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Voor TMZ is het mentaal welbevinden van haar cliënten van groot belang; het vergroten van  de 

ervaren kwaliteit van leven. Mentaal welbevinden omvat meerdere thema’s: Onbegrepen Gedrag, 

Pijn en Meer Bewegen, als projecten voor Waardigheid en Trots. Ook maken we hier graag melding 

van het project Seksualiteit en Intimiteit en de wijze waarop de Kwaliteitsstandaard Levensvragen 

(mede door TMZ ontwikkeld) wordt gehanteerd om bij te dragen aan het mentaal welbevinden 

van de cliënten. Tevens wordt verwezen naar het kernproject Teams voor Persoonlijke Zorg en de 

themá s Netwerkparticipatie en een actief Vrijwilligersbeleid als noodzakelijke voorwaarden voor 

het gezamenlijk succesvol invulling geven aan mentaal welbevinden. De coöperatieve wijze waarop 

de organisatie van TMZ ingericht is wordt kort beschreven. Door deze wijze van organiseren en 

samen optrekken wordt vorm gegeven aan gezamenlijke keuzes en prioriteiten voor liefdevolle 

zorg. De gezamenlijke keuzes dragen bij aan eigenaarschap bij de verschillende deelnemers, te 

weten de leden van het team (cliënt, netwerk, medewerkers). Dit geldt ook voor de cliëntenraad, 

de ondernemingsraad, de Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad en de Multi disciplinaire 

Advies Raad. Van het leidinggevend kader wordt verwacht vooral goed te luisteren, te faciliteren 

en bij te dragen aan synergie in deze ontwikkeling.

Bij TMZ hebben cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers bepaald 

dat ‘mentaal welbevinden’ hoog op de agenda staat. En dat daar tijd, aandacht en geld voor 

beschikbaar is.

Cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers bepalen bij TMZ niet 

alleen de agenda, zij bepalen ook het inhoudelijk beleid dat gevoerd moet worden. Vervolgens 

voeren ze het beleid gezamenlijk uit en toetsen ze regelmatig of er in de praktijk gebeurt wat er 

moet gebeuren. 

Zo zijn we gezamenlijk op reis gegaan. Met maar een doel: een toename van het mentaal wel-

bevinden van onze cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers!

Algemene inleiding mentaal welbevinden en keuze van speerpunten om te komen tot verdere 

verdieping en concretisering van het domein Mentaal Welbevinden binnen TMZ door Teams voor 

Persoonlijke Zorg (TvPZ) en coöperatieve besluitvorming  (inspraak- en adviesorganen, management 

en formuleren speerpunten).

Aanleiding… Inleiding RvB 
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Start van het project en installatie van de projectgroep werd gekoppeld aan het symposium over onbegrepen gedrag, 

georganiseerd in het kader van de opening van locatie Het Weggeler in juni 2015.Hierover zijn contacten gelegd met de 

inspectie (Mw. Carien Geertse). Gezien de bijdrage die zij aan de veldnorm heeft geleverd, is de inspecteur gevraagd een 

bijdrage te leveren aan het symposium.

Dit is door Carien Geertse (foto) van de inspectie enthousiast opgepakt. Als tegenprestatie is TMZ 

gevraagd het nieuw ontwikkelde instrument dat uitgaat van de 8 kernelementen zoals in het 

genoemde rapport uit te testen in de TMZ praktijk. Deze uitkomsten zijn met TMZ gedeeld en zijn 

als 0 meting gebruikt door de projectgroep.  Naast de gerichte opmerkingen over de 8 kernelementen 

(zie bijlage 13), heeft de inspecteur een aantal algemene opmerkingen in het rapport opgenomen als: 

“ Opvallend was dat er in Het Meulenbelt veel aandacht aan de fysieke omgeving werd geschon-

ken. Er zijn aangename zitjes, verse bloemen op tafels en de binnentuinen waren zeer uitnodigend”. 

Ook heeft de inspecteur in de terugrapportage op de dag zelf gemeld dat ze door zeer hartelijke en 

enthousiaste medewerkers is ontvangen die in alle openheid over hun werk vertelden. In de toelichting op de dag van het 

onderzoek heeft de inspecteur opgemerkt en benadrukt dat de rol van de familie (en naasten) in deze belangrijk en onvervang-

baar is. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de zorg voor de bewoner met onbegrepen gedrag en daarmee ook aan de 

ervaren kwaliteit van leven. Zij kennen de cliënt en zijn gedrag. Zo adviseert zij de zorgverleners zich te laten 0helpen met deze 

ervaringskennis om zo de cliënt te begrijpen en daarmee de zorg verbeteren. Tevens draagt dit samen optrekken ertoe bij dat de 

familie zich meer bewust wordt van de ziekte en wat dit doet met de cliënt. Door het realiseren van deze grotere betrokkenheid 

ontstaat er over en weer begrip en wordt het gemakkelijker samen op te trekken in het belang van de cliënt.

TMZ hanteert de volgende definitie van onbegrepen gedrag:

 Onbegrepen gedrag bij mensen met een vorm van dementie is het gedrag van de cliënt dat als moeilijk hanteerbaar 

wordt ervaren door de cliënt zelf en/of zijn omgeving. 

Binnen TMZ heeft het project het volgende opgeleverd:

-  Er is een duidelijke visie op PG vastgesteld, die eigendom moet worden van de leden van de teams voor persoonlijke zorg, om 

dit te realiseren.

-  Om onbegrepen gedrag te begrijpen en de cliënt goed te kennen is de levensloop hernieuwd onder de aandacht gebracht.  

Er is een (digitaal) levensboek ontwikkeld en geïntroduceerd, als basis voor het beter leren kennen van de cliënt. Dit als onder- 

deel van het project Mentaal Welbevinden met Technologie. Hierbij is tevens het ecogram  geïntroduceerd. Er ontstaat een 

goed inzicht in het netwerk van de cliënt, dat een belangrijke rol heeft bij het beter leren kennen van de cliënt. Aan de familie 

wordt een grote rol toebedeeld bij het invullen van het (digitale) levensboek. Aanvullende informatie hierover is te verkrijgen 

bij Mw. Crista Wold: CWold@triviummeulenbeltzorg.nl

-  Er is een protocol onbegrepen gedrag opgesteld (zie bijlage 9), waarin de werkwijze voor TMZ is vastgesteld, hoe te handelen 

bij voorkomend onbegrepen gedrag.

-  Er zijn coaches onbegrepen gedrag (COG) opgeleid voor alle afdelingen binnen TMZ, die deskundig zijn om de werkwijze 

binnen de afdeling te introduceren. Het profiel van de COG is bijgevoegd in bijlage 8. Tevens is het scholingsplan: training 

Coach Onbegrepen Gedrag toegevoegd, bijlage 12.

-  Er is een integraal scholingsaanbod voor zorgmedewerkers die zorg verlenen aan mensen met dementie ontwikkeld. Na de 

eerste pilot is deze als noodzakelijke basisvoorwaarde voor het werken binnen de PG geïntroduceerd.  

Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij Mw. Charlotte Welberg; Cwelberg@triviummeulenbeltzorg.nl 

-  Er is aandacht voor basiskennis dementie,  

onbegrepen gedrag, maar ook het gebruik van de 

levensloop, het ecogram etc. 

-  Er is een scholingsaanbod voor het netwerk en  

voor vrijwilligers over dementie ontwikkeld.

-  Momenteel wordt binnen TMZ het ZorgLeefPlan (ZLP) 

onder de loep genomen (vanaf mei 2017), waarbij 

focus op dialoog en samen optrekken centraal staat. 

Het ZLP dient vooral bij te dragen aan het (mentaal) 

welbevinden van de cliënt, de samenwerking met het 

netwerk en veilige/comfortabele zorg. Hierover kan op 

dit moment verder nog niet iets gemeld worden.

Deze bijdrage is geleverd door Malou Bolscher en Lisanne Bakker. Zij zijn beide psychologen binnen TMZ en nauw 
betrokken bij het project rondom onbegrepen gedrag t.a.v. inzichten, kennis, vertaling naar werkprocessen en intro-
ductie en instructie ervan.

Wij willen onbegrepen gedrag ‘begrepen maken’ en problemen en stress bij de cliënt en zijn/haar omgeving verminde-

ren. Daarom voorzien wij medewerkers en informele zorg (familie en vrijwilligers) van handvatten om onbegrepen 

gedrag te signaleren en expertise tijdig in te schakelen.

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) vinden wij het van belang dat mensen met dementie een zo optimaal mogelijke 

kwaliteit van leven ervaren. Wanneer je de wereld om je heen niet goed meer begrijpt, wordt onzekerheid en onveilig-

heid deel van je leven. Hoe je hiermee omgaat, verschilt per persoon. Bij mensen met dementie is het aanpassingsver-

mogen soms verminderd, waardoor er vaker gedragsproblemen optreden. Zowel bij mensen thuis als binnen de 

intramurale zorg voor mensen met dementie komt dit soort gedrag veel voor (Aalten et al., 2005; de Vugt et al., 2003; 

Zuidema et al., 2007; Wetzels et al., 2010). Mensen met een vorm van dementie vormen een zeer kwetsbare groep. 

Meer dan 90 procent van de mensen met een vorm van dementie vertoont gedurende het ziekteproces wel eens 

‘onbegrepen gedrag’ (IGZ, 2015). Om goed met het gedrag om te gaan, is het van belang dat het gedrag door de 

omgeving wordt begrepen en dat de oorzaak van het gedrag wordt achterhaald. Pas dan kunnen de juiste interventies 

ingezet worden.

Onbegrepen gedrag komt voor op alle afdelingen in een verpleeghuis. Uit de ervaringen in de eigen TMZ praktijk blijkt 

dat het niet goed omgaan met onbegrepen gedrag leidt tot hoge risico’s in de zorg en tot een vermindering van kwaliteit 

van leven voor de persoon met dementie en diens mantelzorger(s). De zorgver lening aan mensen met dementie, in het 

bijzonder mensen met dementie met onbegrepen gedrag, is complex en vraagt veel kennis en kunde van alle betrokke-

nen. Binnen TMZ is in 2014 het onderwerp onbegrepen gedrag bij mensen met dementie als belangrijk thema benoemd 

door zowel de CCR, VAR, MAR als ook het management. Het thema is opgenomen als project voor 2015 onder het 

thema Mentaal Welbevinden. Voor het project is een projectgroep samengesteld met de opdracht het rapport ‘Om-

gaan met onbegrepen gedrag bij dementie, Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij 

ouderen met dementie’ (Vilans en Trimbosinstituut, 2014), als uitgangspunt te nemen voor een advies en aanbevelingen 

voor de TMZ praktijk. Binnen TMZ vinden wij het belangrijk dat het onbegrepen gedrag van mensen met dementie door 

de zorgverleners begrepen wordt en dat de onderliggende oorzaken worden achterhaald.  

De werkgroep heeft zich in haar opdracht gericht op onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. In een later stadium 

kan dit een vervolg krijgen naar overige doelgroepen, waar ook onbegrepen gedrag voorkomt. 

Voortgang van de thema’s, 
proces en producten

THEMA 1 Onbegrepen gedrag 

Meer informatie:
t.a.v. het protocol onbegrepen gedrag en scholingsplan 

Coach Onbegrepen Gedrag: 

Mbolscher@triviummeulenbeltzorg.nl en/of  

Lbakker@triviummeulenbeltzorg.nl  

t.a.v. het scholingsaanbod dementie voor zorg-

medewerkers: Cwelberg@triviummeulenbeltzorg.nl

t.a.v. het project mentaal welbevinden met technologie:

Cwold@triviummeulenbeltzorg.nl
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THEMA 2 Pijn

Deze bijdrage is geleverd door de projectleider; mw. Coran Ongering (fysiotherapeut).
TMZ streeft naar bewustwording van professionals t.a.v. het signaleren van pijnklachten en het vergroten van 
expertise om pijn te meten en te behandelen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de 
kwaliteit van leven van onze cliënten.

Werkgroep Pijn TMZ
Meneer Jansen heeft de ziekte van Alzheimer en vertoont de laatste tijd geagiteerd en prikkelbaar gedrag. Dit gedrag doet zich de hele dag 

voor en 's nachts slaapt hij nauwelijks. Er zijn allerlei interventies ingezet, maar er wordt geen verklaring voor het gedrag gevonden. Een 

aantal weken later blijkt dat meneer Jansen een ontstoken tand heeft. Hij heeft pijnstilling gekregen en zijn gebit is behandeld. Nu slaapt 

meneer Jansen de hele nacht door en is hij veel minder vaak geagiteerd. Hij maakt weer grappen en geniet van een lekker gebakje. Meneer 

Jansen is weer de oude! 

Uit onderzoek blijkt dat pijn bij mensen met dementie en mensen die pijn niet goed kunnen aangeven onder behandeld is. 

Dit betekent dat zij regelmatig (onnodig) pijn lijden. Zij uiten pijn op een andere manier door bijvoorbeeld gedragsveran-

dering. TMZ vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor pijn zodat dit vroegtijdig behandeld kan worden en cliënten 

zich beter voelen. Er is een werkgroep in het leven geroepen om de Richtlijn Pijn van Verenso te implementeren. De 

Richtlijn Pijn bij Kwetsbare Ouderen van Verenso is door hen vertaald naar een herkenbaar werkproces binnen TMZ. In 

eerste instantie wordt het beleid geïmplementeerd op de psychogeriatrieafdelingen. Later volgen de afdelingen somatiek.

Om het proces te monitoren werd op elke afdeling een Coach Pijn aangesteld. Deze stimuleert de collega’s om meer 

aandacht te hebben voor pijn en het proces nauwlettend in de gaten houden (zie profiel coach pijn, bijlage 1). Daarnaast 

heeft TMZ een pijn consulent benoemd die de Coaches Pijn zal aansturen; een deskundige (HBO verpleegkundige) die zich 

verder zal ontwikkelen tot expert binnen de organisatie t.a.v. advisering en ondersteuning bij diverse vraagstukken en 

deskundigheidsbevordering van de coaches pijn en de multidisciplinaire zorgteams (zie profiel consulent pijn, bijlage 2).

Om pijn en uitingen van pijn goed te kunnen observeren is er gekozen voor een bewezen pijnmeetinstrument. De PACSLAC-D. 

(bijlage 3). Op dit moment is een nieuw pijnmeetinstrument in ontwikkeling. Zodra deze goedgekeurd is zal deze in gebruik 

genomen worden. Het gaat hierbij om de PAIC. Het nieuwe instrument is vooral gebruiksvriendelijker en lijkt eenduidiger te 

zijn in de uitkomsten n.a.v. de observaties in de TMZ praktijk.Het gebruik van de observatielijst wordt tijdens de implementa-

tie geoefend. Om een eenduidig beleid te stimuleren wanneer pijn gesignaleerd wordt is er een stroomschema (bijlage 4) 

gemaakt dat overeenkomt met het huidige beleid op de afdelingen. Daarin is ook verbinding gelegd met Onbegrepen Gedrag: 

immers pijn kan lijden tot onbegrepen gedrag. Afspraak is dat bij ieder onbegrepen gedrag eerst wordt gekeken of er sprake is 

van pijn. Ook het gebruik van het stroomschema krijgt aandacht tijdens de implementatie.

In een pilot waar een les over pijn gegeven werd en de observatielijst en het stroomschema werden uitgeprobeerd gaf men 

aan dat men heel blij was met meer informatie over pijn en over de in te zetten acties nadat er pijn geconstateerd is. Ook 

bleek de pilot direct te resulteren in meer aandacht voor pijn en bijv. het tijdstip van het geven van medicatie, of meer 

aandacht voor pijn tijdens de verzorging ’s morgens.

Pijn krijgt tevens meer aandacht bij de intake bij opname. Familie en mantelzorgers worden hierin betrokken. Zij kennen 

de cliënt en hun (pijn)gedrag als geen ander. Ook bij het observeren en waarnemen van pijn is familie heel belangrijk. Ze 

zullen dan ook in het gehele proces meegenomen worden. Familie wordt hierover geïnformeerd op een aparte bijeen-

komst samen met de vrijwilligers. Dit is ook verwerkt in een schema (bijlage 5). 

Er is een e-learning in ontwikkeling om de kennis over pijn te vergroten. De pijnconsulent gaat zodra dit klaar is de 

Coaches Pijn opleiden. Daarna volgt de uitrol van de implementatie op de afdelingen.

Planning scholing binnen TMZ: september 2017 start opleiding. 

Aanspreek persoon voor inlichtingen binnen TMZ over het plan van aanpak, de resultaten, deskundigheidsbevordering 

etc. is te verkrijgen bij Coran Ongering; congering@triviummeulenbeltzorg.nl.

Meer informatie:

Coran Ongering:  congering@triviummeulenbeltzorg.nl



10 311Reisverslag Mentaal Welbevinden TMZ                

THEMA 3 Meer bewegen

Deze bijdrage is geleverd door Michelle Nijhuis - Geerdink, geriatriefysiotherapeut, projectleider van het project 
Beweegstimuleren.

Bewegen begint bij jezelf!

Aanleiding
“Stilzitten is het nieuwe roken.” Bewegen is niet alleen belangrijk voor je lijf maar ook onmisbaar voor een goede conditie 

van het brein. Bewegen van jong tot oud is goed voor de ontwikkeling, prestaties, stemming en verlaagt de kans op 

dementie. Ouderen in instellingen bewegen veel te weinig. Negen van de tien bewoners van verpleeghuizen is lichamelijk 

inactief! Hoewel cijfers ontbreken over de lichamelijke activiteit van ouderen op een PG afdeling, is het, gezien hun 

ziektebeeld, aannemelijk dat zij nog minder bewegen.

Ouderen in een instelling vormen een kwetsbare groep. Zij zijn meestal niet meer in staat om zelf gezonde keuzes te maken 

en deze uit te voeren en hiervoor afhankelijk van de instelling.

De inspectie vindt dat verpleeg- en verzorgingshuizen een verantwoordelijkheid hebben t.a.v. het stimuleren van bewegen, 

als een vanzelfsprekend onderdeel van verantwoorde zorg. TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) deelt deze mening en ziet het 

stimuleren van meer bewegen als een belangrijke bijdrage aan het mentaal welbevinden van de cliënten en hun netwerk.

De inspectie geeft in haar visie op meer bewegen voor ouderen bouwstenen aan die van belang zijn om het bewegen te 

stimuleren. Zie hiervoor bijlage 6. 

Binnen TMZ worden diverse activiteiten georganiseerd en zijn er bijvoorbeeld beweegruimtes en tuinen die voor onze 

bewoners toegankelijk zijn. Toch zijn we er daarmee niet, er is behoefte aan een beter gecoördineerd inzicht in de activitei-

ten die we bieden en witte vlekken die daarin bestaan. Daarnaast streven wij ernaar om met iedere cliënt het onderwerp 

‘bewegen’ te bespreken en dit als vast onderdeel toevoegen aan onze zorgplannen. 

Eind 2015 is er een projectgroep samengesteld bestaande uit 8 personen met verschillende functies, werkzaam op diverse 

locaties van TMZ. Deze  projectgroep Beweegstimuleren heeft  als doel:

Bewegen altijd een onderdeel laten zijn van het leven van iedere cliënt, ook wanneer dit niet vanzelfsprekend lijkt.

Om dit project vorm te geven wordt binnen TMZ actief samengewerkt met het Kenniscentrum Sport. 

www.kenniscentrumsport.nl Het Kenniscentrum Sport heeft een zeer interactieve wijze ontwikkeld om samen met de leden 

van het team (cliënt, netwerk, vrijwilligers en zorgprofessionals) te komen tot bewustwording van het stimuleren van bewegen 

en te reflecteren op de huidige organisatie. Dit heeft voor TMZ geleid tot prachtige inzichten voor de betrokkenen, op basis 

waarvan een gericht stimuleringsplan opgezet is door de betrokken zelf met ondersteuning van de projectgroep. 

Proces
De projectgroep heeft in eerste instantie de samenwerking gezocht met het traject ‘Teams voor persoonlijke zorg‘ (voor 

TMZ de nieuwe definitie van het team, deze bestaat vanaf nu niet meer alleen uit professionals, maar is samengesteld uit 

cliënt, netwerk, vrijwilligers en zorgprofessionals).

Tijdens de pilot zijn er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd waarbij het gehele team, dus naast de professionals ook 

familie en vrijwilligers, werd uitgenodigd. Tijdens de eerste bijeenkomst, de zogenaamde droomsessie en de tweede 

bijeenkomst, de bruisbijeenkomst, kwamen verbeter-onderwerpen naar voren waaraan het team wilde gaan werken; het 

centraal stellen van de eigen regie van de cliënt en het bevorderen van zelfredzaamheid. Deze bijeenkomsten zijn begeleid 

door Anneke Hiemstra van het Kenniscentrum Sport. 

Het blijkt dat dit een enigszins andere manier van werken is, een andere benadering van het onderwerp. Het gaat om meer 

een bewustwording van wat een cliënt nog zelf kan doen. Dat blijkt wel uit allerlei voorbeelden:

Ik had bij een mevrouw even snel de kleren op het bed had klaar gelegd en ging even wat anders doen. Toen ik terug kwam 

had ze zich helemaal zelf aangekleed en ik riep, wat geweldig dat u al helemaal bent aangekleed, waarop zij reageerde: ik kan 

nog wel wat hoor...

Er is een meneer die we vaak moeten helpen met eten geven, maar op een ochtend was hij goed te pas, en niet vermoeid. Ik 

heb hem gewoon zijn eten gegeven met een lepel erbij en hij at het helemaal zelf op. Dit is nu al een paar keer goed gegaan zo. 

Als hij moe is, gaat dit niet goed, maar het per situatie en cliënt zoeken naar de mogelijkheden voor activering.

Ook door de activiteitenbegeleiders, fysio- en ergotherapeuten wordt het onderwerp ‘meer bewegen’ onder de aandacht 

gebracht. Tijdens een groot teamoverleg wordt het thema bewegen besproken; hiervoor zijn verschillende formats, een 

quiz en videofilmpjes beschikbaar. Daarnaast hebben we gekeken naar mogelijk geschikte apparatuur die veilig in te zetten 

is op verschillende afdelingen, te denken aan een Thera trainer met een fietsroute of een game trainer zoals een tovertafel 

en/of een SilverFit. 

Verder wordt op dit moment een e-learning ontwikkeld voor de professionals met als onderwerp beweegstimuleren. Doel 

is het onder de aandacht brengen van kennis over, en bewustwording van dit onderwerp, waardoor bewegen gericht en 

met aandacht, samen met de cliënt en het netwerk op de agenda staat.

Uitdagingen
Binnen TMZ geeft niet ieder team direct de hoogste prioriteit aan dit onderwerp. Dat is ook niet erg. Belangrijk is dat wij een 

ontwikkeltraject ingaan, tot mooie inzichten komen die wij kunnen delen met de andere teams. Op deze wijze leren en 

ontwikkelen wij binnen het domein meer bewegen. Ook verwachten we dat nieuwe inzichten er toe zullen leiden dat het 

onderwerp door mond op mond reclame binnen de organisatie aan belangstelling zal winnen. Het draagt immers bij aan een 

zinvolle dag voor de cliënt, waarbij deze meer beweegt, binnen de mogelijkheden, als onderdeel van een waardig leven.  

Een belangrijk inzicht binnen TMZ is dat uit allerlei voorbeelden blijkt dat het uiteindelijk voor cliënt en professional een 

win-win situatie is. De cliënt voert meer handelingen zelf uit, voelt zich door meer te bewegen prettiger, voelt zich waardevol 

door zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen of bij te kunnen dragen aan de realisatie van activiteiten of handelingen. 

Voor TMZ betekent dit dat bewustwording van meer zelfstandigheid en meer regie in het uitvoeren van handelingen in de 

dagelijkse activiteiten door de cliënt een belangrijk verbeterpunt is. We zorgen te graag voor de cliënten waarbij we vooral 

handelingen overnemen. Maar een cliënt vindt het waardevol om zelf de koffie te zetten, de tafel te dekken, medebewoners te 

helpen bij de maaltijd, zelf het bed op te maken of de afwas te doen. Door cliënten activiteiten in het dagelijkse leven zelf uit 

te laten voeren en ze waar nodig te ondersteunen merk je dat ze zich echt zinvol voelen. 

Van de professional vraagt dit vooral bewustwording en verandering van de wijze waarop ze haar werkproces organiseert, 

inricht en afstemt met de bewoners en niet te vergeten het netwerk en vrijwilligers. 

Voor TMZ is hiermee het speerpunt voor meer bewegen voor de komende periode gedefinieerd: meer aandacht voor 

activiteiten in de dagelijkse gang van zaken en stimuleren waar dat kan. Hierbij vooral ook samen met het netwerk en 

vrijwilligers optrekken. Hier lijkt de grootste winst te behalen. De werkgroep zal richting de diverse teams voor persoonlijke 

zorg haar bevindingen interactief gaan delen, waarbij het doel is de betrokkenen te enthousiasmeren om het onderwerp te 

agenderen en te prioriteren in het toekomstige plan. De werkgroep zal hierbij vooral adviserend en ondersteunend bijdragen 

aan de bewustwording van patronen in de werkorganisatie en hoe deze zich verhouden tot het stimuleren van bewegen in de 

dagelijkse (huishoudelijke) activiteiten. Het lijkt simpel, maar het vraagt een heuse cultuurverandering t.a.v. de huidige 

zorgorganisatie enerzijds en in de dialoog en afstemming met cliënt, netwerk en vrijwilligers anderzijds. De eerste resultaten 

binnen TMZ zijn bemoedigend; de teamleden die al deel hebben genomen aan het traject zijn onverminderd enthousiast over 

het ontstane inzicht en de wijze waarop ze in dialoog met elkaar zelfstandigheid in activiteiten stimuleren. Hierbij bewust 

reflecterend op de bijdrage die wel, of niet, of juist op geheel andere wijze geleverd moet worden. 

In het gesprek met de cliënt bij aanvang van de relatie is daarom aandacht voor wat de cliënt nog wel kan, wat deze prettig 

vindt en welke support nodig is om dit te 

regelen (samen met het netwerk) van  

cruciaal belang!
Meer informatie:

Michelle Nijhuis - Geerdink:  mgeerdink@triviummeulenbeltzorg.nl



12 313Reisverslag Mentaal Welbevinden TMZ                

THEMA 4 Intimiteit & Seksualiteit

Deze bijdrage is geleverd door Karla Pullen, Marielle Vlasblom en Karin Jobse, drie TMZ’ers die de werkgroep/
stimuleringsgroep vormen rondom Intimiteit & Seksualiteit.

Het blijft iets moois…

Verslag werkgroep Intimiteit & Seksualiteit juni 2017
In november 2015 werd door de werkgroep Intimiteit en Seksualiteit een adviesnota geschreven. Deze adviesnota heeft de 

titel gekregen: “Het blijft iets moois”. 

Deze adviesnota is op te vragen via het mail adres dat wordt genoemd aan het eind van dit hoofdstuk. In de adviesnota 

wordt gericht aandacht besteed aan het onderwerp in al haar facetten; als een mooie behoefte die blijvend is, maar niet 

altijd vanzelfsprekend lijkt in de beleving van anderen. De adviesnota geeft een duidelijke richting t.a.v. beleidsontwikke-

ling, bewustwording, deskundigheidsbevordering etc. Op basis van de ervaren dilemma’s vanuit de diverse perspectieven 

van deelnemers uit de teams voor persoonlijke zorg is een stimulerings- en ontwikkelplan opgesteld ter bevordering van 

aandacht voor de behoefte en mogelijkheden aan intimiteit en seksualiteit bij ouderen. 

In het plan zijn op basis van deze visie doelen, resultaten en effecten beschreven die de werkgroep beoogt. 

Doelen 

•  Bewustwording binnen TMZ van de behoeften van cliënten op het gebied van intimiteit en seksualiteit. 

•  Binnen TMZ is er een open klimaat en draagvlak ten aanzien van intimiteit en seksualiteit. 

•  Bevorderen van de seksuele gezondheid van cliënten. 

•  Het verhogen van de weerbaarheid van cliënten. 

•  Het waarborgen van de veiligheid van cliënten en medewerkers. 

Resultaten 

•  Er is aandacht voor intimiteit en seksualiteit in het zorgleefplan van cliënten. 

•   Aandacht voor intimiteit en seksualiteit kan een preventieve werking hebben ten aanzien  van seksueel grens-

overschrijdend gedrag. 

•  Duidelijke afspraken over wat wel en niet kan en duidelijke richtlijnen voor medewerkers, over hoe zij met bepaalde 

situaties om kunnen gaan, bieden steun bij het uitvoeren van hun werk, vermindert handelingsverlegenheid en hebben 

een positief effect op de tevredenheid van medewerkers en cliënten. 

Effecten 

•  Aandacht voor wensen en grenzen draagt bij aan mentaal welbevinden van cliënten. 

•   Cliënten kunnen en mogen zichzelf zijn met al hun behoeften; ze worden daar waar nodig ondersteund om dit te 

realiseren. 

•  Intimiteit en seksualiteit staan op de agenda en er mag over gepraat worden. 

Om die doelen te bereiken zijn de volgende acties ondernomen:

•   Workshops over intimiteit en seksualiteit (ontwikkeld in het kader van mentaal welbevinden) worden al een paar jaar 

regelmatig aangeboden aan medewerkers en cliëntenraden. Deze workshops worden goed bezocht. In deze workshops 

gaat het vooral om bewustwording van het feit dat ook onze bewoners/cliënten behoefte kunnen hebben aan intimiteit en 

seksualiteit. Daarnaast worden in deze workshops gespreksvaardigheden over dit thema geoefend. Informatie over deze 

workshops is te verkrijgen via het mailadres: mvlasblom@triviummeulenbeltzorg.nl of kpullen@triviummeulenbeltzorg.nl

•  In mei 2016 is het symposium “Het blijft iets moois” georganiseerd voor medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, cliëntenra-

den en stakeholders. Doel van het symposium was om het onderwerp TMZ breed uit de taboesfeer te halen en ter sprake 

te brengen, kennis over te dragen en te werken aan bewustwording. Informatie over deze kennisbijeenkomst is te 

verkrijgen via het mailadres: mvlasblom@triviummeulenbeltzorg.nl of kpullen@triviummeulenbeltzorg.nl

•   Er zijn contacten met andere instellingen, met Vilans en met Rutgers om ervaringen uit te wisselen en van en aan elkaar 

te leren.

•   Er is een folder ontwikkeld die nu bij de drukker ligt. Deze folder “Intimiteit en seksualiteit, het blijft iets moois” is 

ontwikkeld voor aanstaande bewoners/cliënten van TMZ om hen duidelijk te maken dat TMZ ook aandacht heeft voor 

dit onderdeel van het welbevinden van onze bewoners/cliënten. De werkgroep gaat deze folder onder de aandacht 

brengen bij de zorgbemiddelaars, de zorgmedewerkers en de thuiszorg, zodat hij op deze manier verspreid gaat worden. 

Ook voor de afdelingen zijn er folders beschikbaar, zie bijlage 7. 

•   In de periode van half augustus 2017 t/m januari 2018 zal de tentoonstelling “Er is iets groots, iets wilds en rustigs 

gaande” een aantal weken op alle woonzorglocaties te zien zijn. Doel is bewustwording van de behoefte aan intimiteit en 

seksualiteit die ook bij ouderen een rol speelt. Met de tentoonstelling hopen we het medewerkers, bewoners/cliënten en 

familie gemakkelijker te maken om dit onderwerp ter sprake te brengen. Informatie hierover is te verkrijgen via de mail: 

mvlasblom@triviummeulenbeltzorg.nl of kpullen@triviummeulenbeltzorg.nl

•  In de week van de ‘coming out’ (rond 12 oktober) zal er in het Borsthuis een laagdrempelige activiteit zijn (zangmiddag) 

om aandacht te vragen voor roze ouderen. Ook bij de wijksteunpunten in Enschede en Hengelo (regenbooggemeenten) 

zal hier op ludieke wijze aandacht aan gegeven worden.

•  De werkgroep leden zijn regelmatig een vraagbaak voor stagiaires en studenten die onderzoek doen naar intimiteit en 

seksualiteit in de zorg.

•  Ook laat de werkgroep geregeld van zich horen op MijnTMZ om input te vragen van medewerkers en boven water te 

krijgen aan welke voorzieningen behoefte is.

Naast de activiteiten van de werkgroep heeft Karin Jobse in het kader van haar afstuderen aan de opleiding MANP, onder-

zoek gedaan naar hoe medewerkers ondersteund kunnen worden bij het aangaan van het gesprek met de oudere cliënt over 

intimiteit en seksualiteit. De resultaten van haar onderzoek hebben tot aanbevelingen aan management en bestuur geleid. 

Deze zijn gericht op ondersteuning aan de zorgverleners. Binnenkort worden de uitkomsten van dit onderzoek gepubliceerd. 

De bevindingen uit dit onderzoek zijn op te vragen bij Karin Jobse: kjobse@triviummeulenbeltzorg.nl

Ook Marjolein den Ouden, lector verpleegkunde aan Saxion Hogeschool, doet onderzoek. Zij interviewt bewoners/

cliënten over de aandacht voor intimiteit en seksualiteit bij TMZ. Er loopt een subsidieaanvraag bij RAAK subsidie om met 

name technologie te ontwikkelen die ondersteunend is aan de medewerkers en cliënten waar het gaat om het bespreken 

van dit thema. Hierbij is nog een andere zorginstelling betrokken, evenals Vilans en Rutgers.

Als werkgroep merken wij dat er wat betreft bewustwording al veel bereikt is. Wij zien het als onze taak om te blijven 

werken aan bewustwording, maar vooral om te zorgen 

dat het onderwerp onder de aandacht blijft en ter 

sprake kan komen, om mee te denken bij de tools die 

ontwikkeld moeten gaan worden en om mee te denken 

met de vragen van medewerkers op dit gebied.

Meer informatie:

Karin Jobse:   kjobse@triviummeulenbeltzorg.nl

Karla Pullen:   kpullen@triviummeulenbeltzorg.nl

Marielle Vlasblom: mvlasblom@triviummeulenbeltzorg.nl
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THEMA 5 Kwaliteitsstandaard Levensvragen 

Deze bijdrage is geleverd door Bert Maathuis (geestelijk verzorger) en Charlotte Welberg (opleidingsfunctionaris), 
beide zijn lid van de ethische commissie van TMZ.

Aandacht voor zingeving in het dagelijkse verpleeghuis- leven versterken
Aandacht voor mentaal welbevinden is een belangrijk middel om aandacht voor zingeving en levensvragen in verpleeghui-

zen te garanderen. De kwaliteitsstandaard levensvragen helpt ons daarbij. Zingeving komt natuurlijk in het samenleven en 

samenwerken naar voren. Wij zijn allemaal zin-zoekers.  Zonder zin heeft het leven geen zin. De zin wordt gegeven in onze 

relaties en in keuzes die wij maken.

Daarom vindt TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) het belangrijk om de kwaliteitsstandaard levensvragen te implementeren. 

Met benadering vanuit de basis: werken met twee zorgteams die dat zélf ook willen, als proef om (vanuit goede ervaringen 

verwachten wij) andere teams enthousiast te maken. Dit doen we samen met Reliëf en Zinnig Zorgen.

Het doel is om met elkaar bespreekbaar te maken hoe op dit moment aandacht voor levensvragen en zingeving onderdeel 

uitmaakt van het dagelijks leven van de verpleeghuis bewoners, en of en hoe dat nog beter kan. Om vervolgens als team 

samen een praktisch verbeterplan te maken. 

Allereerst zijn we met de twee teams (en met team bedoelt TMZ; bewoner, familie, vrijwilliger en zorgprofessional) in gesprek 

gegaan over wat hún dag op de Keizerskroon de moeite waard maakt. Zingeving vindt namelijk sterk in het dagelijks leven 

plaats. Een paar voorbeeldjes: Een vrijwilliger noemde “als een bewoner een welgemeend ‘dank je wel’ zegt“. Een medewerker: 

"wanneer er rust is in de woning, er saamhorigheid is”. En familie: “Als mijn partner me vraagt: hoe was jouw dag?”.

Dit met elkaar te delen schept vertrouwen en verbondenheid: het gaat immers om de zins-beleving van degenen die dagelijks 

met elkaar samenwerken en samenleven. Het zijn ook richtingaanwijzers voor hoe je het graag met elkaar wil hebben.

De volgende stap was om gedurende acht dagdelen de leefomgeving  van de bewoners  te observeren, of- en hoe die 

aandacht voor levensvragen aanwezig is. Twee onafhankelijke mensen hebben elk twee hele dagen in een hoekje van de 

huiskamer gezeten en soms, als dat van de bewoner mocht, meegelopen in de zorg. Zij schreven op wat ze opmerkten en 

hieruit zijn een serie ‘portretten’ gemaakt: een soort verbaal filmpje van een situatie.

Een voorbeeld van een dergelijk ‘filmpje’:

 

Na de thee…

Een groepje bewoners zit aan tafel met een medewerker. Er is thee gedronken.

Mevrouw D praat wat voor zich uit en wrijft met haar hand over tafel. 

Dan staat ze op en pakt een leeg kopje en schotel van tafel. Ze draait zich richting keuken. 

“Fijn dank je wel!” zegt de medewerker. 

Mevrouw D krijgt een glimlach op haar gezicht. Dat is de eerste die ik die dag bij haar zie. 

De medewerker zegt: “Ze heeft haar hele leven opgeruimd en schoongemaakt.”

Een half uurtje later loopt mevrouw D door de kamer, ze raakt nu eens dit aan en dan eens dat. Ze gaat naar het raam, 

wrijft over de kozijnen. Ze gaat naar de vensterbank. Wijst om de beurt alle bloempotten aan die er op staan. 

Zegt bij iedere pot:“Dat kan ik zelf doen”.

Dit leverde mooie gesprekken op binnen de teams over bijvoorbeeld; hoe je iemand – ook al heeft diegene dementie – kunt 

versterken in haar eigenwaarde: een belangrijk aspect van zingeving.

Er zijn, over vier huiskamers verspreid, in totaal ongeveer 50 van dergelijke beelden geschreven. Een prachtige manier om 

heel concreet en praktisch als team met elkaar ervaringen uit de praktijk te delen en hoe je naar de interacties en het 

samenzijn in de leefomgeving kijkt! 

Het team (bewoners, familieleden, vrijwilligers en professionals) besteden hiermee expliciet tijd om verschillende verlangens, 

ervaringen en mogelijkheden naast elkaar te leggen en uit te spreken waarom je iets doet of juist níet doet. Een medewerker 

vertelde bijvoorbeeld dat ze het soms echt moeilijk vindt om over verdrietige dingen in gesprek te gaan, omdat ze niet goed 

weet hóe dat te doen, terwijl een andere collega dat juist als een bijzonder deel van haar werk ervaart. Je krijgt met elkaar 

boven tafel, waar je als team en individu sterk in bent en waar je je in kunt verbeteren. 

Vervolgens gaan de teams hun verbeterpunten prioriteren en omzetten in concrete stappen.

Een voorbeeld: een belangrijk verbeterthema voor beide de teams wordt waarschijnlijk het verbeteren van de sfeer tijdens 

de maaltijden met rust en aandacht: dat is immers echt een moment om samenzijn en verbondenheid te kunnen meema-

ken en te delen met elkaar. “Waar willen we aandacht voor hebben tijdens de maaltijd?” zal een belangrijke vraag zijn.

Deze methode, door Reliëf ontwikkeld (zie bijlage 14), biedt veel kansen om dicht bij de praktijk, gestuurd door bewoners, 

medewerkers, vrijwilligers en naasten zelf, aandacht voor levensvragen in het dagelijks leven te versterken. Aandacht voor 

levensvragen, en daarmee bedoelen we de kleine en de grote levensvragen, is van groot belang om tot goede zorg te 

komen. Op dit moment zijn er mensen nodig die hierin het voortouw willen nemen. Bij ons zijn dat de mensen van de 

Keizerskroon geweest (op de Keizerskroon wonen mensen met de diagnose dementie).

Meer informatie:

Charlotte Welberg: cwelberg@triviummeulenbeltzorg.nl

Bert Maathuis:  bmaathuis@triviummeulenbeltzorg.nl
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Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2100 medewerkers en 1300 vrijwilligers zich dagelijks in om 

ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woon-zorg-

complexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarme-

ring. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie 

tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk.

TriviumMeulenbeltZorg is, voor de werkgroep Pijn, op zoek naar:

Coach Pijn (CP) 
(intra- en extramuraal)

Rol-inhoud 

•  Je bent het aanspreekpunt binnen je afdeling op het gebied van processen rondom pijn (observatiemeetinstrument en 

stroomschema, behandel- en benadermethoden);

•  Je werkt nauw samen met de Coach Onbegrepen gedrag;

•  Je verzorgt met de pijnconsulent de implementatie van het pijnbeleid binnen de afdelingen en de multidisciplinaire 

teams;

•  Je adviseert waar nodig de zorgmedewerkers of behandelaren over de te nemen stappen; 

•  Je toetst in de praktijk of er gewerkt wordt met het gewenste kwaliteitsniveau, volgens procedure en afspraak;

•  Houd rekening in het kader van je tijd met een opleiding Coach Pijn (5 dagdelen) binnen de maanden mei tot oktober 

2017.

Wij vragen 

Wij zijn op zoek naar kandidaten die in het bezit zijn van het diploma verzorgende-IG of ziekenverzorgende (behaald na 

01-09-1986) of ziekenverzorgende aangevuld met applicatiecursus. Je hebt affiniteit met pijn bij kwetsbare ouderen en 

bent bereid de rol als Coach Pijn voor meerdere jaren op je te nemen. Je kunt informatie overbrengen aan jouw collega’s 

en jouw collega’s motiveren en overtuigen. Je hebt binnen TMZ een dienstverband van minimaal 24 uur. 

Een combinatie van Coach Pijn en Coach Onbegrepen Gedrag binnen één persoon behoort ook tot de mogelijkheden.

Interesse?

Voor nadere informatie inzake deze vacature kun je contact opnemen met Coran Ongering via telefoonnummer 

06 - 83974517. Maak je interesse kenbaar bij je leidinggevende.

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2100 medewerkers en 1300 vrijwilligers zich dagelijks in om 

ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woon-zorg-

complexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarme-

ring. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie 

tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk.

TMZ heeft zich ten doel gesteld het beleid voor pijn bij kwetsbare ouderen in haar organisatie te verbeteren. Het doel is 

om tijdig de aanwezigheid van pijn te erkennen en de juiste benadering en behandeling in te stellen. De werkgroep Pijn 

adviseert een breed pakket aan maatregelen met daarbij de instelling van een Pijnconsulent voor heel TMZ en een 

coach pijn (CP) op iedere afdeling

TriviumMeulenbeltZorg is, voor de werkgroep Pijn, op zoek naar:

Pijnconsulent
(intra- en extramuraal)

Rol-inhoud 

•  Je maakt deel uit van de werkgroep Pijn

•  Je bent het aanspreekpunt binnen TMZ op het gebied van pijn

•  Je verzorgt de scholing binnen TMZ op het gebied van pijn

•  Je geeft gericht scholing aan de Coaches Pijn en stuurt de Coaches Pijn aan

•  Je organiseert de implementatie van het pijnbeleid binnen de afdelingen en de multidisciplinaire teams (eerst PG, later 

de overige afdelingen)

Wij vragen 

Wij zijn op zoek naar kandidaten met de functie verpleegkundige niveau 5 of verpleegkundig specialist. Je hebt affiniteit 

met pijnproblematiek bij kwetsbare ouderen en bent bereid de rol als pijnconsulent voor meerdere jaren op je te nemen. 

Je kunt informatie overbrengen aan jouw collega’s en jouw collega’s motiveren en overtuigen. Je hebt binnen TMZ een 

dienstverband van minimaal 24 uur. 

De benodigde tijd voor het uitvoeren van deze rol bedraagt 8 uur per week. Dit wordt binnen je werktijd gecompenseerd. 

Interesse?

Voor nadere informatie inzake deze vacature kun je contact opnemen met Coran Ongering via telefoonnummer  

06 - 83974517. Solliciteren kan via de sollicitatiebutton (tot 16-01-2017). Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 

januari 2017.

Interne vacature Interne vacature

BIJLAGE BIJLAGE1 2
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Pijnmeetinstrument PACSLAC-D Stroomschema observatie pijn/onbegrepen gedrag  
(geïntegreerd)

BIJLAGE BIJLAGE3 4

Nederlandse versie van de Pain Assessment Checklist for Seniors with Severe Dementia (Pacslac-D)*

Datum: Tijdstip beoordeling:

Naam patiënt/ bewoner:

Doel:
Deze checklijst wordt gebruikt om pijn te beoordelen bij patiënten met dementie die geen of slechts beperkte mogelijkheden 

hebben te communiceren

Instructies:
Kruis aan welke items van de PACSLAC voorkomen tijdens de periode waarin u geïntereseerd bent. De score per 

subschaal kan worden berekend door de het aantal kruisjes per subschaal op te tellen Door alle subschaal scores op te 

tellen berekend u de totale schaal score.

Opmerkingen: 

Gelaat Aanwezig
Uitdrukking van pijn
Een specifiek geluid of uiting van pijn ‘au’ of  ‘oef’
Wenkbrauwen fronsen
Grimas
Rimpels in het voorhoofd
Kreunen en kermen
Verandering in de ogen (scheel kijken, mat, helder, meer bewegingen)
Pijnlijke plek aanraken en vasthouden
Pijnlijke plek beschermen
Terugtrekken

Verzet/afweer
Verbale agressie
Fysieke agressie (bijv. mensen en/of voorwerpen wegduwen, anderen krabben, anderen slaan, stompen, schoppen)
Geërgerd (geagiteerd)
Achteruitdeinzen
Niet aangeraakt willen worden
Niet-coöperatief/weerstand tegen zorgverlening

Sociaal emotioneel/stemming
Nors/prikkelbaar
Schreeuwen/krijsen
Donkere blik
Verdrietige blik
Geen mensen in de buurt laten komen
Ontsteld (ontdaan)
Blozend, rood gelaat
Rusteloos

Subschaal scores:
Gelaat

Verzet/Afweer

Sociaal emotioneel/stemming Totale score:

*  PACSLAC is oorspronkelijk ontwikkeld door Fuchs-Lacelle and Hadjistavropoulos, 2004  

PACSLAC-D werd vertaald, aangepast en getest door de Universiteit Maastricht (Zwakhalen et al., 2006)

nee

nee

nee

Pijn?

Acute pijn
Medewerker zorg neemt
pijnmeetinstrument af
tijdens eten - rust -
bewegen

1. Signaleren en rapporteren onbegrepen gedrag door medewerker zorg in samenspraak met familie en mantelzorgers

2. Medewerker zorg en SO bespreken de 
pijnscore en de SO onderzoekt de cliënt

Medewerker zorg en SO 
bepalen interventie(s)

2. Medewerker zorg, SO en psycholoog 
formuleren doel en bepalen 1 interventie

2. Medewerker zorg, SO en psycholoog bespreken observaties.  
SO en psycholoog gebruiken ieder eigen analyse

Actie medewerker zorg 
triage/EAV

Niet medicamenteus

SO schakelt 
medewerker zorg en 
andere disciplines in

4. Alle betrokken disciplines maken een zorgplan, 
voeren interventie uit en rapporteren in voortgang
* familie en mantelzorgers worden nauw betrokken 
bij uitvoering

4. Medewerker zorg voert interventie uit en 
rapporteert m.b.v. observatieschema 
protocol onbegrepen gedrag in zorgplan

5. Evaluatie: Medewerker zorg neemt pijnmeet-  
instrument af en evalueert met SO het zorgplan

5. Evalueren effect van de interventie door 
medewerker zorg, SO en psycholoog

Medewerker zorg en 
verwerkt interventie in 

zorgplan

Interventie staken of handhaven (bij 
bekende pijn) en opnemen in het zorgplan

Interventie handhaven en opnemen in het zorgplan

SO schrijft medicatie 
voor

3a.

Medicamenteus

3b.

Pijn?

Doel bereikt?

ja

nee

ja

ja

jaja
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Schema: betrokken rol familie en mantelzorg in  
stroomschema Onbegrepen gedrag en Pijn

De bouwstenen van de IGZ t.a.v. stimuleren meer bewegen

Bouwstenen IGZ
De volgende bouwstenen voor beweegstimulering stelde de inspectie vast in overleg met deskundigen en organisaties in 

het veld. Om bewegen structureel deel te laten uitmaken van de zorg is het van belang dat instellingen beweegbeleid 

opstellen en implementeren. In samenspraak met ouderen en hun verwanten, zorgverleners en vrijwilligers. 

1. BELEID
 De instelling heeft beleid vastgesteld over beweegstimulering. 

2. CLIËNTEN BETREKKEN  
 De instelling betrekt cliënten bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid over beweegstimulering.

3. STRUCTUUR
 De instelling beschikt over structuur voor beweegstimulering.

4. SCHOLING EN VOORLICHTING 
  De instelling zorgt voor deskundigheidsbevordering voor medewerkers en voorlichting voor medewerkers,  

vrijwilligers, cliënten en hun familie over belang, voordelen en mogelijkheden van beweegstimulering.

6. ZORGLEEFPLAN 
 De instelling legt afspraken over beweegstimulering vast in het individuele zorgleefplan van de cliënten. 

7. MOGELIJKHEDEN BEWEEGSTIMULERING 
  De instelling beschikt over voldoende mogelijkheden om medewerkers, vrijwilligers, familie en cliënten om invulling  

te geven aan beweegstimulering. 

8. BUURT BETREKKEN 
  De instelling biedt haar cliënten mogelijkheden om gebruikt te maken van faciliteiten in de buurt en stelt haar 

voorzieningen voor beweegstimulering beschikbaar voor ouderen in de buurt.    

(IGZ staat van de gezondheid, hoofdstuk 6, 2012)

Proces van samenwerking met 
familie en mantelzorgers

Demand Chain

STROOMSCHEMA: Het leren begrijpen van ONBEGREPEN 
GEDRAG EN PIJN bij mensen met dementie

Supply Chain

1. Ken de bewoner. Familie en mantelzorgers vullen 
het levensboek en geven o.a. gewoontes, dag- nacht-

ritme en karaktertrekken aan. Familie en 
mantelzorgers geven hun observaties aan bij de 

medewerker zorg tijdens bezoek.

1. Signaleren en rapporteren onbegrepen gedrag door medewerker zorg  
in samenspraak met familie en mantelzorgers.

2. Medewerker zorg bereidt met familie en 
mantelzorgers de bespreking met SO en evt. 

psycholoog voor. Medewerker zorg koppelt de 
conclusie terug.

2. Medewerker zorg en SO 
bespreken de observaties.

- SO onderzoekt cliënt.

2. Medewerker zorg, SO en 
psycholoog bespreken observaties.
- SO en psycholoog gebruiken ieder 

eigen analyse.

3. Bij een non farmacologische interventie kan de 
familie en mantelzorgers actief worden betrokken, 

bv benadering via PDL, afleiding en activiteiten.

3. Medewerker zorg en SO 
bepalen interventie(s).

3. Medewerker zorg, SO en 
psycholoog formuleren doel en 

bepalen 1 interventie.

4. Familie en mantelzorgers worden nauw 
betrokken bij de uitvoering door, daar waar 
mogelijk, deel te nemen aan de uitvoering en 
observatie van het effect van de interventie.

4. Alle betrokken disciplines  
voeren interventies uit en 
rapporteren in zorgplan

4. Medewerker zorg voert 
interventie uit en rapporteert  

m.b.v. observatieschema protocol 
onbegrepen gedrag in zorgplan.

Interventie staken of 
handhaven (bij bekende pijn) 

en opnemen in zorgplan

Interventie handhaven en 
opnemen in zorgplan

Pijn?

NEE JA

Doel bereikt?

5. Medewerker zorg evalueert het effect van de 
interventie met familie en mantelzorgers en neemt 

bevindingen mee in de evaluatie met SO en evt. 
psycholoog.

5. Evaluatie: Medewerker zorg 
neemt Pacslac -D af en evalueert 

met SO het zorgplan.

5. Evalueren effect van de 
interventie door medewerker zorg, 

SO en psycholoog.

Familie en mantelzorgers krijgen een 
terugkoppeling van de evaluatie, hebben inzage in 

het zorgplan en nemen actief deel aan de
zorgplanbespreking.

Verbetering kwaliteit van zorg wordt gemeten door
bewoners te observeren en tevredenheid familie en 

mantelzorgers te bevragen.

NB: SO = Specialst ouderengeneeskunde
2. In het ECD staat de wijze van communiceren en terugkoppeling vermeld tussen familie en mantelzorgers en de medewerker zorg.
3. non farmacologisch kunnen interventies zijn m.b.t. PDL, ontspanning, afleiding, snoezelen, activiteiten, e.d.
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Folder I&S Profiel coach onbegrepen gedrag

Juni 2016

Gezocht:

Coach Onbegrepen gedrag 
(COG)

Aanleiding:
Onbegrepen gedrag staat binnen de intramurale verpleeghuiszorg landelijk hoog op de agenda. TMZ neemt dit serieus 

en heeft dit opgenomen in haar plan van 2016 op aanvraag van de zorgprofessionals en de cliëntenraad. Er is sprake 

van een toename van cliënten met een complexe zorgvraag en met complexer wordend onbegrepen gedrag. Onbegre-

pen gedrag is bij uitstek het domein van de vakgroep psychologie. Zij zullen daarom hierin een voortrekkersrol op zich 

nemen. Op deze wijze worden teams beter toegerust om zorgvuldig te kunnen handelen bij onbegrepen gedrag. 

Binnen de organisatie wordt voorgesteld interne kwaliteiten te benutten, zodat het binnen de TMZ organisatie 

geborgd wordt.

Hoe dit te bereiken:
Dit willen we bereiken door het opleiden van een coach onbegrepen gedrag per verzorgend team of afdeling, die in staat 

is het bestaande protocol “Onbegrepen gedrag” uit te voeren en deze naar de praktijk te vertalen. Deze coach wordt in 

samenwerking met de afdelingshoofden benoemd en krijgen een specifiek toegepaste scholing, ontwikkeld door de 

psychologen i.s.m. de opleidingsfunctionaris. Vervolgens zal er voldoende aandacht zijn voor de implementatie/borging 

door onder andere terugkombijeenkomsten te bieden voor coaches onder supervisie van de psycholoog.

Na een goed lopende pilot is er besloten dit TMZ breed uit te rollen. Het streven is uiteindelijk iedere afdeling te 

voorzien van een COG. In het najaar 2016 starten er twee nieuwe groepen van tien medewerkers. 

Profielschets Coach Onbegrepen Gedrag (COG):

Voor dit project zijn wij binnen de afdelingen van alle locaties van TMZ op zoek naar iemand die:

•  interesse heeft voor onbegrepen gedrag en zich wil ontplooien in de omgang hiermee. 

•  betrokken is bij de directe zorgverlening binnen TMZ (verpleegkundigen, verzorgenden, activiteiten begeleiding) en 

een groot aantal uren in de week op de afdeling aanwezig is. 

•  bereid is zijn/haar verzorgende team te coachen en te begeleiden op de werkvloer. 

•  in staat is om op een overstijgend niveau te denken en het protocol te vertalen naar en uit te voeren in de praktijk.

•  in enige mate flexibel beschikbaar is en bereid is tijd te investeren om zich te verdiepen in de omgang met onbegrepen 

gedrag (d.m.v. een scholing). 

•  bereid is te reflecteren op zijn/haar eigen rol en samen te werken met de andere disciplines.

•  bereid is een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en vormgeving van het omgaan met onbegrepen gedrag 

binnen de organisatie.

Wat levert het je op:

•  Gerichte geaccrediteerde scholing op het gebied van omgaan met onbegrepen gedrag en het coachen van een team

•  De mogelijkheid om je te ontplooien op dit gebied en mee te denken over de verdere ontwikkeling van dit thema 

binnen de organisatie. 

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en voldoe je naar jouw idee aan de profielschets? Geef dan je naam, functie, afdeling, 

mailadres en telefoonnummer door aan je afdelingshoofd. Reageren kan tot 1 augustus.
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Protocol onbegrepen gedrag

Stap 4: Het uitvoeren van de interventie
De interventie met de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd. Van essentieel belang voor het slagen hiervan is dat het 

gehele team hiervan goed op de hoogte en de afspraken uitvoert. De teamleden moeten hierbij op 1 lijn zitten en 

consequent zijn in de uitvoer ervan. In deze fase is het van groot belang dat goed wordt geobserveerd wat het effect in 

van de ingezette interventie en dat dit goed gerapporteerd wordt. 

Stap 5: De evaluatie
De ingezette interventie wordt geëvalueerd. Heeft de interventie het beoogde effect gehad? Is het doel bereikt? Op 

basis van het resultaat van de evaluatie kunnen de vervolgacties als volgt zijn:

Afsluiten: de interventie heeft het gewenste resultaat opgeleverd en de werkwijze moet worden volgehouden en 

verankerd in het werkproces. Belangrijk is dat de verbetering behouden blijft. 

Doorgaan: de interventie lijkt succesvol, maar moet worden volgehouden om meer aantoonbaar resultaat te leveren. 

Een volgende evaluatiedatum wordt gepland.

Terug naar eerdere stappen: de interventie levert onvoldoende resultaat op. Belangrijk is om na te gaan hoe dit komt. 

Werkt de interventie niet? Of is de niet consequent uitgevoerd? In het laatste geval moeten er duidelijker werkafspraken 

worden gemaakt voor het team en het proces herhaald worden vanaf stap 4. In het eerste geval is het zaak om samen 

met de EVV-er opnieuw te kijken naar stap 3 en een nieuwe interventie te bedenken; de cyclus wordt opnieuw ingezet.

Stap 1: Het in kaart brengen van het onbegrepen gedrag
Na de melding van onbegrepen gedrag bij een cliënt, neemt de psycholoog of coach onbegrepen gedrag (COG) contact 

op met de EVV-er. Samen met de EVV-er (en eventueel andere teamleden) wordt de benodigde informatie verzameld. 

Ongeacht de spoed van de hulpvraag, is het belangrijk de rust te bewaren en altijd eerst voldoende tijd te nemen om 

informatie te verzamelen over het onbegrepen gedrag. Het is essentieel om helder te krijgen voor wie het een probleem 

vormt en wat het onbegrepen gedrag precies inhoud. Vervolgens wordt geprobeerd inzicht te krijgen in beïnvloedende 

factoren en daarmee de achterliggende oorzaak. Hieruit volgt veelal de exacte hulpvraag. Veel informatie valt hierbij 

juist te halen uit de momenten waarop het onbegrepen gedrag niet voorkomt. 

Stap 1A: 
Als eerst wordt een zo volledig mogelijke beschrijving van het onbegrepen gedrag gegeven. Er zijn veel factoren die 

onbegrepen gedrag (mede) kunnen veroorzaken, in stand houden of er voor kunnen zorgen dat het oplossen ervan 

moeilijk is. Daar tegenover staat dat er ook factoren kunnen zijn die juist een positief effect hebben op het onbegrepen 

gedrag. Beschrijf beide zo volledig mogelijk. 

In bijlage 1 staat een checklist met factoren die een rol kunnen spelen, met daarbij verhelderende vragen die gebruikt 

kunnen worden om het gedrag in kaart te brengen. De checklist is bedoeld als hulpmiddel en is hiermee niet volledig. 

Het is ook mogelijk dat bepaalde beïnvloedende factoren pas naar voren komen tijdens de observatie. Het gaat in deze 

fase nog niet om het verklaren of begrijpen van het gedrag. 

Stap 1B: 
Bepaal vervolgens welke onderzoeken, gesprekken of observaties noodzakelijk zijn om een goed beeld te krijgen van het 

onbegrepen gedrag (het meten). Zo nodig worden andere disciplines betrokken, zoals de specialist ouderen geneeskunde, 

activiteiten begeleider, fysiotherapeut, etc. Maak hierover afspraken en verwerk dit in een observatieplan, welke wordt 

opgenomen in het zorgleefplan in het ECD. Je spreekt onder anderen af:

•  Wat precies onder het onbegrepen gedrag verstaan wordt: aard van het onbegrepen gedrag (gillen, roepen, slaan, 

etc.), frequentie, duur en ernst of intensiteit.

•  Wanneer het onbegrepen gedrag meegeteld wordt (het tijdstip op de dag) en in welke situatie. 

•  Wie het onbegrepen gedrag meet en hoe het geregistreerd wordt (zie bijlage 2 voor het observatieschema)

•  Wanneer het observatieplan geëvalueerd wordt (deze datum wordt opgenomen in het zorgleefplan).

Stap 2: De analyse
De verzamelde informatie wordt geanalyseerd. De psycholoog of COG en de EVV-er kunnen dat eerst afzonderlijk doen 

maar daarna komt men bij elkaar om de analyses samen te bespreken. Mogelijke oorzaken van het onbegrepen gedrag 

worden achterhaald. Getracht wordt patronen te ontdekken in het verzamelde materiaal die aanknopingspunten 

kunnen bieden voor de interventies. Vermijd hierbij vakjargon en probeer de factoren zo concreet en objectief mogelijk 

te verwoorden. Vraag je af of je echt begrijpt hoe ‘het werkt’, wat de relaties zijn (denk aan logica en causaliteit).  

Zoek naar factoren die te beïnvloeden zijn. Houdt het bij een zo simpel mogelijke en werkbare verklaring.

Stap 3: Het doel en de interventies bepalen
Hoe scherper het doel omschreven is, des te specifieker de interventies kunnen zijn. Het aanpakken van de factoren die 

vooraf gaan aan het onbegrepen gedrag, geven de meeste kans op het voorkomen ervan. De voorkeur gaat uit naar 

interventies die (relatief) gemakkelijk zijn uit te voeren en waarvan het verwachte effect hoog is. Bij het bedenken van 

de interventies kan bijlage 1 wederom als hulpmiddel dienen. Er wordt slechts 1 interventie tegelijk uitgeprobeerd, 

zodat je altijd kan achterhalen wat wel en niet van invloed is op het gedrag. Het doel en de interventie worden in het 

zorgleefplan van het ECD beschreven en de evaluatiedatum wordt alvast gepland.



26 327Reisverslag Mentaal Welbevinden TMZ                

BIJLAGE 10

Factoren en vragen gedragsanalyse

A. Omgeving

A1. Factoren in de fysieke omgeving

Geluid TV, radio, roepende medebewoners/ -werkers, slaande deuren, karren.

Privacy Eigen kamer, rustige plek, ontmoeten, terugtrekken, omgaan eigen spullen.

Licht Voldoende daglicht, mogelijkheid om naar buiten te gaan, daglicht, verlichting. 

Ruimte Afdelings-/ kamergrootte, bewegingsvrijheid, gesloten deuren, herkenbaarheid, 
veiligheid, vertrouwdheid. 

Kleur Gebruik opvallende/rustige kleuren, contrasten. 

Hulpmiddelen Huisregels, bewegwijzering, pictogrammen. 

A2. Factoren in de sociale omgeving

Medebewoners Groepsgrootte, contacten met medebewoners.

Personeel Bejegening, tijd, reactie, contact met familie.

Anderen Familie, vrienden, vrijwilligers, frequentie en aard van contact.

A3. Factoren gerelateerd aan de dag invulling

Wensen Is bekend wat de cliënt wil, sluit de dag invulling hierbij aan.

Keuzes Vrijheid om dag invulling te kiezen, keuze om iets niet te doen, alternatieven.

Dag invulling Variatie, voldoende uren en ondersteuning, dag structuur.

Belasting Overbelasting, verveling.

B. Cliënt

B1. Lichamelijke factoren 

Medische diagnose Dementie, Ziekte van Parkinson, Huntington, delier, epilepsie, etc.

Beperkingen Visuele, auditieve, lichamelijke beperkingen.

Ongemakken Pijn, mictie/defecatie problemen, dorst, benauwdheid, etc. 

Slapen Inslaap-, doorslaapproblemen. 

Dieet (Over)matig eten, koffie, alcohol, roken, drugs, allergieën, overmatig suiker-
gebruik, kauwfunctie, slikfunctie, conditie gebit.

Sensomotorisch Prikkelbaar voor geluid, aanraking, licht, etc.

Medicatie  Psychofarmaca, (last van) bijwerkingen, meerdere medicijnen tegelijk, evaluatie 
medicatie, etc. 

B2. Persoonlijke factoren

Levensloop (Traumatische) gebeurtenissen, relatie met ouders/ kinderen. 

Persoonlijkheid Coping strategie, reactie cliënt op lichamelijke en psychische afhankelijkheid. 

Levensstijl Activiteitenniveau, dag/nachtritme, teruggetrokken, graag in gezelschap, etc. 

B3. Psychisch functioneren

Psychische diagnose Depressie, angst, psychose, persoonlijkheid, etc. 

Beschrijving:   Concrete beschrijving van het gedrag

Duur en frequentie:  Sinds wanneer bestaat het gedrag?

     Hoe lang duurt het?

Plaats en omstandigheden: Wanneer vindt het gedrag plaats?

      Waar vindt het gedrag plaats?

      Onder welke omstandigheden treedt het gedrag op?

Mogelijke oorzaken:  Uitlokkende factoren in de omgeving of bij de bewoner?

Gevolgen:   Voor wie is het gedrag een probleem?

     Welk aspect van het gedrag is een probleem?

      Welke gevoelens worden losgemaakt?

      Wat zegt de bewoner zelf over het gedrag?

      Wat is positief/aardig aan deze bewoner?

Verklaring:   Wil de bewoner iets duidelijk maken met het gedrag?

      Is er een verklaring voor het gedrag?
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Observatieschema Training Coach Onbegrepen Gedrag

De training voor COG bestaat uit vijf lesmiddagen. Iedere les wordt gegeven door een psycholoog. Momenteel is het zo 

dat iedere psycholoog minimaal één les geeft. 

De training is van oorsprong ontstaan vanuit de behoefte aan meer kennis over en handvatten voor het omgaan met 

onbegrepen gedrag op met name de PG-afdelingen. Na verloop van tijd werd duidelijk dat ook de overige afdelingen/

doelgroepen (somatiek, thuiszorg, revalidatie, dagbehandeling) hier behoefte aan hadden. Dit maakt dat wij momenteel 

per scholing twee groepen scholen. Een ‘PG-groep’ en een ‘somatiek-groep’. Iedere lesmiddag duurt ongeveer 2,5 uur.

Een korte samenvatting van de inhoud per lesmiddag:

Lesmiddag 1 Kennismaken, verwachtingen inventariseren, uitleg over de inhoud van de scholing, 

al bestaande kennis delen, etc. 

Lesmiddag 2 Methodisch werken bij onbegrepen gedrag, gedragstherapeutische principes, 

casusbespreking, vroeg signalering a.d.h.v. pijnprotocol, huiswerkopdrachten.

Lesmiddag 3 Je persoonlijke werkstijl, weerstand en wat te doen, communicatie (tap 4 van het 

protocol), evalueren bijeenkomst.

Lesmiddag 4 Imaginatie-oefening (crisisontwikkelingsmodel), casuïstiek a.d.h.v. het protocol, 

praktische vaardigheden m.b.t. agressief gedrag

Lesmiddag 5 Huiswerk bespreken, casuïstiek bespreken, ervaringen delen, praktische invulling van 

de rol als COG (hoe profileer je jezelf?), evaluatie gehele scholing en afsluiting. 

Ongeveer een half jaar tot driekwart jaar na de scholing wordt een evaluatie bijeenkomst gehouden voor de nieuwe 

COG-ers. Hier worden ervaringen gedeeld en verbeterpunten besproken. Ervaringen zijn tot nu toe op iedere afdeling 

(ongeacht de doelgroep) erg positief. Teams voelen zich vaardiger, zelfstandiger en meer gesteund (psycholoog blijft 

altijd beschikbaar ter ondersteuning!). Cliënten kunnen eerder zorg op maat ontvangen, doordat eerder gesignaleerd 

en ingegrepen kan worden. Observaties kunnen al gestart worden zodra medewerkers en/of mantelzorgers onbegrepen 

gedrag signaleren. Men hoeft niet meer te ’wachten’ op een psycholoog. Mantelzorgers worden m.b.v. de COG eerder 

betrokken bij onbegrepen gedrag, aangezien zij, naast de prominente rol die zij spelen in het leven van de bewoner, ook 

vaak veel achtergrondinformatie bezitten. Dit geeft hen ook een gevoel van betrokkenheid en dit wordt als positief 

ervaren.
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De 8 kernelementen waar zorg voor mensen met dementie 
aan moet voldoen

Aanzetten voor een Plan van  
Aanpak Werkprogramma Liefdevolle Zorg  
TriviumMeulenbeltZorg

N.a.v. de ontmoeting op maandag 16 november 2015 met Martin Lenferink (Regiomanager), mw. M. van der Meulen 

(voorzitter Centrale Cliëntenraad), Charlotte Welberg (Opleiding) en Bert Maathuis (Geestelijk verzorger) met 

Christien Begemann (Vilans) en Wout Huizing (Reliëf) over de Kwaliteitsstandaard Levensvragen. Het uiteindelijk doel 

van TMZ is dat iedereen binnen TMZ  werkt volgens de Kwaliteitsstandaard levensvragen. Dat betekent dat die in de 

harten van medewerkers terecht moet komen.

Binnen TMZ is op het gebied van mentaal welbevinden/levensvragen al veel gebeurd op allerlei niveaus in de organisatie, 

ook door mee te werken aan de totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard. Twee vragen liggen nu voor:

•  Nemen we deze aandacht voor mentaal welbevinden wel mee in alles wat er intern loopt aan projecten en innovatie? 

Is er voldoende samenhang?

•  Hoe kunnen we in onze teams voor persoonlijke zorg (bestaande uit cliënten, familie, vrijwilligers en professionals) 

aandacht voor levensvragen/mentaal welbevinden integreren op zo’n manier dat het in handen en hart terecht komt?

Om tot een goede aanpak hiervoor te komen is ons voorstel om  in januari/februari 2016 te starten met een aantal  

activiteiten, gefaciliteerd vanuit Vilans/Reliëf:

1.  Het organiseren van twee dialoogbijeenkomsten met mensen die deel uitmaken van de teams persoonlijke zorg: 

medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten.  

 Doel: 

 a. oefening in het scherp stellen van ieders eigen perspectief en betekenisgeving 

 b.  aanduiden en aftasten wat noodzakelijk en voorwaardelijk is om samen op te kunnen trekken in dit team waarin 

aandacht is voor (ieders) levensvragen en zingeving

2.  Het observeren van één zorgteam - gedurende vier dagdelen - op een afdeling rondom de vraag hoe er aandacht is 

voor levensvragen en er afstemming plaatsvindt met cliënten en andere direct betrokkenen, zoals mantelzorgers en 

wellicht vrijwilligers En een nagesprek met het team over de gepresenteerde observatiebeelden.

 Doel:

 a.  Beelden aanreiken waaruit blijkt hoe de aandacht voor levensvragen wel/niet wordt gegeven in de alledaagse 

zorgpraktijk

 b.  Bewustwording hoe levensvragen/ mentaal welbevinden dagelijks aan de orde zijn en waar er nog meer  

mogelijkheden liggen hierop aan te sluiten

 c. Aanduiden wat noodzakelijk en voorwaardelijk is om de aandacht voor levensvragen nog beter invulling te geven

3.  Het houden van een semi-gestructureerd interview met  leidinggevenden/kwaliteitsfunctionaris/MT-lid (afvaardiging 

vanuit MT) over de wijze waarop binnen TMZ aandacht wordt gegeven aan levensvragen/mentaal welbevinden en 

aandachtspunten/knelpunten benoemen.

 Doel:

 a.  Scherpstellen hoe aandacht voor levensvragen integraal onderdeel van de zorg is bij vele lopende trajecten en 

activiteiten

 b. Samenhang aanbrengen van verschillende initiatieven

 c. (toekomstige) ontwikkelingen in beeld brengen en kansen benoemen voor deze integrale aanpak 

vervolg op volgende pagina >

Kernelement

1 De zorgaanbieder heeft een aantoonbare en geïmplementeerde visie op zorg aan mensen met een vorm van 

dementie

2 De medewerker kent de cliënt en zijn gedrag en rapporteert hierover

3 De zorgaanbieder betrekt het netwerk van de cliënt bij essentiële momenten in het zorgproces

4 Een multidisciplinair team met in ieder geval een verzorgende, arts en psycholoog zorgt dat zorgdoelen en 

interventies gebaseerd zijn op (een) gezamenlijk gedragen probleemstelling(en)

5 Het multidisciplinair team maakt aantoonbaar een analyse van het onbegrepen gedrag met nagaan van 

oorzaken op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein

6 Om de risico’s van het gedrag zoveel mogelijk te verkleinen passen medewerkers eerst persoonsgerichte 

psychosociale interventies toe en leggen ze deze vast in het zorgdossier

7 Psychofarmaca volgens de landelijke richtlijn toepassen

8 De multidisciplinaire afspraken ten minste twee maal per jaar evalueren met extra aandacht voor het mogelijk 

staken van psychofarmaca
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4.  Evaluatiegesprek waar de uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten, observaties en interview worden gepresenteerd 

om te komen tot een Plan van Aanpak.

Ter toelichting:

Ad 1:   
Er zijn verschillende mogelijkheden om een dialoogbijeenkomst vorm te geven. Voor een  team voor persoonlijke zorg kan 

deze vorm inzichtelijk maken welke verscheidenheid er is in perspectieven en betekenisverlening aan bepaalde situaties. 

Een oefening in respectvol luisteren en in beeld krijgen wat geleerd zal moeten worden in het samen optrekken als team 

persoonlijke zorg. Daarmee wordt iedere ‘doelgroep’ uitgenodigd een eigen positie in te nemen en woorden te geven wat 

voor hem/haar belangrijk is en serieus genomen dient te worden. Immers: ‘bruggen bouw je niet vanuit het midden’. In de 

dialoogbijeenkomst is het uitgangspunt dat ieder een eigen oordeel opschort, weet waar die zelf voor staat, zich bewust is 

(wordt) van vooroordelen, actief luistert, onderzoekt wat voor de ander belangrijk is en verschillen respecteert.

Een paar vragen uit het ‘meetinstrument interne verbeteringsinformatie’ binnen de kwaliteitsstandaard kunnen aan de 

orde worden gesteld. Belangrijk is het onderzoeken van de standpunten/vragen/ervaringen van de ándere doelgroep. 

Naast de uitwisseling over enkele vragen is de bespreking van een casus helpend om de verschillende perspectieven te 

kunnen benoemen en te ontdekken hoe de kwaliteit van de zorg toeneemt als alle betrokkenen worden gehoord.  

Sámen verleen je betekenis aan de situatie. 

Ad 2: 
Het observeren van een zorgteam heeft tot doel om concreet te maken op welke momenten en hoe de aandacht voor 

levensvragen in de dagelijkse zorgpraktijk blijkt. Gedurende een aantal dagdelen (voorstel 4, verspreid over de dag van 

ochtenddienst/middagdienst/avonddienst/speciale activiteit/overleg). Een deskundige observator  loopt mee op een 

afdeling en maakt een aantal ‘portretten’ die kenmerkend zijn voor de zorg op de betreffende afdeling van de betreffende 

locatie. Deze ‘beelden’ laten fragmenten van ontmoetingen en zorgverlening zien tussen zorgverlener en cliënt/ 

mantelzorger, geven een indicatie over de rapportage, schetsen een beeld van de omgeving/inrichting en het onderlinge 

overleg over de zorgverlening. De focus bij de observatie ligt op het in kaart brengen hoe de aandacht voor levensvragen/ 

zingeving wel of niet in de praktijk tot uiting komt. De geschreven beelden worden door de observator besproken in het 

team. Wat vinden de teamleden van de geschetste beelden? Herkennen zij hoe levensvragen in de dagelijkse praktijk 

aan de orde zijn? Wat gaat volgens hen goed? Wat kan volgens hen beter? Hoe willen zij dat aanpakken? Leidraad is de 

intrinsieke motivatie van de medewerkers: wat zouden zij graag (in eerste instantie) willen veranderen en verbeteren?  

Bij de bespreking wordt stil gestaan bij wat goed gaat. Door te werken vanuit de eigen motivatie om nog beter te 

worden, geeft deze benadering energie.

Het team maakt vervolgens een plan van aanpak, al dan niet ondersteund door een coach.  

Een  voorwaarde voor een team om te gaan leren en 

ontwikkelen is dat medewerkers zich in de basis veilig 

voelen op hun werkplek. Leren is immers experimenteren 

met nieuwe handelingsalternatieven. Het is altijd spannend 

om nieuw gedrag uit te proberen. Indien medewerkers zich 

onveilig voelen, zullen zij meer geneigd zijn om in de 

comfort zone te blijven en minder bereid zijn om naar de 

leerzone te gaan. Aandacht voor veiligheid in het team is 

daarom een punt van aandacht, ook aan te reiken vanuit de 

geschetste beelden. Dit is des te meer van belang bij het 

veder uitwerken van de teams persoonlijke zorg.

Immers: als medewerkers op enigerlei wijze onzeker zijn over 

wat nu eigenlijk van hen verwacht wordt, wat nu eigenlijk in 

deze setting met deze middelen ‘goede zorg’ kan dat onveilig-

heid te weeg brengen. Indien we een team dat zich onzeker 

voelt over het eigen handelen aanzetten tot een open confron-

tatie met de cliënt of de mantelzorger, dan wordt daardoor de 

onveiligheid vergroot. Nu is er, in de dialoog met de cliënt nóg 

een partij die iets kan vinden over de kwaliteit van zorg. 

Als medewerkers moeten leren in gesprek te gaan met 

mantelzorgers en cliënten (en vrijwilligers), dan moeten 

leidinggevenden zich bewust zijn van de spiegelende werking 

die dat heeft. Als de medewerker zich onveilig voelt, onzeker 

over het eigen handelen, dan zal dit de neiging tot leren 

enkel verkleinen, omdat de druk wordt opgevoerd. Een open 

dialoog, die kwaliteit bevordert zal dit dan dus niet teweeg 

brengen.

Het is dus zaak om goed te kijken hoe het staat met de veiligheid binnen een team, het team toe te rusten en te leren 

experimenteren en met elkaar van mening te verschillen, en daaraan te werken.

Scholing voor medewerkers waarin de vertaling van visie, missie en waarden van TMZ worden vertaald naar concreet 

handelen met aandacht voor levensvragen is noodzakelijk om de dialoog in teams te kunnen voeren over de betekenis 

van elke doelgroep. De observatie kan een indruk geven waar het team in dit opzicht staat. 

Ad 3:
TMZ is al op vele wijzen  bezig om de aandacht voor mentaal welbevinden/levensvragen te integreren. Voorbeelden zijn 

de ‘richtlijn pijn’, handreikingen rondom de bespreking van ‘onbegrepen gedrag’, gesprek over ‘intimiteit en sexualiteit’, 

lopende projecten en scholing vanuit de geestelijke verzorging en de psychologen etc. De visie dat de relatie centraal 

dient te staan druppelt door in de organisatie.

Tegelijk is er de behoefte om samenhang aan te brengen. Om een duidelijke focus te benoemen én de aandacht voor 

levensvragen niet als een extra, nieuw project te introduceren, maar te integreren en implementeren in bestaande 

zorgverlening, structuren, overlegmomenten, rapportage etc. De Kwaliteitsstandaard reikt meerdere meetpunten aan 

om de voorwaarden en borging te omschrijven en een scan te maken waar de organisatie op dit moment staat. Door in 

een bijeenkomst in kaart te brengen wát TMZ allemaal al doet en dit in gesprek te brengen met de Kwaliteitsstandaard, 

ontstaat een helder kader waar aanvulling nodig is en wat nog nadrukkelijker geborgd dient te worden. Door een 

semi-gestructureerd interview kan er enerzijds veel ‘input’ zijn vanuit de organisatie, anderzijds kritisch gekeken worden 

hoe alle ontwikkelingen en activiteiten zich verhouden tot de gewenste Kwaliteitsstandaard als breder kader voor de 

totale zorgverlening en organisatie.

Ad 4:
Een kerngroep komt bijeen om de uitkomsten te bespreken van de initiatieven die geweest zijn: dialoogbijeenkomsten, 

observatie en nagesprek met team, overleg. Op basis hiervan kunnen speerpunten worden benoemd en een Plan van 

Aanpak geschreven. Het accent kan komen te liggen op het verder concretiseren van de aandacht voor levensvragen in 

de zorgteams, dan wel de teams persoonlijke zorg én de borging hiervan breed in de organisatie.
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Aantekeningen:



 

TriviumMeulenbeltZorg 

Postbus 5019 

7600 GA Almelo

T : 0900 - 2 453 453  

E : info@triviummeulenbeltzorg.nl

I : www.triviummeulenbeltzorg.nl 

 : facebook.com/triviummeulenbelt

 : youtube.com/triviummeulenbelt

 : twitter.com/tmzorg

Samen voor persoonlijke zorg     


