Factsheet Leven zoals je wilt
Radicale vernieuwing in de verpleegzorg
Hoe wil een cliënt zijn leven het liefst leiden en hoe organiseren we zorg en ondersteuning
daarbij? We laten gebaande paden los en zoeken naar nieuwe oplossingen. De kwaliteit van
leven van ouderen centraal stellen, betekent een totale omslag in de verpleegzorg. In het
experiment ‘Leven zoals je wilt’ leren we in de regio’s Amstelveen, Gooi- en Vechtstreek
en Kennemerland hoe we volledige persoonsvolgende zorg in de Wlz kunnen waarmaken.
Het experiment maakt deel uit van het programma ‘Waardigheid en trots’ en de vernieuwingsagenda van VWS.

Het experiment in 3 fasen 2016 - 2018
planning

inhoud

kader

Voorbereiding
mrt –sept 2016
Met cliënten, hun vertegenwoordigers en zorgorganisaties bereiden
we in 3 regio’s voor hoe we zonder
belemmeringen volledig vraaggericht kunnen werken.
We werken in de regio’s Amstelveen,
Gooi- en Vechtstreek
en Kennemerland.*

Uitvoering
okt 2016 t/m eind 2017
We vragen de cliënten die
zich aanmelden hoe zij hun
leven willen leiden. De zorgen ondersteuningsvraag die
daaruit voortvloeit gaan we
daadwerkelijk organiseren.

Opschaling
2018
In geval van succes en goede
learnings schalen we (uiterlijk) in
2018 op: we gaan méér cliënten die
zorg bieden waarmee zij het leven
kunnen leiden zoals zij willen.

We spreken ongeveer 40 cliënten
per regio.

We bepalen de (mate van) opschaling
naar aanleiding van de projectresultaten.

* Aan de voorbereidingen en realisatie van het experiment ‘Leven zoals je wilt’ werken mee: Zonnehuisgroep Amstelland,
Brentano, Amstelring, Sint Jacob, Reigershoeve, Zorgbalans, Hilverzorg en King Arthur Groep, samen met leden van
cliëntenraden, Zorgbelang(en) en de zorgkantoren.

Kernelementen van het experiment
De klantvraag als uitgangspunt: inzicht in hoe een cliënt wil leven en de vragen naar zorg
en ondersteuning die daaruit voortkomen.
Maatwerkoplossingen: maximale vrijheid om tot passende zorg en ondersteuning te komen,
ook als huidige mogelijkheden niet voldoen. We gaan écht aan de vraag voldoen.
Systeemaanpassingen: inzicht in wat passende werkwijzen zijn voor cliëntondersteuning,
zorg leveren, en organiseren en bekostiging. Eventuele structurele (systeem)aanpassingen
die noodzakelijk zijn pakken wij op.
Het beoogde resultaat van dit experiment is een
betere kwaliteit van leven en betere ervaringen
van cliënten met de Wlz.

Vragen en/of opmerkingen over dit experiment?
Mail naar levenzoalsjewilt@waardigheidentrots.nl

