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Voorstel Verwantenportaal voor deelname aan pilot Waardigheid en Trots 2016 
 
Thema technologie 
 
 
Omschrijving en doel 
Het verwantenportaal van ons elektronisch cliëntendossier (ECD) biedt cliënten en hun verwanten de 
mogelijkheid tot inzage en accorderen in het dossier en daarna ook rapporteren.  
 
Doelstelling is verwanten meer betrokkenheid, regie en inspraak geven over de   zorg.  
 
Ook verwachten wij dat het hen een veiliger gevoel geeft te weten wat er in het dossier staat en de 
mogelijkheid te hebben aanvullingen te geven. Meer betrokkenheid zal leiden tot meer samenwerking 
t.a.v. de kwaliteit van leven van de cliënt.   
 
 
Draagvlak 

Deze aanvraag is voorgelegd aan de centrale cliëntenraad, 
OR, VAR en Raad van Toezicht. De voortgang van het 
project wordt door de projectleider maandelijks aan hen 
gerapporteerd. Hun vragen en opmerkingen n.a.v. de 
voortgangsrapportage en tijdens de overlegvergaderingen 
worden besproken en meegenomen in het project en 
teruggekoppeld. 
 
 
 
 
 

 
 
Omschrijving op welke wijze het voorstel de positie van de cliënt verbetert en versterkt 
Toegang tot het cliëntdossier draagt bij aan meer inspraak, omdat familie dan elk moment kan zien 
welke zorg wordt gegeven en wat gerapporteerd wordt. Zij hoeven niet te wachten tot de 
zorgplanbespreking of het bellen of spreken van de EVV over de situatie van hun familielid. We 
verwachten dat familie meer betrokken zal raken en meer dan nu zal aangeven welke prioriteiten zij 
wensen. We verwachten dat dit niet alleen zal gaan om doelen t.a.v. de lichamelijke gezondheid, maar 
ook over participatie en mentaal welbevinden.  
Bijkomend voordeel is dat de medewerkers het ECD oplettender in gaan vullen vanuit de positie van de 
cliënt, omdat ze weten dat de cliënt/familie meeleest. 
 
 
Wat is de stand van zaken? Hoe wilt u uw voorstel realiseren?  
1 juni 2016 startte een pilot met 32 cliënten en verwanten. Zij krijgen inzage in een deel van het dossier 
en de mogelijkheid om het zorgplan te accorderen en aanvullingen te geven. We maken een nulmeting 
en een vervolgmeting via mijnverbetermeter. In oktober 2016 is er een evaluatie via 
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mijnverbetermeter en gaan we na hoe we de pilot 
kunnen voortzetten het verwantenportaal ook op andere 
locaties kunnen inzetten  
 
 
Hoe wilt u het resultaat binnen en buiten uw organisatie 
inzichtelijk maken? 
De resultaten zullen we via mijnverbetermeter meten 
onder verwanten en verzorgenden. We delen graag de 
resultaten op onze website en social media kanalen, zie 
o.a. https://www.facebook.com/ZonnehuisAmstelveenZonnehuisgroepAmstelland/ en 
https://www.facebook.com/ZonnehuisgroepDeLuwte/.  
Ook presenteren we resultaten graag aan andere organisaties. 
 
Indien onderdeel is van uw voorstel om vanuit kwaliteit van leven een andere risicoafweging te maken 
dan nu gebruikelijk, graag daar expliciet op ingaan. 
Niet van toepassing 
 
 
Vermindering van regeldruk  
Door de inzage hebben verwanten rechtstreeks toegang en hoeft het zorgplan niet uitgeprint te 
worden voor verwanten.  
Door het verwantenportaal kan de zorgleveringsovereenkomst en toestemming voor bijvoorbeeld 
gebruik van foto’s en de inzet van Middelen en maatregelen digitaal worden geregeld. Handelingen als 
printen, per post versturen, retour exemplaar scannen en opslaan hoeven dan niet meer te worden 
gedaan.  
Aanvankelijk zal de regeldruk wel toenemen om de verwanten instructie te geven over het gebruik van 
het dossier. We zullen hier instructiekaarten voor maken.  
 
Gaat u met externe partners samenwerken zoals opleidingsorganisaties of andere zorgaanbieders? 
Indien daarvan sprake is, graag aangeven welke partners en hoe u met hen gaat samenwerken. 
Nog niet van toepassing is, maar als de mogelijkheid zich voordoet, staan wij daar voor open.  
 
 
Visie op kwaliteit  
De missie van Zonnehuisgroep Amstelland is hart voor kwaliteit van leven. De visie is uitblinken in dat 
van waarde is voor de cliënt. 
Om dit te realiseren is de centrale doelstelling van de organisatie de dialoog met de cliënt en diens 
familie. Door dialoog achterhalen we wat 
cliënten belangrijk vinden, wat hun 
ervaringen zijn en hoe wij onze zorg 
continu kunnen verbeteren en aanpassen 
op hun wensen.  
De Eerst verantwoordelijke verzorgende 
(EVV) neemt het initiatief tot de dialoog 
en zorgt ervoor dat de collega’s uit het 
team de afspraken die uit de dialoog zijn 
voortgekomen kennen, onder andere 
door het vast te leggen in het dossier. 
Uiteraard kunnen cliënten en hun familie 
altijd hun vragen en opmerkingen ook kwijt bij de andere verzorgenden. Zij zorgen voor opvolging en 
dat de collega’s anticiperen op de vragen en opmerkingen. De focus van de organisatie ligt op de 

https://www.facebook.com/ZonnehuisAmstelveenZonnehuisgroepAmstelland/
https://www.facebook.com/ZonnehuisgroepDeLuwte/
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leefwereld van de cliënt, zonder de systeemwereld te vergeten. De afgelopen jaren heeft ZHGA door 
een uitgebreid kwaliteitshandboek, scholingen en ECD het kwaliteitssysteem kunnen borgen, waardoor 
nu meer aandacht is voor het toepassen of uitleggen op grond van wat de cliënt wil.  
Het verwantenportaal zien we als een extra hulpmiddel tot de dialoog. Het zal het persoonlijk contact 
tussen verzorgende en cliënt en familie niet vervangen, maar ondersteunen.  
 
 
Betrokken locaties 
Geen van de locaties heeft onder verscherpt toezicht gestaan. In de bijlage het inspectierapport over 
Zonnehuis Westwijk van juli 2015. 

 De Luwte, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen. 100 cliënten,  50% PG kleinschalig wonen 
en 50% somatiek appartementen, 99 medewerkers 

 Zonnehuis Amstelveen, Groenelaan 7, 1186 AA Amstelveen. 220 cliënten, 30% PG en 70% 
somatiek, waarvan ongeveer de helft geriatrische revalidatie, 218 medewerkers 

 
 
Basis kwaliteit 
De basis kwaliteit is op orde. Uiteraard is er continu aandacht nodig voor de basis kwaliteit via een 
goede personeelsformatie, jaarlijkse scholingen voor alle medewerkers, leren van incidenten, 
maandelijks teamoverleg, dagelijkse overdracht met aandacht voor kwaliteitsflyers en filmpjes.  
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Bijlage laatste reviews op zorgkaart nederland 
Zonnehuis Amstelveen 
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zonnehuisgroep-
amstelland-amstelveen-11968 
 
 
Waarderingen: 8.3 
 
 
Geplaatst op 1 juni 2016  
 
Deze brief is voor allen van de 5e etage Amalia in het Zonnehuis Amstelveen. Lieve allemaal, Op 21-04-
2016 is mijn broer/zwager overleden in het bijzijn van de verpleging. De liefdevolle verzorging...  
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 persoon vindt dit een nuttige waardering.  
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Geplaatst op 19 mei 2016  
 
zeer goed afd beatrix 0  
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De Luwte 
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zonnehuisgroep-
amstelland-woonzorgcentrum-de-luwte-amstelveen-12841 
 
Waarderingen: 8.7 
 
Geplaatst op 24 mei 2016 
Het huis en het personeel heeft inleving, en geeft veel informatie. Wensen van de familie worden 
uitgevoerd. 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zonnehuisgroep-amstelland-amstelveen-11968
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zonnehuisgroep-amstelland-amstelveen-11968
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https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zonnehuisgroep-amstelland-woonzorgcentrum-de-luwte-amstelveen-12841

