
Samenvatting over het experiment als eerste 

informatie 

Bijvoorbeeld te gebruiken als praatplaat om het experiment toe te lichten als je een cliënt 

wil vragen deel te nemen. Je kunt de praatplaat achter laten 



www.waardigheidentrots.nl 

Wij nodigen u uit om mee te doen met dit 

experiment 

We denken dat zorg in een zorginstelling of blijvende zorg aan huis, 

niet altijd aansluit bij uw wensen en behoeften als cliënt. Dat willen 

we verbeteren. We willen leren hoe we de kwaliteit van uw leven 

centraal kunnen stellen en daarbij de beste oplossingen vinden. 

 

In het experiment Leven zoals je wilt willen we leren hoe wij, samen 

met u, uw zorg in een zorginstelling of blijvende zorg thuis zo 

kunnen organiseren dat u zoveel mogelijk uw leven kunt leiden 

zoals u dat het liefste wilt. 

  

Meedoen betekent praten over uw wensen en 

behoeften en de zorg die daar het beste bij past 

In gesprek over uw wensen en behoeften. Uw gesprekspartner 

gaat met u, en als u wilt ook met uw naasten, in gesprek over wat 

voor u belangrijk is in het leven. De gesprekken gaan over uw ideale 

dag, uw zorgen, hoe u altijd uw leven geleid heeft, en hoe u dit zou 

willen voortzetten.  

 

Samen op zoek naar de best passende oplossingen. Uw 

gesprekspartner gaat samen met u op zoek naar de best passende 

oplossingen. Dat kan bestaan uit voor u bekende activiteiten en 

ondersteuning, maar ook zorg buiten de gebaande paden en nieuwe 

oplossingen waar u en wij nu niet aan denken.  

 

Experiment betekent leren. We gaan een traject in, waarin meer 

mensen zullen meedenken over hoe voor u de best passende zorg 

georganiseerd kan worden. Natuurlijk is uw privacy daarbij 

gewaarborgd. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en zullen daar 

dan ook naar vragen. 

Leven zoals je wilt, ook als je blijvend zorg nodig hebt: meedoen met een experiment  
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Voor wie is het experiment? 

Als u: 

• een Wlz-indicatie heeft, of deze binnen enkele 

maanden verwacht te krijgen, 

• en in de regio Amstelveen, Gooi/ Vechtstreek 

of Kennemerland woont, 

• en er zeker van wilt zijn dat u bepaalt hoe uw 

leven eruit ziet 

 

dan kunt u zich aanmelden voor dit experiment 
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Leven zoals u wilt? Dat kan ook als u ouder bent! 

Doet u mee? 

Uw leven is niet meer hetzelfde als toen u jong 

was. Lichamelijk of geestelijk kunt u niet meer 

alles wat u vroeger kon. Wat niet hoeft te 

veranderen is dat u zelf bepaalt wat u wilt, ook als 

u zorg of ondersteuning krijgt. Wij nodigen u uit 

om mee te doen aan een experiment, waarin we 

met zorg en ondersteuning zoveel mogelijk aan 

uw wensen tegemoet komen. Ook als regels 

daarbij in de weg staan. 
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Wij nodigen u uit om mee te doen met het experiment en samen met ons die zorg te organiseren die het 

beste bij u past 

Waarom dit experiment? 

We denken dat de Wlz-zorg nu niet altijd de zorg 

is die het best aansluit bij uw wensen en 

behoeften hebben. We willen leren wat u 

belangrijk vindt, hoe u wilt leven en wat dan de 

best passende oplossing is voor u.  
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In dit experiment willen we radicale vernieuwingen 

in de verpleegzorg doorvoeren  

Wat is er radicaal aan? 

Door beter naar u te luisteren en in gesprek te 

blijven, willen we met elkaar leren wat er nodig is 

zodat u kunt leven zoals u wilt. We hebben daarbij 

de mogelijkheid aan heel nieuwe activiteiten of 

andere ondersteuning te denken dan tot nog toe 

gebruikelijk is.  
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Een kans om het echt anders te doen 

Wat is er in dit experiment nu anders?  

We gaan u niet laten zien wat er allemaal bestaat 

aan mogelijkheden. We  starten met hoe u nu 

leeft, wat u daarvan wilt voorzetten of wat u 

anders zou willen en welke zorg en ondersteuning 

u daarbij nodig heeft. We zoeken ook buiten de 

gebaande paden naar invulling van  

zorg en ondersteuning die bij u past.  
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Hoe werkt het? 1. Praten over uw wensen en behoeften 

Een keuzecoach,  (uw) casemanager en 

zorgprofessional komen u bezoeken. Als u dat 

prettig vindt, kunt u ondersteuning krijgen bij de 

voorbereiding van dit gesprek.  

 

U bespreekt wat voor u een fijne dag inhoudt en wat 

u daarvoor nodig hebt. Dit is niet hetzelfde als een 

indicatiegesprek. Daarin wordt gekeken hoeveel 

zorg u nodig hebt. In dit experiment gaat het erom 

die uren zo goed mogelijk in te vullen. Er kunnen 

meerdere gesprekken nodig zijn. De gesprekken 

gaan over uw ideale dag, uw zorgen, uw wensen en 

uw behoeften.  

 

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen bij 

deze gesprekken aanwezig te zijn wanneer u dit 

prettig vindt.  
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2. Van uw wensen en behoeften naar de best 

passende zorg 

Nadat u samen met ons een beeld heeft geschetst 

over hoe u wilt leven en wat voor u belangrijk is, 

bekijken we hoe we dit mogelijk kunnen maken.  

Uw gesprekspartner bespreekt met vakgenoten de 

mogelijkheden die u kunnen helpen uw leven te 

leiden zoals u dat het liefste wilt. In deze bespreking 

bent u niet herkenbaar gemaakt en uw privacy is 

dus gewaarborgd. 

Vervolgens bespreekt u samen met uw 

gesprekspartner welke zorg en ondersteuning u 

aanspreekt en we maken afspraken over de 

gewenste zorg en ondersteuning.   
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3. U ontvangt de zorg die bij u past 

Vervolgens bieden wij de zorg en ondersteuning 

zoals we die hebben afgesproken.   

  

We zullen regelmatig met u bespreken of de 

afgesproken zorg en ondersteuning nog steeds 

voldoet aan uw wensen. Het kan zijn dat er iets is 

veranderd of dat uw wensen veranderen. We 

passen dan samen de gemaakte afspraken aan. 

Kortom: u leeft uw leven zoals u dat wilt! 
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1. Praten over uw wensen en behoeften 
We verwachten dat daar meerdere gesprekken voor nodig 

zijn. Als u dat prettig vindt, kunt u ondersteuning krijgen bij de 

voorbereiding van dit gesprek.  

U voert deze gesprekken met een keuzecoach, casemanager 

en zorgprofessional. Als u uw naasten of een professional die 

u vertrouwt bij de gesprekken wil hebben, kan dat. Uw 

gesprekspartner zal dat met u bespreken. De gesprekken 

gaan over uw ideale dag, uw zorgen, hoe u altijd uw leven 

geleid heeft, en hoe u dit zou willen voortzetten. 

Uw gesprekspartner is: 

2. Als we weten wat u wilt, gaan we samen op 

zoek naar de best passende oplossingen 
Dat kan bestaan uit voor u bekende activiteiten en 

ondersteuning, maar ook zorg zijn buiten de gebaande paden 

en nieuwe oplossingen waar u en wij nu niet aan denken. Er 

zullen meer mensen meedenken over hoe voor u de best 

passende zorg georganiseerd kan worden. Natuurlijk is uw 

privacy daarbij gewaarborgd.  

3. Vervolgens gaan we van start, 

conform de afspraken in het 

Zorgleefplan 
De afspraken die we maken over de zorg 

en ondersteuning leggen we vast in een 

zorgleefplan, zoals eigenlijk altijd gebeurt 

bij zorg in een zorginstelling of blijvende 

zorg aan huis. Conform dit zorgleefplan 

leveren we de zorg. 

4. Gaat alles naar uw zin? 
We zijn benieuwd naar uw ervaringen. 

En zullen regelmatig met u in gesprek 

gaan of de afgesproken zorg nog 

steeds voldoet aan uw verwachtingen 

en behoeften. 
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‘Leven zoals je wilt’ is een initiatief van: 
  

Zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid, 

 

i.s.m. het landelijke programma van VWS: Waardigheid en trots. 

  

  

 

 
Heeft u vragen?  

Laat het ons weten via levenzoalsjewilt@waardigheidentrots.nl. 
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