
In het experiment ‘Leven zoals je wilt’ gaan we, samen met u,  
uw verpleegzorg zo organiseren dat u zoveel mogelijk kunt leven  
zoals u dat het liefste wilt. Hiervoor zijn we op zoek naar ouderen 
die net een Wlz-indicatie hebben of deze binnenkort krijgen.  
En die wij kunnen volgen vanuit het experiment ‘Leven zoals je wilt’. 

Aanpak
Het experiment ‘Leven zoals je wilt’ 
is gestart in de regio’s Amstelveen,  
Gooi- en Vechtstreek en Kennemerland. 
Wij zorgen dat bestaande regels zoveel 
mogelijk wijken, om de wensen en 
behoeften van ouderen in deze regio’s 
te vertalen naar de best passende zorg 
en ondersteuning. Als het experiment 
na een jaar succesvol blijkt, dan wordt 
het uitgebreid naar meerdere regio’s 
in het land.

U kunt zich aanmelden
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!

Binnenkort verpleegzorg nodig? Uw wensen worden 
realiteit in het experiment ‘Leven zoals je wilt’

Ouderen in het experiment ontdekken 
samen met naasten en zorgprofes-
sionals hoe zij het liefste willen 
leven. Om te komen tot een passende 
ondersteuning van de ouderen bij hun 
wensen en behoeften, worden gebaande 
paden en regels losgelaten en nieuwe 
oplossingen geboden.

Uw stem wordt gehoord
Met deze pilot willen we leren wat u 
belangrijk vindt, hoe u wilt leven en 
wat dan de best passende oplossing is 
voor u. 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.



Wat houdt het in als wij u volgen?
Wij gaan met u, en als u wilt ook met 
uw naasten, in gesprek over wat voor u  
belangrijk is in het leven. Mogelijk wilt u 
thuis blijven wonen, maar heeft u ‘s nachts 
iemand nodig die bij u komt logeren. 
Of woont u in het verpleeghuis en uw 
familie wil eens per week komen koken. 
Of wilt u regelmatig naar uw bridgeclub of
af en toe een uitstapje maken. Wij proberen 
de beste oplossingen voor u te organiseren.

Aan de slag met een professioneel team
Een team van professionals zal meedenken 
over hoe voor u de best passende zorg  
georganiseerd kan worden. 

Hoe meldt u zich aan?
 Ouderen die willen meedoen aan deze 
pilot kunnen zich aanmelden door een 
e-mail te sturen met daarin hun situatie  
en wens naar  
levenzoalsjewilt@waardigheidentrots.nl.  
Of bellen met het secretariaat van 
Waardigheid en trots via 030 789 25 10.

 Na inschrijving neemt een gesprekspartner 
contact met u op en deze bespreekt uw 
wensen en behoeften met u en uw naasten.

 Een team van professionals brengt  
vervolgens een advies uit over de zorg  
en ondersteuning. Als u hiermee akkoord 
gaat, gaat de ondersteuning van start. 

 Er wordt regelmatig geëvalueerd of  
het goed gaat en of de gekozen  
oplossingen nog voldoen. Dit gaat  
ook door na afloop van het experiment. 

Meer weten?
Het experiment ‘Leven zoals je wilt’ 
is een initiatief van de Zorgkantoren  
Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid, in 
samenwerking met het Ministerie van 
VWS. Het maakt onderdeel uit van het 
overheidsprogramma Waardigheid en trots. 
Aan het experiment werken zorg aanbieders, 
ouderenorganisaties, cliëntenraden en 
cliëntenvertegenwoordigers mee. 
Het beoogde resultaat van het experiment 
is een betere kwaliteit van leven en betere 
ervaringen van ouderen met de Wlz. 


