
Leven zoals je wilt! 
Radicale vernieuwing in de verpleegzorg

Hoe krijgen ouderen de verpleegzorg die past bij hun wensen? In het experiment  
‘Leven zoals je wilt’ stellen de zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid deze  
vraag aan diverse betrokkenen bij de zorg, en ouderen zelf. Op 25 augustus vond in  
Amstelveen de eerste inspiratiebijeenkomst plaats. Een verslag.



In de zaal van verpleeghuis De Luwte in Amstelveen  schetste zij 
dilemma’s die zich kunnen voordoen wanneer de wens van de 
cliënt echt gevolgd wordt. ‘Mag iemand zijn eigen medicatie 
meenemen en gebruiken in het verpleeghuis? Hoe moet een 
verpleeghuis omgaan met bijzondere dieetwensen? Mag je je 
karnemelk drinken zoals je die lekker vindt, bijvoorbeeld klonterig 
en warm, nadat je glas een tijdje buiten de koelkast heeft 
gestaan?’ Anneke Augustinus is met Tamara Pieterse, directeur 
Langdurige Zorg bij Zilveren Kruis, namens de zorgkantoren 
initiatiefnemer van het project Leven zoals je wilt.
In dit experiment staat de kwaliteit van leven van ouderen met 
een WIz-indicatie (zie kader) centraal. De zorgkantoren zoeken 
antwoorden op de vraag hoe  deze ouderen de zorg krijgen die 
past bij hun wensen.
Het experiment ‘Leven zoals je wilt’ is onderdeel van het 
programma ‘Waardigheid en trots’ (zie kader), een plan om de zorg 
in verpleeghuizen te verbeteren.

Andere mindset
Deelnemers aan de inspiratiebijeenkomst zijn zorgprofessionals, 
bestuurders van zorgorganisaties, cliëntvertegenwoordigers en 
cliënten. De meeste aanwezigen komen uit de regio’s Amstelveen, 
Kennemerland en Gooi & Vechtstreek. De zorgprofessionals zijn 
degenen die het experiment daadwerkelijk gaan uitvoeren. En nee, 
dat hoeft niet gelijk gepaard te gaan met honderd nieuwe wetten 
en regels. ‘Zelfs binnen de huidige wetgeving en binnen geldende 
vergoedingen kan er al veel meer dan je denkt’, zegt Tamara 
Pieterse. ‘We zetten met dit experiment  in op een transitie, een 
andere mindset, die een nieuwe houding en gedrag vraagt van alle 
betrokkenen. De kern is: denken vanuit het perspectief van de 
cliënt  en vanuit mogelijkheden. Hoe kun je als cliënt zoveel 
mogelijk het leven leiden dat je wilt, en welke zorg en 
ondersteuning is daarvoor nodig?  Tot nu toe is vaak niet zozeer de 
vraag van de cliënt leidend als wel het beschikbare aanbod.’

Volg de wens van de cliënt
‘De zorg in verpleeghuizen moet anders kunnen. Niet de wet- en regelgeving moeten 
leidend zijn, maar de mens’. Met deze woorden opende Anneke Augustinus, manager 
Care van Zorg en Zekerheid de eerste inspiratiebijeenkomst  van ‘Leven zoals je wilt’. 

Dit voorjaar startten de zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg 
en Zekerheid met het radicale experiment Leven zoals je wilt 
in de regio’s Amstelveen, Kennemerland en Gooi & 
Vechtstreek. In dit experiment staat de kwaliteit van leven 
van ouderen met een WIz-indicatie centraal. Hoe krijgen zij 
de zorg die past bij hun wensen? Hiermee komen de zorg-
kantoren ook tegemoet aan de wensen van VWS om de zorg 
te vernieuwen en te laten aansluiten op de wens van de 
cliënt. Het experiment wordt uitgevoerd binnen het 
vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots.  
Dit programma is een initiatief van het ministerie van VWS  
en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’, en wil onder meer  
de zorg in verpleeghuizen verbeteren.  
Meer informatie vindt u op www.waardigheidentrots.nl. 

Leven zoals je wilt
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Aan de hand van een paar mooie voorbeelden werden de 
aanwezigen uitgedaagd anders tegen zaken aan te kijken. ‘Deze 
vaardigheid is cruciaal, want er wordt nog te veel vanuit de 
gebaande paden gedacht en te weinig vanuit de individuele cliënt’, 
vertelt Ellen van Bodegraven, een van de projectleiders van het 
experiment en verbonden aan het programma ‘Waardigheid en 
trots’. 

Wensen van de individuele cliënt
Om betrokkenen meer te laten denken vanuit de individuele 
oudere is de volgende stap  dat we met veertig cliënten uit elk van 
de drie deelnemende regio’s in gesprek gaan over hun wensen en 
hun zorgvraag. Het gaat om ouderen die op het punt staan een 
Wlz-indicatie te krijgen of deze net ontvangen hebben. Met hen en 
hun netwerk willen we kijken waar we tegenaan lopen als we de 
zorg vanuit hun wensen regelen. In die gesprekken zullen we ook 
de ideeën en overwegingen meenemen uit deze  
inspiratiebijeenkomst.

Anticiperen op ouder worden
Ook professor Guus Schrijvers is uitgenodigd om een bijdrage te 
leveren aan een omslag in denken. Hij is gezondheidseconoom, 
oud-hoogleraar Public Health UMC en auteur van het boek 
Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel. Hierin geeft hij zijn 
visie op de gezondheidszorg eruit in een maatschappij met 

schaarste aan zorg. ‘Zorg moet bereikbaar blijven voor iedereen en 
om dat te garanderen moeten er zaken veranderen’, stelt hij. ‘Dat 
kan op veel manieren en dit experiment is daar één van. Dit 
experiment heeft grote kans van slagen als het lukt om op andere 
manieren oplossingen te verzinnen. Dat vereist inderdaad 
omdenken, niet alleen aan de kant van de zorgprofessionals, maar 
ook aan de kant van het publiek. De houding van mensen ten 
opzichte van ouder worden moet veranderen. Mensen moeten 
anticiperen op hun oude dag, zoals je anticipeert op de komst van 
een baby of op andere levensfasen.’

Ruimte benutten
De rest van de inspiratiebijeenkomst bestaat uit een reeks 
workshops waarin de deelnemers verder oefenen met het 
fenomeen omdenken. Ze bespreken allerlei cliëntwensen in de 
zorg die vragen om nieuwe oplossingen. En ze ontdekken dat 
wensen in sommige zorgorganisaties wel ingevuld worden en in 
andere niet. De workshopdeelnemers constateren dat er 
inderdaad meer mogelijk is dan je denkt, als je maar bereid bent je 
creatief op te stellen. ‘Dat is precies wat we willen bereiken’, aldus 
Ellen van Bodegraven. ‘Het gaat erom dat we de ruimte tussen de 
regels en gewoontes vinden. Dat die ruimte er is, bewijzen de 
zorgprofessionals die nu al werken met creatieve oplossingen.  
Hoe meer we leren met elkaar en hoe meer we omdenken, des te 
groter de kans dat ouderen de zorg krijgen die zij het liefste willen.’

Omdenken
Om die radicaal andere mindset tot stand te brengen, maakten de deelnemers in een 
interactieve clinic kennis met het fenomeen omdenken. Omdenken is denken in termen 
van kansen en niet van problemen.  
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“Hoe kun je zoveel mogelijk het leven 
leiden dat je wilt, en welke zorg en 
ondersteuning is daarvoor nodig?”
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Jaap Janse, plaatsvervangend directeur langdurige Zorg VWS 
en Anno Pomp, coördinator strategie langdurige zorg bij VWS
‘Heel verrassend dat uitgerekend twee zorgkantoren met dit 
project op de proppen kwamen! Ze worden vaak vooral gezien als 
uitvoerder. Dit project stelt de goede vraag aan de voorkant van 
het proces en sluit goed aan bij de plannen die VWS naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat het project de goede snaar 
raakt, zien we aan de hoge opkomst bij deze inspiratiebijeenkomst 
en het enthousiasme waarmee de deelnemers aan de slag gaan. 
Het brengt een gevoel van bevrijding teweeg. ”Nu kan het”. Het 
gaat om een andere mindset: het kan anders en het mag anders. 
We hopen dat dit gaat overslaan naar andere regio’s.’

Lies Zuidema, bestuurder Brentano
‘We moeten ophouden met regels te verzinnen, we moeten het zo 
regelen dat het past. We mogen best meer vertrouwen op het 
oordeel van de zorgprofessional in individuele gevallen.  
De zorgprofessional moet de ruimte in de regels benutten.  
Als je je beslissingen kunt uitleggen en verantwoorden is het goed. 
Het is nu vaak veel te strak ingeregeld. In dit experiment kunnen 
zorgprofessionals van elkaar leren en ik hoop dat daardoor de 
burgerlijke ongehoorzaamheid zal toenemen.’

Jan Engelenberg, lid Centrale Cliëntenraad Zorgbalans en 
Anja Schouten, voorzitter RvB Zorgbalans 
Jan: ‘Dit sluit prachtig aan bij onze interne campagne Het Verhaal 
van Joost. Daarin debatteren we over allerhande dilemma’s in de 
zorg en verplaatsen ons daarbij consequent in de - fictieve – cliënt 
Joost. Wat zou hij vinden? Wat zijn zijn wensen? Joost mag het 
weten.’
Anja: ’Hoe je het wendt of keert, we moeten in de zorg allemaal 
leren om  in de huid van de cliënt te kruipen. Want de 
ontwikkelingen in de zorg gaan onverbiddelijk die kant op; we 
moeten nog veel meer dan nu aansluiten bij wat er voor die 
mijnheer of mevrouw op dat moment belangrijk is. Daarin hebben 
we nog veel te leren. Daarom zijn we hier vanavond aanwezig en 
doet Zorgbalans mee aan dit experiment.’

Reacties deelnemers

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 
ingevoerd en vervangt de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is er 
voor mensen die de hele dag intensieve zorg of 
toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld 
ouderen met vergevorderde dementie of 
mensen met een ernstige verstandelijke, 
lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg 
vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie 
vereist.
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Aan de voorbereidingen en realisatie van 
het experiment ‘Leven zoals je wilt’ werken mee:

Zonnehuisgroep Amstelland
Brentano
Amstelring
Sint Jacob
Reigershoeve
Zorgbalans
Hilverzorg
King Arthur Groep

samen met leden van cliëntenraden, Zorgbelang(en) en de zorgkantoren. 

Hebt u voorbeelden van creatieve, cliëntgerichte oplossingen in de langdurige zorg (Wlz)?
Kent u ouderen met een Wlz-indicatie in onze regio’s die zouden willen deelnemen aan dit 
experiment? Laat het ons weten! Mail naar levenzoalsjewilt@waardigheidentrots.nl


