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Voorstel Leer Innovatie Netwerk voor aanvraag voor deelname aan pilot Waardigheid en Trots 2016 
 
Thema deskundigheidsbevordering 
 
Omschrijving en doel 
Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) heeft als doel: 
Zorgverlening, opleiden, leren, innoveren en onderzoeken combineren.  
 
Binnen het LIN lopen HBO V studenten ongeveer 2 maanden stage op woningen voor mensen met 
dementie. Zij leren door uitvoering in de praktijk en dragen tegelijkertijd door onderzoeksprojecten, 
klinische lessen en vragen kennis over aan verzorgenden.   
 
Het LIN is een initiatief vanuit het lectoraat multimorbiditeit ouderenzorg. Aan de LIN is een Lecturer 
Practitioner (LP), een docent van Hogeschool Inholland, verbonden. Deze LP vervult een sleutelrol bij het 
beïnvloeden van de context waarbinnen de verandering plaatsvindt, maar ook bij het werken met de 
betrokkenen om de ‘evidence’ die wordt geïmplementeerd te begrijpen en in te voeren. Meerdere 
groepen HBO-V studenten van Inholland hebben in het kader van minor ‘van student naar professional’ 
(onderzoeks)projecten uitgevoerd o.a. gericht op zelfredzaamheid van mensen met dementie en 
verpleegkundig leiderschap.  
Een project dat door eerstejaars HBO-V studenten wordt uitgevoerd richt zich op levensverhalen. Hoe 
krijgen we het levensverhaal in beeld en hoe stemmen we daar zorg en activiteiten op af. 
Een groep tweedejaars studenten gaat na wat de beste manier is om kwaliteit van leven te meten bij 
mensen met dementie. Ook trekken zij conclusies op basis van Dementia Care Mappings die door 
verzorgenden zijn uitgevoerd. De observatiemethode DCM brengt in kaart welke persoonlijke behoeften 
iemand met dementie heeft en hoe het met hem/haar gaat, zie www.dcmnederland.nl.  
 
 

Draagvlak 
Deze aanvraag is voorgelegd aan de centrale cliëntenraad, OR en 
VAR. 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 
Het Leer Innovatie Netwerk is gericht op 
deskundigheidsbevordering over dementiezorg. HBO V studenten 
wisselen actuele kennis uit met  verzorgenden. Samen zullen zij 
concrete verbeterprojecten doen gericht op het toepassen van de 
levensverhalen van cliënten in dagelijkse clientgerichte zorg. Ook 

zullen zij samen via observaties via dementia care mapping benoemen wat mensen die dat vanuit hun 
dementie niet meer zelf kunnen vertellen aangenaam of onaangenaam vinden. Die reacties van cliënten 
zijn vervolgens het uitgangspunt om hen cliëntgerichter te benaderen (bijv. welke bewoners kunnen 
welke activiteit met elkaar doen).  

http://www.dcmnederland.nl/
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Daarnaast is er door het LIN een toename van HBO V stagiaires op de woningen waardoor er meer 
mogelijkheden zijn voor activiteiten met en individuele aandacht aan mensen met dementie    
 
Wat is de stand van zaken? Hoe wilt u uw voorstel realiseren?  
Vanaf 1 februari 2016 is een eerste groep HBO V studenten en de lecture practioner gestart in 
Zonnehuis Westwijk, waar mensen met dementie verblijven. Verzorgenden en familie zijn geïnformeerd 
over het leerklimaat. We merken dat de HBO V studenten verfrissende vragen stellen zoals: waarom 
mag een bewoner alleen met haar groene wol breien in de activiteitenruimte en niet ook in de huiskamer 
als zij dat wil?  
Een ander voorbeeld: 
Meneer van D. heeft veel tandsteen. Het is een vriendelijke man, die van grappen houdt, veel rookt en 
waarvan  in zijn dossier staat dat de verzorging zijn tanden niet poetst. Dat past bij zijn kwaliteit van 
leven. Al dat gedoe in die mond. 
Maar daar is Anouk, een verpleegkunde student die met humor en respect meneer toch zo ver krijgt om 
zijn tanden te laten poetsen.  
Voor haar een reden om nog eens naar de mondzorgprotocollen en uitvoering daarvan in de praktijk te 
kijken. En zij maakt een afspraak met de tandarts. 
Anouk was er slechts 6 weken. Stel je voor dat ze er 20 weken kon zijn. Dan had ze er ook nog met 
collega’s een klinische les over kunnen geven, wellicht het protocol kunnen aanpassen en een 
implementatievoorstel over kunnen schrijven. Met elkaar kan dan de zorg voor de bewoners op die 
afdeling verbeterd worden. En meneer van D. kan zijn eigen tanden houden. 
  
Wij hebben een goede samenwerking met Hogeschool InHolland om dit Leer Innovatie Netwerk te 
kunnen voortzetten. Zij zorgen voor de HBO V studenten en lecturer practioner en wij voor steeds meer 
enthousiasme bij verzorgenden en feedback van bewoners en hun familie.  
We verwachten via deelname aan het programma Waardigheid en Trots inspiratie en tips te krijgen over 
verbetervoorstellen waar studenten en verzorgenden in de praktijk mee aan de slag kunnen om 
kwaliteit van leven voor bewoners verder te verbeteren. Ook willen we door deelname aan het 
programma het leerklimaat verder verbeteren.  
 
 
Hoe wilt u het resultaat binnen en buiten uw organisatie inzichtelijk maken (bijvoorbeeld via 
Mijnverbetermeter?) 
De resultaten zullen we via mijnverbetermeter meten onder verzorgenden. We delen graag de 
resultaten op onze website en social media kanalen, zie bijv. 
https://www.facebook.com/ZonnehuisWestwijkZonnehuisgroepAmstelland/. De Lecturer Practioner, 
HBO V studenten en werkbegeleiders zullen de ervaringen en uitgewerkte verbetervoorstellen voor 
cliënten delen binnen onze andere locaties en presenteren 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  
Niet van toepassing. 
 
 
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. 

https://www.facebook.com/ZonnehuisWestwijkZonnehuisgroepAmstelland/
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We werken samen met Hogeschool InHolland. Wij hebben samen 
een lector. Zij leveren de lecturer practioner en zij selecteren de 
stagiaires.  
 
 
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 levensverhalen die onderdeel zijn van deze projectaanvraag 
komen door middel van de dialoog naar boven. Indien door dementie communicatie lastiger is, is de 
observatiemethode Dementia Care Mapping een instrument om zicht te krijgen op wat belangrijk is voor 
iemand.  
Verzorgenden hebben continue bijscholing nodig om goede zorg te kunnen blijven leveren, zeker nu de 
zorg complexer wordt, o.a. omdat mensen nu langer thuis blijven wonen. Een leerklimaat zorgt ervoor 
dat de bijscholing enthousiast wordt ontvangen en beklijft. HBO V stagiaires dragen door hun 
nieuwsgierigheid op een verfrissende manier bij aan een leerklimaat.  
 
 
Betrokken locatie 
Zonnehuis Westwijk, Jasmijnlaan 2, 1187 BS Amstelveen, 91 cliënten kleinschalig wonen, waarvan circa 
80% mensen met dementie. 98 medewerkers 
Geen van de locaties van Zonnehuisgroep Amstelland heeft onder verscherpt toezicht gestaan. In de 
bijlage het inspectierapport over Zonnehuis Westwijk van juli 2015 dat niet hoefde te leiden tot een 
verbeterplan en recente recensies op zorgkaart nederland.  

 
 

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 recente waarderingen zorgkaartnederland 
 
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zonnehuisgroep-
amstelland-zonnehuis-westwijk-amstelveen-3039332 
 
Waardering van Zonnehuisgroep Amstelland, Zonnehuis Westwijk - Amstelveen op 14 april 2016 
 
Gemiddeld cijfer 9.7 
 
Toelichting 
Het was een geweldige instelling, mijn moeder heeft er bijna vijf jaar doorgebracht op gesloten afdeling 
alzheimer. Wij als kinderen hebben nooit het idee gehad dat we haar hadden opgeborgen, mooie 
kamers, geweldige tuin, alle medewerkers zo vriendelijk en interesse tonend echt heel veel respect voor 
het geweldige personeel. Mijn moeder is vandaag overleden 14 april 2016 maar ik zal altijd heel 
dankbaar terug denken aan het zonnehuis! 
 
 
 
 
Waardering van Zonnehuisgroep Amstelland, Zonnehuis Westwijk - Amstelveen op 8 april 2016 
 
Gemiddeld cijfer 8.5 
 
Toelichting 
Ik ben zelf diverse malen geweest in deze instelling. De accommodatie ziet er verzorgd uit. Alle 
bewoners hebben een eigen kamer. De medewerkers koken zelf voor de bewoners. Er is een gezellige 
ontmoetingsruimte en tuin. De mensen die er werken zijn betrokken en vriendelijk. Wel heeft de zorg 
het vaak erg druk maar waar is dat niet zo. Ik begrijp niets van die negatieve berichten. 
 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zonnehuisgroep-amstelland-zonnehuis-westwijk-amstelveen-3039332
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zonnehuisgroep-amstelland-zonnehuis-westwijk-amstelveen-3039332

