevin Kanters: ‘Het mooie ervan is dat je familieleden die op grotere 

afstand zijn, toch kan informeren. Leuk, handig en tijdbesparend. In Familienet 

kun je een bericht plaatsen op een tijdstip dat jou uitkomt. De familie kan het 

lezen op een moment dat het hen schikt. We zijn volop aan het voorbereiden 

om Familienet als communicatiemiddel van de grond te krijgen.'

Door Theo Royers. Vilans, 2012.

Meer informatie:

Het Familieteam. Familieleden stemmen hun inbreng (meestal) 

onderling af. K. Oerbekke en T. Royers. Vilans, 2010.

Verleg grenzen in de 
samenwerking

Steeds meer wordt er een beroep ge-

daan op informele zorg: gegeven door 

mantelzorgers, familieleden, andere 

bekenden uit het sociale netwerk én 

vrijwilligers. Om hun betrokkenheid te 

versterken, is het nodig ook de eigen 

organisatie onder de loep te nemen. 

Meer informatie:  

‘Grenzen verleggen. Hoe 

kunnen mantelzorgers, 

familieleden, vrijwilligers 

en beroepskrachten beter 

samenwerken’ in: Kwaliteit  

in Zorg. Nummer 6, 2012.

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


30 Toolkit Familieparticipatie

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


3131

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


In voor zorg! is een 
programma voor de 
langdurige zorg van het 
ministerie van VWS en 
Vilans, kenniscentrum  
voor langdurende zorg. 

Kijk voor meer informatie 
op www.invoorzorg.nl 

Vilans is hét kenniscentrum voor 
langdurende zorg. Samen met het 
veld ontwikkelen we vernieuwende en 
praktijkgerichte kennis.

Kijk voor meer informatie op 
www.vilans.nl
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