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Sint Annaklooster: Thema Zeggenschap 

 

Totaal 2 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie.   

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,4  

 

Zeggenschap ‘Kort cyclisch meten van cliënttevredenheid bij cliënten met een PG-indicatie’ 

De verbeterplannen in deze themagroep hebben met name betrekking op het vergroten van 

zeggenschap van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers over het zorgproces. De deelnemers streven 

er naar om de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen op allerlei terreinen. Deelnemers 

bekijken wijzen waarop ze cliënten zo goed mogelijk kunnen betrekken bij hun eigen zorgproces. 

Daarbij wordt onder andere gekeken naar (effectieve) vormgeving van (mede)zeggenschap van 

cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers op alle niveaus in de organisatie. De deelnemers geven dit 

vorm vanuit verschillende onderwerpen. De onderwerpen van de verbeterplannen variëren van de 

vormgeving van medezeggenschap, intimiteit en seksualiteit, familieparticipatie en inzet van 

vrijwilligers en cliënt centraal bij de doelgroepen dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

 

Verpleeghuis Eikenburg maakt onderdeel uit van zorgorganisatie Sint Annaklooster in Eindhoven. Sint 

Annaklooster omvat naast een verpleeghuis nog een hospice, een logeerhuis, een locatie voor verzorgd 

wonen en thuiszorg.  Verpleeghuis Eikenburg is ontstaan vanuit de congregatie Broeders van Liefde. 

Inmiddels wonen er sinds enkele jaren ook mensen van buiten de congregatie met PG-problematiek. 

Het Waardigheid & trots-project richtte zich in eerste instantie op het welbevinden van de bewoners 

van Eikenburg. Medewerkers gaan in gesprek met bewoners aan de hand van een zelf ontwikkelde 

gespreksmethodiek. Wat is voor een bewoner belangrijk in zijn leven? Hoe kan iemand zichzelf blijven 

en wat geeft hem/haar plezier in het dagelijks leven? Doel van het project was het welbevinden op 

bewonersniveau continu verder te verbeteren. Verbeterpunten zowel op bewonerniveau als op 

afdelingsniveau (trends constateren en die verbeteren) 

Het instrument is in een pilot uitgeprobeerd en gaat nu breed in Eikenburg ingezet worden. 

Sint Annaklooster heeft ervoor gekozen om een eenvoudig en praktisch instrument zelf te 

ontwikkelen. Bij dat proces van ontwikkelen zijn diverse mensen uit verschillende geledingen 

betrokken geweest: verpleegkundige, teamleider, manager en een vertegenwoordiger vanuit de 

Cliëntenraad. Daardoor was er veel draagvlak voor het werken met deze methodiek. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: Met de uitkomsten van het gesprek worden twee acties ondernomen: 

soms kunnen wensen vrijwel meteen worden ingevuld. In andere gevallen worden wensen 

besproken in het MDO dat altijd kort ná het gesprek ingepland wordt. De vertegenwoordiger 

van de cliëntenraad geeft aan dat de persoonlijke aandacht die er op deze manier aan 

bewoners wordt gegeven door zowel bewoner als familie als zeer positief wordt ervaren. 

Hetzelfde geldt voor het feit dat via bespreking in het MDO blijkt dat er serieus wordt gezocht 

naar oplossingen voor wensen van bewoners. 

- Professional: De wensen en opmerkingen van ouderen die uit het gesprek naar voren komen 

worden gebruikt om in betrokken teams ‘het goede gesprek’ te voeren. Hoe doen wij het, 

sluit dat aan op de wensen van onze bewoners, wat moeten we anders doen? Wat kunnen we 

in dit concrete geval betekenen? Naast aandacht voor zorg wordt op deze manier ook steeds 

meer aandacht voor welzijn gecreëerd. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- De gespreksmethodiek ‘Vraag het de bewoner’: Een methodiek die bedoeld is om inzicht te 

krijgen in de individuele situatie van bewoners en verbeteringen te realiseren. Het wordt 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Vraag-het-de-bewoner.pdf
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niet ingezet als kwantitatief meetinstrument. De opbrengsten van de gesprekken kunnen op 

drie niveaus betrekking hebben: cliënt niveau, locatieniveau en organisatieniveau. De pilot 

vragenlijst is ontwikkeld.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Aandachtspunten voor de toekomst is het in stand houden van de gesprekken. Hiervoor is het van 

belang om de gesprekken blijvend onder de aandacht te houden en dat er ook echt actie wordt 

ondernomen op basis van de uitkomsten van de gesprekken. Momenteel neemt een externe 

casemanager de gesprekken af, het is de bedoeling dat in de toekomst ook de eigen medewerkers van 

Sint Annaklooster de gesprekken kunnen voeren.  

 

Tips & Tops 

- Door een brede coalitie vanaf het begin te betrekken bij een project krijg je een breder 

draagvlak; 

- Door de wensen en opmerkingen van cliënten snel op te pakken ervaren zowel medewerkers 

als cliënten de meerwaarde van kort cyclisch verbeteren. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sint-annaklooster/ 

https://www.sintannaklooster.nl/ 
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