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Uw leven, Samen zorgen 

Positieve gezondheid als 
uitgangspunt voor inzet van 
ondersteuning en zorg 

Annet Tramper, manager wonen met zorg 



Zorgstroom: Wonen met zorg

Hospice zorg
ZZP/behandeling

ELV
VPT

Respijtzorg  
Thuiszorg met verblijf

PGB
Vakantie met zorg 
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Hoe maak je ervaren 
kwaliteit van leven 
inzichtelijk? 

Individuele ervaren kwaliteit van 
leven voor bewoners  

Ervaren 
kwaliteit van 
leven 

Competenties 
en 
vaardigheden 

Inzet 
mantelzorgers 
en vrijwilligers  

Uw Leven, Samen Zorgen 

De individuele klant ervaart een voor hem of haar goede kwaliteit van leven
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Positieve gezondheid 

Machteld Huber: 
'Gezondheid als het vermogen om 
je aan te passen en je eigen regie te 
voeren, in het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen 
van het leven'

“Wat zou het mooi zijn als dit het 
uitgangspunt wordt van onze zorg 
en ondersteuning!”
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Hoe zijn we te werk gegaan? 

Hoe gaan we medewerkers 
iets praktisch in handen 
geven om het gesprek op 
basis van positieve 
gezondheid te voeren?  

Hoe geven we het een plek 
in het methodisch proces 
(MDO)? 

Hoe gaan we de resultaten 
van een gesprek in het ECD 
vastleggen? 

Hoe verhoudt Positieve 
Gezondheid zich tot 
OMAHA 

Wat hebben 
medewerkers 
nodig om dit 
gesprek ook te 
kunnen voeren?

Vragen binnen het 
project: 

Hoe kunnen het 
netwerk zo goed 
mogelijk betrekken 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj4Mic2drSAhUL7BQKHb2MC8YQjRwIBw&url=http://www.markethings.net/brainstormen-voor-dummies-tips-tricks/&bvm=bv.149760088,bs.2,d.ZGg&psig=AFQjCNF3TBUUCIPDx2VX8cfDe3O-_M68IA&ust=1489742442956154
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Gespreksmethodiek

Pilots met bewoners, 
familie en medewerkers 

Hierbij hebben we gekeken of: 
• Snappen mensen de begrippen?
• Hoe lang doe je er over?
• Behandel je alle aspecten of niet?
• Werkt het bij mensen met dementie? 
• Wat vinden bewoners  er van? Wat vindt 

familie? 

Vragen 
• Welke aspecten zijn het belangrijkst 

voor u?
• Hoe ervaart u hoe het daarop gaat?
• Bent u daar tevreden mee of zou u 

graag willen dat het anders zou zijn? 
• Wat spreken we af? 

Hoe gaan we medewerkers iets praktisch in 
handen geven om het gesprek op basis van 
positieve gezondheid te voeren?  
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Ontwikkeling prototype 
gesprekstool 

Prototype 
‘KwaliteitsWeb’ 
’
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Opleiden van medewerkers 

Wat hebben medewerkers nodig om dit 
gesprek ook te kunnen voeren?

1)Training oplossingsgericht 
werken: 
 Denken in oplossingen 
 Reflectietool 
 Kennismaking met het 

begrip positieve gezondheid 

2) Training Shared Decision Making 
 SDM toe te passen in de relatie met de bewoner
 Gemeenschappelijk en gelijkwaardig op te 

trekken.
 Betekenis en inhoud te geven aan de relatie 

bewoner-behandelaar-EVV-er-Verpleegkundige.

• Voor alle medewerkers
• In het kleinschalige team 
• Ism met trainingsbureau Cerein

• Gericht op EVV_ers, verpleegkundigen en 
(para) medisch team 

• Samen met trainingsbureau GRAS 

• Train- de Trainer
• EVV-er + ambassadeur uit team

3) Workshop ‘Kwaliteitsweb
Positieve Gezondheid’ 
 Instructie bij de methodiek
 Observatie, zelf ervaren, zelf 

doen  
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Borging in het methodisch proces 
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Aansluiten op bestaande systemen 

Hoe verhoudt Positieve Gezondheid zich tot 
OMAHA?

‘OMAHA en Positieve gezondheid kunnen 
prima naar elkaar bestaan:
 OMAHA laat vrij hoe je in stap 1 

gegevens verzamelt en onderzoekt
 Uitkomsten ‘positieve gezondheid’ zjn

belangrijke input  
 Afspraken voortkomend uit het 

gesprek ‘Positieve gezondheid’ worden 
in OMAHA onder een aandachtsgebied 
opgenomen in het zorgplan 

OMAHA methodiek: 6 
stappen 
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Vastleggen van resultaten 

Hoe gaan we de resultaten van een gesprek in 
het ECD vastleggen? 

Eigen formulier in NEDAP/ONS gebouwd. Per 
hoofddimensie:
- Hoe ervaart iemand zijn huidige situatie? 
- Hoe zou u graag willen dat het ging?
- Wat spreken we daar over af? 

En welke drie aspecten zijn voor u het 
allerbelangrijkst? Deze komen ook op de ‘dit 
ben ik’ kaart. 

Rapportage:
- Per bewoner een spinnenweb kunnen 
genereren uit het ECD 
- Overzichten per team? Afdeling? Locatie? 
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Netwerkparticipatie 

Hoe kunnen het netwerk zo goed mogelijk 
betrekken? 

Meenemen familie en netwerk in 
de ontwikkelingen:
 Netwerkgesprek bij aanvang 

zorg
 Meeloopmogelijkheden op 

locatie
 Virtual tour van de locaties op 

de website 
 Informatie over ‘kwaliteitsweb’ 

voor netwerk 
 Ondersteuning mantelzorgers 

door mantelzorgconsulent 

Vrijwilligers faciliteren:
 Samenwerken tussen 

vrijwilligers en professionals 
stimuleren

 Inzet vrijwilligers beter 
afstemmen op behoefte op 
locatie

 Goede begeleiding vrijwilligers 
door vrijwilliger coördinator

 Training voor vrijwilligers  
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SOCIAL MEDIA

Huidige situatie Weging Wat spreken we af

3 kolommen

Shared Decision Making

Zelf organisatie

Uw Leven, Samen Zorgen

Teamrollen
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