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De cliënt centraal bij het werken met zorgleefplannen
Over deze inspiratiewijzer

1

Over deze inspiratiewijzer
Jullie zijn in de organisatie samen met zorgprofessionals bezig om het zorgleefplan (ook wel
zorgplan genoemd) meer persoonsgericht te
gebruiken. Daarbij spelen vragen als: Hoe voer
je het goede gesprek met cliënt en familie? Hoe
stel je samen met de cliënt zo’n zorgleefplan op
zodat de zorg ook écht aansluit bij wat de cliënt
nodig heeft? Lees hier goede voorbeelden,
informatie en tips hoe andere organisaties en
zorgprofessionals ermee bezig zijn.

Belangrijke voorwaarden voor een persoonsgericht zorgleefplan
Het plan is een belangrijke bouwsteen voor het
verlenen van persoonsgerichte zorg en bevat
doelen en afspraken over de zorg, behandeling en
ondersteuning van de cliënt.
De cliënt heeft de regie bij het opstellen van een
zorgleefplan. Dat wil onder andere zeggen dat:
doelen en afspraken door middel van gezamenlijke besluitvorming tussen cliënt en professional
tot stand komen, actueel zijn en aansluiten bij de
vragen en behoeftes van cliënten in het dagelijks
leven. Dit vraagt om een voortdurend gesprek tussen professional, cliënt en zijn naasten.

Visie
Persoonsgerichte zorg
De cliënt is bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen het uitgangspunt en de
zorg draagt bij aan een betere kwaliteit van leven.
Iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte
is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. (Bron:
kwaliteitskader verpleeghuiszorg).

Terug naar de kern, de cliënt centraal
Terug naar de kern, ‘de cliënt centraal’ klinkt eenvoudig. Maar in de praktijk worstelen veel organisaties
met de vraag: Hoe kun je persoonsgericht werken
met behulp van zorgleefplannen ondersteunen? Al
snel wordt het een log document, dat los staat van
de dagelijkse praktijk en waarin de cliënt zich nauwelijks nog herkent. Deze vragen staan dan ook centraal
in deze inspiratiewijzer.

Het opstellen van een praktisch, bruikbaar plan
wordt veel gemakkelijker als je organisatie een
heldere visie heeft op zorg- en welzijn. En in aansluiting op deze visie de toegevoegde waarde en
de bedoeling van het plan formuleert.
Vervolgens is het de kunst om deze visie in alle
deelaspecten van het werken met zorgleefplannen te vertalen naar de praktijk. Dit gaat verder
dan alleen de keuze voor een mooi format of de
selectie van een gebruiksvriendelijk Elektronisch
Cliënten Dossier (ECD).
Deze inspiratiewijzer geeft een totaalplaatje weer
van alle puzzelstukjes (de paarse bollen) die samen
zorgen voor een goed werkend zorgleefplan. Per bol
worden ter inspiratie een aantal voorbeelden van
organisaties gegeven. Maar wat de koplopers bovenal met elkaar gemeen hebben is dat alle bollen met
elkaar en de overkoepelende visie van de organisatie
samenhangen.

Totstandkoming inspiratiewijzer
Deze inspiratiewijzer is tot stand gekomen op basis
van praktijkervaringen van deelnemers aan Waardigheid en Trots aangevuld met kennis vanuit Vilans.
De inspiratiewijzer bestaat uit:
• informatie over het werken met zorgleefplannen
vanuit praktijkvoorbeelden van deelnemers aan
Waardigheid en Trots;
• achtergrondinformatie;
• tips en tools.
Visie
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Bij Laverhof hebben ze 7 stappen geformuleerd
voor het werken met zorgleefplannen. De poster
dient als geheugensteuntje. Alle verzorgenden
niveau 3 werken met het zorgplan en zijn verantwoordelijk (er zijn geen eerstverantwoordelijk
verzorgenden). Daarnaast heeft elke woongroep
een verpleegkundige die de verzorgenden coacht
in het werken met zorgplannen.
behandelplan arts
ZEVEN ZEKERHEDEN

ZORGPLAN DAT ER TOE DOET EN NIET OMDAT HET MOET,
MET VAKMANSCHAP EN EENVOUD

STAP 1: KIJKEN EN ELKAAR LEREN KENNEN
Kennismaken waarbij wederzijdse verwachtingen zijn besproken
met familie (netwerk).
 Formuleren hoofddoel waarin de vraag van de cliënt in de
eigen woorden beschreven wordt.

benaderplan psycholoog
informatie nachtzorg
behandelplannen paramedici
informatie van de
dagbesteding

STAP 2: DENKEN EN AFSTEMMEN
De cliënt en de familie houden de regie; wij ondersteunen waar
nodig en gewenst.
Gebruik oren, ogen en gezond verstand om de hulpvragen en risico’s te verhelderen om
deze vast te leggen in de vier domeinen. Denk bijvoorbeeld* aan:
 Vrijheidsbeperkende maatregelen
 Mondzorg
 Beweegnorm
 Medicatie
 Medische aangelegenheden zoals reanimatie
STAP 3: AFSPRAKEN MAKEN
Alle afspraken die gemaakt zijn met cliënt en familie
en verbinding hebben met het hoofddoel worden
vastgelegd in het zorgplan. Onderscheid wordt
gemaakt tussen statische en dynamische doelen.

STAP 4: DOEN
Uitvoeren van de gemaakte afspraken vanuit zorgplan en werkplan.
Stap 5: Dagelijks monitoren en indien nodig rapporteren
Gebruik oren, ogen en gezond verstand om te signaleren en observeren en bevindingen te
rapporteren.
Stap 6: Evaluatie
Is de situatie verandert, kloppen de gemaakte afspraken en sluit het hoofddoel aan op de
huidige hulpvraag cliënt?
Stap 7: Laverbieb en medewerkers
Raadpleeg de Laverbieb voor specifieke afspraken.

*Niet alle onderwerpen worden expliciet genoemd. Zorgplan is altijd uniek en op maat gemaakt voor de cliënt. Het zijn de
onderwerpen die momenteel specifiek aandacht vragen.
Bron: Methodisch werken in het zorgplan Laverhof
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Je cliënt kennen
Wat kwaliteit van leven is, is voor iedereen anders.
Voordat je een zorgleefplan maakt, is het belangrijk
een cliënt eerst te leren kennen. Wat zijn iemands
doelen, wensen en behoeften en hoe ziet het netwerk van deze persoon eruit? Daarnaast is het goed
om de expertise en observaties van andere disciplines mee te nemen. Zoals ondersteuning vanuit de
dagbesteding, nachtzorg, arts of psycholoog. In het
zorgleefplangesprek bespreek je samen met de cliënt
en naasten deze input en vertaalt ze in concrete doelen en afspraken. Zo worden de wensen en behoeften van de cliënt geïntegreerd met de behandelvisie
van de professionals.

Meestal begin je met het vormen van een beeld van
de cliënt bij binnenkomst.
Soms ook al daarvoor, door een huisbezoek af te leggen of de (toekomstige) cliënt te vragen alvast een
vragenlijst in te vullen over zijn of haar persoonlijke
wensen en doelen. In het kwaliteitskader dat in 2017
is vastgesteld dat: ‘iedere cliënt binnen uiterlijk zes weken
na opname beschikt over een zorgleefplan en medisch plan,
of zoveel eerder als mogelijk’.
Daarna zorg je ervoor dat dit beeld continu up to
date is en volgend aan het leven van de cliënt.
Wensen en behoeften kunnen immers veranderen.
Zorgorganisaties kiezen voor uiteenlopende manieren om de wensen en behoeften van cliënten te
inventariseren. Dit is afhankelijk van de doelgroep,
beschikbare kennis, ervaring en middelen en persoonlijke voorkeuren. Zo maken sommige organisaties een uitgebreid moodboard bij de dagbesteding,
anderen een vragenlijst voor de cliënt en familie en
weer anderen hebben een digitaal levensboek.
Op Kenjeclient.nl vind je verschillende instrumenten
en methoden om de wensen en behoeften van
cliënten, mantelzorgers en het netwerk te achterhalen. Let op: een instrument is slechts een middel, het
gaat er vooral om hoe je hem toepast en kijk per cliënt welke methode of combinatie van methodes het
meest geschikt is en werkt. Daarnaast is het essentieel om goed te kunnen luisteren. Lees meer over het
voeren van een goed gesprek in het hoofdstuk ‘Het
goede gesprek’.
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Tip van zorgleefplan expert Marjolein Herps,
Vilans
Bij het verzamelen van informatie over een nieuwe
cliënt kun je ook denken aan informatie van de
thuiszorg. Zij hebben soms al jaren met de cliënt
gewerkt waardoor ze deze al goed kennen. Houdt
echter zelf wel een frisse blik. Door een verschil in
context en visie tussen organisaties kan er anders
tegen bepaalde zaken worden aangekeken. Zo kan
het zijn dat probleemgedrag in de thuissituatie in
de nieuwe situatie geen probleem is door de
nieuwe woonomgeving.
Bij Koperhorst gaat de contactverzorgende op
huisbezoek bij de cliënt voordat deze in het woon/
zorgcentrum komt wonen om hem/haar te leren
kennen. Indien gewenst wordt de nieuwe slaapkamer zoveel mogelijk ingericht zoals in het oude
huis.
Bij Meriant helpt het gebruik van beeldende kaartjes zorgcoördinatoren en verpleegkundigen om het
gesprek aan te gaan met cliënten en hun naasten.
Door gebruik te maken van de onderwerpen op
de kaartjes wordt er ook echt meer besproken. In
een gesprek komt lang niet altijd alles aan bod en
mis je soms belangrijke dingen als ‘intimiteit’ en
‘geloofsovertuiging’. Nu kan de cliënt aan de hand
van de kaartjes zelf kiezen over welk onderwerp hij
of zij het kan hebben.
Lees meer over de werkwijze van Meriant op
zorgleefplanwijzer.nl

Bij Inovum vragen ze elke nieuwe cliënt om ‘Mijn
profiel – Dit ben ik’ thuis, samen met familie in te
vullen. Zo zien zorgverleners in één oogopslag wie
de cliënt is, wat die persoon belangrijk en leuk vindt,
hoe hij met de familie wil omgaan en wat hij allemaal nog zelf kan. De onderwerpen die aan de orde
komen in ‘mijn profiel’ zijn samen met familieleden
en bewoners bepaald.

In een persoonlijk gesprek wordt er doorgevraagd op
de ingevulde gegevens om een zo volledig mogelijke
beeld te krijgen van de toekomstige bewoner. Dit
vormt de basis voor Mijn profiel in het elektronisch
cliënten dossier (ECD).
Tonnie Steenmeijer, eerst verantwoordelijke verzorgende Inovum; ‘Als je doorvraagt, komen vanzelf de verhalen naar boven die wij kunnen gebruiken in ons werk en
in het zorgleefplan. Dat iemand een nachtbraker is bijvoorbeeld. Of dat iemand een trauma heeft meegemaakt dat
bepaald gedrag verklaart. Daar kun je dan op inspelen.’
Op Inovum.nl kun je door een test profiel klikken om
alle onderdelen te ontdekken.
Voor meer informatie over de inbouw van “Mijn profiel – Dit ben ik” in het ECD lees het gehele interview
met José van de Wijgert, beleidsadviseur Inovum.
Het levensverhaal
Bij Bureau Kwiek zijn ze overtuigd dat ouderen het
vertellen of delen van hun ervaringen en herinneringen nodig hebben om prettig en succesvol oud te
worden. Ze zijn overtuigd dat het hen plezier geeft,
(nieuw) contact stimuleert, activeert en laat zien wie
je bent, wie je was, wat je weet en wat je kan. Als je
het levensverhaal van je bewoner kent dan kun je je
manier van zorg verlenen aanpassen in wie de cliënt is.
Lees in de brochure ‘De kunst van het ouder worden’
hoe aandacht voor levensverhalen van bewoners in de
dagelijkse zorg kan bijdragen aan het welzijn van de
bewoner en het werkplezier van medewerkers.
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Het goede gesprek
met cliënt, verwant en
professional
Uit een onderzoek van LOC zeggenschap in de zorg en
V&VN, naar de ervaringen met zorgleefplannen uit 2015
blijkt dat zowel cliënten, hun naasten en professionals
aangeven dat een zorgleefplan een goed hulpmiddel
is bij het maken van afspraken over de zorg. Echter,
het is slechts een hulpmiddel. Cliënten vinden het veel
belangrijker dat er sprake is van een continue dialoog
dan dat er een afspraak op papier staat. (Bron W&T
brief 2015 en loc onderzoeksrapport). Maar wat komt
er allemaal kijken bij een goed gesprek en een continue
dialoog? Zorgorganisaties en experts geven aan dat dit
‘zachtere aspecten’ zijn zoals de relatie tussen de professional en de cliënt. Maar ook de wat meer praktische
zaken zoals een training voor medewerkers en beschikbare ondersteunende materialen.
Een gelijkwaardige relatie
Belangrijke voorwaarde voor een gelijkwaardige
dialoog is ten eerste een goede relatie tussen de cliënt
en de zorgverlener. Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde (Leyden Academy): “Wat nodig is, zijn
medewerkers die een verbinding met de cliënt kunnen
aangaan. Opleidingsniveau is niet van belang wanneer het gaat over de relationele kwaliteit in de zorg,
meent hij. “Het begint bij het kunnen voelen als mens.
Zorgprofessionals die zich daarop durven en kunnen
laten aanspreken, kunnen ook op een andere manier
zorg verlenen.” (Bron: waardigheidentrots.nl)

G

a
ez

nlij
me

ke b e s l uitv

orm

Je cliënt kennen

in

g

Haal continue de behoeften
en wensen van de cliënt, naasten en
professionals op

professional

He

naasten

cliënt

t goe

de gespre

k

Gerrie Nicolai, zorgcoördinator Meriant

Het goede gesprek organiseren
Daarnaast zijn er een aantal meer praktische aspecten voorwaardelijk voor een goed gesprek.
Zorg bijvoorbeeld dat je bij alle betrokkenen inventariseert wat de wensen zijn, waar je het gesprek
houdt, hoe lang het duurt, wie de agenda bepaalt en
welke onderwerpen er behandeld worden.
De zorgleefplanbespreking vindt vaak plaats tussen
cliënt(vertegenwoordiger), mantelzorger en de eerst
verantwoordelijk verzorgende/ verpleegkundige
(EVV-er). Maar in de praktijk zien we ook veel andere
momenten voor een goed gesprek. Variërend van
een informeel gesprek tijdens een wandeling of in
de woonkamer met een kopje koffie tot een gesprek
met een meer formeel karakter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een multidisciplinair overleg waarbij ook
de cliënt en familieleden aanwezig zijn.

‘Om de afspraken vast te leggen die met
de bewoner worden gemaakt in dit
gesprek, hebben alle medewerkers een
tablet bij zich. Hierin leggen ze alle afspraken vast, en die zijn hiermee automatisch ook verwerkt in het zorgleefplan’

(Bron: mijngezondheidsgids.nl)
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Tip van zorgleefplan-expert Marjolein Herps,
Vilans
Wees je ervan bewust dat een hele groep zorgprofessionals bij elkaar best intimiderend kan zijn voor
sommige cliënten en mantelzorgers. Het kan zo
zijn dat de cliënt of mantelzorger zijn eigen wensen
en behoeften niet meer goed durft aan te geven
en dat het gesprek alleen over behandelafspraken gaat, dus de beperkingen van de cliënt en niet
meer het leven van de cliënt. In een gesprek met
minder professionals creëer je een persoonlijkere
sfeer, waarin de cliënt zich meer gelijkwaardig en
op zijn gemak voelt. Ook gaat het dan eerder over
de mens achter de cliënt en niet over de beperkingen van de cliënt. Zorg er echter wel voor dat de
informatie van alle zorgprofessionals aanwezig is!
Onderwerpen in het gesprek/zorgleefplan
Zorg dat in het zorgleefplan en in het gesprek met
de cliënt niet alleen aandacht is voor de beperkingen van de cliënt door vragen als: Heeft uw hoofdpijn? Heeft uw diarree of juist obstipatie? Heeft u
pijn in de rug? Slaapt u slecht? Maar stel vooral ook
vragen als:
• Waar beleeft u plezier aan?
• Wat vindt u belangrijk in uw leven?
• Wat zou u graag willen? Wat juist niet?
Uit het promotieonderzoek van Cynthia Hoffman
(adviseur kwetsbare ouderen, bij Vilans) blijkt dat
zorgverleners gemiddeld genomen andere priori-

teiten hebben dan ouderen. Zo richten zorgverleners
zich vaak op pijnbestrijding, terwijl zelfstandig functioneren voor ouderen het allerbelangrijkste is. Dat
maakt het des te belangrijker om zo goed mogelijk
door te vragen vanuit een integraal perspectief naar
wat voor deze persoon het allerbelangrijkst is. Zie
voor meer informatie kennispleinchronischezorg.nl.
Bekijk voor meer informatie over een integrale
blik ook het artikel ‘Gezondheid gaat over het hele
leven’ waarin Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde, bijzonder hoogleraar langdurige zorg en
dementie Annemei The en huisarts en onderzoeker
Machteld Huber uiteenzetten op welke manier je
integraler en passender kijkt.

Joris Slaets

‘Een zorgleefplan op basis van protocollen
zal slechts ten dele antwoord geven op
wat belangrijk is voor iemands ervaren
welbevinden.’

Voorbeelden van gespreksonderwerpen
Om vanuit een brede blik in gesprek te gaan over
iemands kwaliteit van leven wordt in de Verpleging,
verzorging en thuiszorg (vvt) nu vaak gebruik gemaakt van een indeling in de vier levensdomeinen
van ActiZ:
• Het mentale welbevinden van de cliënt als persoon.
• Het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid.
• Daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie).
• De woon- en leefomstandigheden.
De vraag hierbij is steeds: wat zijn binnen een domein de onderwerpen die voor déze cliënt belangrijk
zijn gezien de persoon die hij is en het leven dat hij
graag wil leiden, gezien de mogelijkheden en beperkingen van zijn gezondheidssituatie?
Kijk hier voor Het Model Zorgleefplan van ActiZ met
voorbeeldvragen per domein.
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Gespreksvaardigheden professionals
De laatste jaren zien we ook de zes domeinen van
positieve gezondheid van Machteld Huber in de
praktijk steeds vaker terug. Met positieve gezondheid wordt bedoeld: 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. Huber onderscheidt zes
domeinen waarop gezondheid in kaart gebracht kan
worden: lichaamsfuncties, mentale functies en mentale beleving, de spiritueel-existentiële dimensie,
kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Hiervoor hebben ze
ook een gesprekstool ontwikkeld. ZuidOostZorg en
Zorgstroom gebruiken ook deze domeinen om het
gesprek over de wensen en behoeften van de cliënt
in kaart te brengen.
Bij Zorgstroom nemen ze de domeinen van positieve
gezondheid (Machteld Huber) als uitgangspunt om
in gesprek te gaan met de cliënt. Ze hebben er zelfs
een spel van gemaakt. De cliënt geeft per domein
een score op een schaal van 0-10 hoe tevreden ze
zijn over dit domein in hun leven. Zorgstroom kiest
ervoor om niet perse met de domeinen aan de slag
te gaan waarop een cliënt het laagste scoort, maar
laat de cliënt drie domeinen kiezen die hij het belangrijkste vindt en waarop hij doelen en acties wil
formuleren. Het kan voor iemand immers belangrijker zijn om van een 8 een 9 te maken op een bepaald
domein dan om van een 3 naar een 7 te gaan op een
ander domein dat ze minder belangrijk vinden. Lees

hier meer over hoe de inzet van de domeinen van
‘positieve gezondheid’ kan helpen bij het in kaart
brengen van de wens van de cliënt. De uitkomsten
van de gesprekken op basis van het web van ‘positieve gezondheid’, en wat daaruit voortkomt, worden
op verschillende manieren geborgd (zie de presentatie van Annet Tramper). In het zorgleefplan worden
afspraken vastgelegd (via OMAHA en in het ECD) en
in het MDO worden vervolgens de afspraken geëvalueerd.
Lees meer over de methodes die andere organisaties
inzetten op kenjeclient.nl
Bij Evean is het Elektronisch cliëntendossier (ECD)
ingericht op basis van de Groningen Wellbeing
Indicator (GWI). De informatie uit de GWI wordt
gebruikt om samen met de cliënt afspraken te maken
over de ondersteuning voor behoud of vergroten
van het gevoel van welbevinden en te zoeken naar
oplossingen voor door de cliënt ervaren knelpunten,
wensen en behoeften.

Veel organisaties investeren in de ontwikkeling van
gespreksvaardigheden van zorgmedewerkers. Dit kan
zowel door klassikale in- of externe scholing als door
training ‘on the job’ door een (ervaren) collega of door
een vorm van intercollegiale uitwisseling, toetsing of
intervisie. In de praktijk is het vaak een combinatie van
meerdere vormen.
Bij de Gouden leeuw groep zijn de medewerkers bijvoorbeeld geschoold om het zelfmanagement van
cliënten te stimuleren en de cliënt te leren kennen aan
de hand van het 5A model:
• Achterhalen van ervaringskennis/ beleving/
overtuigingen van de cliënt/ mantelzorger;
• Adviseren in relatie tot het leren omgaan met
gezondheidsproblemen;
• Afspreken in relatie tot het vaststellen van
haalbare doelen, waarbij de cliënt/ mantelzorger
ondersteund wordt in het nemen van de regie;
• Assisteren waarbij de cliënt wordt ondersteund
op het aanleren van vaardigheden om met het
gezondheidsprobleem te leren omgaan;
• Arrangeren waarbij de cliënt/ mantelzorger wordt
ondersteund in het nemen van regie voor een
vervolg(-contact).
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Bij Cordaan wordt op de werkvloer uitgewisseld
over manieren van en ervaringen met het voeren
van het goede gesprek.
“Wij vinden het belangrijk dat het gesprek zo
wordt gevoerd dat het aansluit bij de cliënt en
dat de cliënt ruimte ervaart om aan te geven wat
belangrijk is. Bij ons staat dit punt daarom regelmatig op de agenda van de teamvergaderingen.
Samen wordt nagedacht welke vragen er gesteld
kunnen worden om te achterhalen waar je op
zoek naar bent bij een cliënt.” Aldus Danielle van
Ee, Beleidsadviseur Cordaan

Er zijn veel materialen en hulpmiddelen beschikbaar die helpen bij het voeren van het goede gesprek. Hieronder een kleine inventarisatie van een
aantal tips en tools voor zorgmedewerkers.

De kunst van het luisteren
Om een goed gesprek te voeren is het vooral de
kunst om goed te luisteren. Dit kun je leren, volg
bijvoorbeeld de twee eLearnings van In voor Zorg! en
Vilans:
- Goed in Gesprek 1
- Goed in Gesprek 2

Tip van Wilma Gendern van Wittenbergzorg
Om de cliënt beter te leren kennen, is het verstandig
om familieleden te spreken over de cliënt. Ga het
gesprek aan over hoe de cliënt vroeger was en hoe
nu. Wat was hij gewend om thuis te doen?

Goed luisteren
Tip van Karin Ernest van Stichting Groenhuysen
Niet iedereen kan de juiste vragen stellen. Dat moet
je mensen aanleren. Het is de kunst van het luisteren.
Als iemand met iets komt, zijn we al aan het denken
in doelen. Leer dat af. Bedenk of je de vraag achter
de vraag kunt ontdekken. Dit kun je ook leren door
training. Het goede gesprek voer je niet alleen met
de cliënt, maar ook met de leerling en collega’s van
andere afdelingen. Als je later nog een vraag hebt,
stel hem alsnog. Het is een proces. Neem ook de
inzichten van de arts en psycholoog erin mee. Luister
goed en stem ook af of het ook de wens van de cliënt
is.
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Tip van zorgorganisatie Zorgbalans voor effectieve
communicatie:
Oma Anna was een oen en smeerde zich onder invloed van
LSD dik in met Nivea
De gebruikte woorden staan allemaal als afkorting
voor een ezelsbruggetje voor effectieve communicatie. Hieronder staan deze afkortingen uitgelegd.
Ze hebben wat overlap, maar de kracht zit hem in de
herhaling.
OMA: Laat je eigen oma thuis.
Laat Oordelen, Meningen & Adviezen eens achterwege en luister met open houding. We zijn zo gewend
om alleen te luisteren om van repliek te kunnen dienen. Hoor de ander vaker gewoon aan en vraag door
zonder te snel met een oordeel te komen. Of beter
gezegd: We hebben twee oren om mee te luisteren
en slechts een mond om mee te praten. Niet voor
niets in die verhouding.
ANNA: Neem Anna mee.
Anna staat voor Altijd Navragen, Nooit Aannemen.
Een stapje verder als het niet oordelen van OMA:
neem niet zomaar aan dat je het begrijpt. Herhaal en
vraag na of je het goed hebt begrepen.
OEN: Wees een oen.
Open, Eerlijk & Nieuwsgierig. Een open houding,
klaar, nieuwsgierig en oprecht bereid om te luisteren
en de ander zijn verhaal te laten doen.
LSD: gebruik LSD
Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Deze lijkt op

ANNA. Herhaal en vat samen wat de ander heeft gezegd, vraag of je het zo goed hebt begrepen en vraag
daarna verduidelijking waar nodig.
DIK: Maak je niet dik.
Kritiek geven is makkelijk. We zijn snel geneigd de
nadruk te leggen op wat mis ging bij projecten en gesprekken. Terwijl dat soms maar een klein onderdeel
is. Natuurlijk kun je daarvan leren, maar vergeet niet
te kijken naar wat juist goed ging.
NIVEA: Smeer Nivea.
In lijn met ANNA & LSD staat Nivea voor Niet Invullen Voor Een Ander. We zijn snel geneigd andermans
zinnen in te vullen en zelf betekenis te geven aan
gedrag van een ander. Omdat je iemand al langer
kent of simpelweg door het ontbreken van genoeg
informatie. Kortom: vraag na…
Voor meer tips voor het gesprek van Zorgbalans
bekijk de presentatie.

Het goede gesprek voeren heeft onder andere tot
doel om je cliënt goed te kennen, zie het hoofdstuk
‘ken je cliënt’ en de website kenjeclient.nl voor meer
informatie over instrumenten die kunnen helpen om
de juiste onderwerpen ter sprake te brengen.

Het gesprek met naasten en vrijwilligers
Het is belangrijk dat zorgverleners informatie uitwisselen met de naasten. En ook dat ze goed met de
naasten afstemmen. Enkele tips uit de kennisbundel
‘Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers’:
• Wees flexibel bij het inplannen van gesprekken met
de mantelzorger. Houd rekening met de agenda en
reistijd van de naaste.
• Laat de mantelzorger eerst zijn verhaal vertellen,
toon begrip en vraag goed door (bijvoorbeeld naar
hoe de mantelzorger betrokken is bij de zorg en
ondersteuning van de cliënt).
• Wees je ervan bewust dat het niet vanzelfsprekend
is dat de naasten taken op zich nemen.
• Deel je inhoudelijke kennis met de naasten en vrijwilligers.
• Deel ook regelmatig leuke ervaringen die je had met
de cliënt.
• Denk goed na over wat je in het dossier schrijft en
hoe je dat doet. Wees je ervan bewust dat de mantelzorger het ook leest. Denk na over hoe je boodschap bij de mantelzorger over kan komen.
• Let op de privacy van de cliënt en de mantelzorger.
Deel alleen informatie met de mantelzorger als de
cliënt daar toestemming voor geeft. Meer lezen over
privacy? Handreiking beroepsgeheim V&VN.
Op Zorg voor Beter vind je meer materialen om (te
leren) een goed gesprek te voeren.
Op Zorg voor Beter vind je onder het thema ‘mentaal
welbevinden’ ook een aantal tools en hulpmiddelen.
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Gezamenlijke
besluitvorming
Drie experts aan het woord
Als zorgverleners, cliënt en mantelzorgers samen
besluiten nemen en dit proces goed doorlopen,
dan leidt deze werkwijze tot keuzes die beter aansluiten bij de behoeften van de individuele cliënt
en tot een hogere tevredenheid.

Lieve Roets, psycholoog en onderzoeker,
Radboudumc.
Hoe kom je samen met cliënten in de praktijk van de
zorg tot gezamenlijke besluitvorming? Dat lijkt een
overbodige vraag. De meeste verzorgenden en verpleegkundigen in de sector zullen zeggen: ‘Gezamenlijke besluitvorming, dat doen we al lang. Kijk maar naar
onze zorgleefplannen’. Lieve Roets-Merken legt uit dat
die gezamenlijkheid te vaak schijn is. Zij is psycholoog
en onderzoeker bij het Radboudumc en werkzaam bij
Kalorama, een organisatie voor ouderen en voor doofblinde mensen. Lieve ontwikkelde een methode die
structureel ruimte biedt aan het goede gesprek en aan
gezamenlijke besluitvorming, en testte die methode uit
in dertig verzorgingshuizen verspreid over Nederland.
De essentie volgens Lieve Roets
De aanpak van Lieve Roets om meer ruimte te bieden
aan wat de oudere bezighoudt, is mooi in z’n eenvoud:
neem de tijd om met de oudere te praten, ga na wat de
oudere persoon graag anders wil of wat de mantelzorger zorgen baart, verzamel gezamenlijk mogelijkheden
en alternatieven die het probleem kunnen oplossen en

ga na of de gekozen oplossing werkt. Pak deze wensen
en oplossingsrichtingen ook op in het zorgleefplan.
En van belang: kijk als hulpverlener regelmatig naar je
eigen handelen, en vraag je af welk effect jouw handelen heeft op de oudere persoon. De onderzoeker
wijst op twee belangrijke nuances bij deze aanpak:
,,Twee dingen moet je vooral niet doen. Vraag je naar
het ‘waarom’ van een wens, dan kan dit bij de oudere
persoon het gevoel oproepen dat hij zich moet verantwoorden. En kom niet direct met alternatieven.
Dan ontneem je de oudere wellicht de kans om mee
te denken en maak je gezamenlijk beslissen onmogelijk.’’
Lees meer over het onderzoek van Lieve Roets.

Hogeschool Windesheim en
Hogeschool Rotterdam
Omdat de bestaande modellen de casemanager en de
wijkverpleegkundige slechts weinig houvast bieden
in de begeleiding van mensen met dementie en hun
naasten, is er door Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Rotterdam een gespreksleidraad ontwikkeld
die specifiek is toegesneden op de dementiesituatie.

2. De mogelijkheden bespreken.
3. Achterhalen van voor- en nadelen en risico’s door
mogelijkheden te bespreken en uit te proberen.
4. De voorkeuren bespreken.
5. De beslissing nemen, rekening houdend met de belangen van de betrokkenen.
6. Terugkijken.
Voor meer uitleg per stap zie hun artikel ‘Beslissen als
samenspel.’

Ruth Pel-Littel, adviseur Vilans en onderzoeker,
AMC
Ruth, geeft in deze video (10 minuten) een mini-college
over samen beslissen, op basis van een workshop die zij
gaf op de geriatriedagen 2016 in Den Bosch.
Aan bod komen vragen als:
- Wat is samen beslissen en wat levert het op?
- Hoe en wanneer pas je gedeelde besluitvorming toe?
- Wat zijn de stappen in samen beslissen?
- Welke competenties zijn nodig?
- Welke hulpmiddelen zijn er?

Op basis van interviews met 113 mensen uit 23 zorgnetwerken rond mensen met dementie hebben ze de
volgende stappen geformuleerd:
0. Een goede relatie opbouwen met de
cliënt en diens netwerk.
1. De kwestie bespreken.
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Tip van Wilma Gendern van Wittenbergzorg
Ga de dialoog aan
Als een cliënt iets wil wat tegen zijn gezondheid
of veiligheid ingaat, ga dan het gesprek aan. Dit is
maatwerk. Bij de ene cliënt leg je dit wel vast in het
zorgleefplan, bij de andere niet. Als je de achtergrond
weet, kweek je meer begrip voor elkaar en komt je er
sneller samen uit.

4
Tip uit toolkit thuiszorgmedewerker
Eigen oplossingen werken beter: Hou bij het samen
nadenken over oplossingen voor ogen: eigen oplossingen werken het beste!
Om mantelzorgers te helpen hun eigen oplossingen
te vinden, kun je de volgende stappen volgen:
1. De wens om de situatie te veranderen moet van
de mantelzorger zelf komen. Nodig de mantelzorger daartoe uit. Niet via omwegen, maar gewoon
rechtstreeks. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Ik zie
dat u heel veel doet voor uw man. Mocht u eens
willen overleggen over dingen die u graag anders
zou willen doen, laat maar horen. Niet dat ik alle
oplossingen weet hoor! Maar samen kom je soms
verder’.
2. Als de mantelzorger inderdaad aangeeft dat zij de
situatie wil veranderen, vraag dan aan welke mogelijke oplossingen de mantelzorger zelf denkt.
3. Vraag je af: kan ik daar nog andere mogelijke oplossingen aan toevoegen?

4. Vat de mogelijkheden voor de mantelzorger samen:
‘We hebben nu die en die en die mogelijke oplossingen. Welke oplossing past het best bij u?’
5. Als je in tijdnood zit, of het is een lastig dilemma
waar niet direct een oplossing voor is, dan eindig
je met: ‘U denkt erover na, ik doe dat ook. Als ik
volgende keer weer hier ben, dan praten we verder
hierover, akkoord?’. De mantelzorger zal er zeker
over nadenken in jouw afwezigheid en er met anderen over praten. Jij kunt dat ook doen met bijvoorbeeld collega’s.

Voor meer tips over het samenwerken met mantelzorgers in de thuiszorg zie de toolkit Samenwerken met
mantelzorgers: zo werkt het!
Bron: Samenwerken met mantelzorgers: zo werkt het!
Expertise centrum mantelzorger
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Plannen
Met het inventariseren van de behoeften en wensen
van de cliënt en andere betrokkenen ben je er nog niet.
Met welke informatie ga je aan de slag en welke niet?
Hoe formuleer je een goed doel? Welk doel heeft prioriteit? Hoe verwerk je de informatie in het elektronisch
cliënten dossier en hoe zorg je dat alles overzichtelijk
blijft en er geen zorgleefplan van 76 pagina’s ontstaat?

Een doel formuleren
Stel in gezamenlijke besluitvorming doelen op, naar
aanleiding van de wensen en behoeften van de cliënt.
Een doel kan gaan over groei, ontwikkeling en vooruitgang, maar doelen kunnen ook gaan over behoud
van iets of het goed ondersteunen van achteruitgang.
Sommige organisaties kiezen ervoor om geen doelen,
maar wensen te formuleren en daar afspraken over
te maken. Zorg er in ieder geval voor dat je het eens
bent met de betrokkenen over de doelen en wensen

en wat de prioriteiten zijn. Zorg ervoor dat persoonlijke waarden en voorkeuren en door professionals
gesignaleerde risico’s in de overweging zijn meegenomen. Daarnaast is het belangrijk om concreet te
maken op welke termijn aan de doelen/afspraken
gewerkt wordt, wie wat doet en hoe de voortgang
wordt geëvalueerd.
Als je werkt met doelen kan het helpen om je doelen
zo concreet mogelijk te formuleren. Een manier van
formuleren is middels het SMART-principe; specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
Ook kun je gebruik maken van een gestandaardiseerde taal, zoals het Omaha-system, ICF, NANDA-I, NIC,
NOC (NNN) en RAIview. Het voordeel van het gebruik
van een gestandaardiseerde taal is dat aandachtsgebieden, uitkomsten en acties op een logische manier
met elkaar worden geïntegreerd. Let daarbij wel op
dat de cliënt zich nog herkent in de formulering van
de doelen (zie ook de paragraaf over begrijpelijkheid).
Gouden Leeuw Groep heeft ervaring met het gebruik van OMAHA in de intramurale setting.

tip
In de praktijk zien we dat het vaak nog best lastig is
om een goed doel te formuleren.
Het helpt om het formuleren van doelen in teams
met elkaar te bespreken tijdens bijvoorbeeld een
teamoverleg. Geef elkaar dan tips en leg knelpunten
voor.

Classificatiesystemen
In de zorg wordt gebruik gemaakt van verschillende
zogeheten classificatiesystemen: ICF, NANDA-I, NIC,
NOC (NNN), RAIview en Omaha-system. Deze classificatiesystemen zorgen ervoor dat iedereen in een
zorginstelling het over hetzelfde heeft. Dat is belangrijk want als er sprake is van eenheid van taal komt
dat de kwaliteit van zorg ten goede.
Verhouding classificatiesystemen en het
zorgleefplan
Verschillende classificaties zijn onder de vier Actiz
domeinen van kwaliteit van leven te scharen. De ICF
is dit in ieder geval. RAIview heeft de probleem- en
risicogebieden, die voor een cliënt gesignaleerd worden, ingedeeld in de vier domeinen van het zorgleefplan, zodat – na invullen van de vragenlijst - direct
bouwstenen voor het zorgleefplan met de cliënt
kunnen worden besproken. Het Omaha System biedt
onderwerpen (vergelijkbaar met de onderwerpen
van Actiz), maar biedt ook terminologie, zodat iedereen met dezelfde terminologie werkt. Een overeenkomst tussen de indeling van de domeinen van Actiz
en het Omaha System is dat vanuit beide kaders
breed gekeken wordt naar de vragen en behoeften
van de cliënt en dat het gesprek met de cliënt hierbij
centraal staat.
Voor meer informatie over classificatiesystemen:
venvn.nl
Voor meer informatie over indiceren en classificeren in
de wijkverpleging: zorgleefplanwijzer.nl
V&VN en Nictiz ontwikkelden de kernset ‘e-Overdracht’
om elektronisch overdragen tussen organisaties
mogelijk te maken. Op het moment zijn zij bezig met
versie 3.0.
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Begrijpelijkheid
De cliënt is eigenaar van zijn zorgleefplan. Dit eigenaarschap betekent alleen iets als de geformuleerde
doelen en afspraken in het zorgleefplan in ‘gewone
mensentaal’ zijn geformuleerd. Daarbij dragen doelen
en afspraken in begrijpelijke taal bij aan de voortgang
van de doelen en afspraken. Het spreekt wellicht voor
zich dat afkortingen en vaktaal daarbij zoveel mogelijk
vermeden moeten worden. Voeg in sommige gevallen
bij ‘moeilijke’ woorden een korte toelichting of indien
het systeem dit toelaat een ondersteunend beeld toe.
Zo zegt ‘participatie’ veel cliënten niets, ‘meedoen’
daarentegen wel.

tip

Meriant heeft geprobeerd haar zorgleefplan zo begrijpelijk mogelijk te maken.

Onderschat daarnaast het probleem van laaggeletterdheid onder het zorgpersoneel niet. 1 op de 9
mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Dat komt neer op 1,5 miljoen mensen. De
helft van deze mensen werkt, 25% in de sector zorg
& welzijn. Dat zijn bijna 200.000 mensen! Al deze
mensen hebben moeite met lezen, schrijven en het
begrijpen en toepassen van informatie.
(Bron: vilans.nl)

Mieke Draijer, directeur Medische Zaken Meriant

‘In het plan staan zelfs niet meer de
rubrieken probleem-doel-actie. Ook hier
is voor gewone mensentaal gekozen: Ik
wil ondersteuning bij..., het doel hiervan
is... en we bereiken dit door...
Wat een verademing!’
Bron en meer informatie: Zorgleefplanwijzer.nl

Laat zorgprofessionals met elkaar uitwisselen over
hoe je de doelen en afspraken nog begrijpelijker kunt
vastleggen. Zij kennen de cliënten zelf het beste en
passen hun woord- en taalgebruik in gesprekken
steeds aan. Probeer dat ook in het zorgleefplan door
te zetten! Lukt dat? Wat valt je op? Waar loop je
tegenaan? Geef teams ruimte hierover met elkaar en
met bewoners en verwanten in gesprek te gaan.

Het plan in het Elektronisch
Cliënten Dossier (ECD)
Het ‘dossier’ is de verzameling van alle cliënt gerelateerde informatie die noodzakelijk is voor goede
hulpverlening in het kader van de zorgverleningsovereenkomst, inclusief alle informatie voor professionele verantwoording. Het dossier omvat dus
klinische en administratieve basisinformatie, behandel- en werkplannen en het zorgleefplan. Iedere
zorgorganisatie is volgens de wet Wgbo verplicht
om een dossier bij te houden over de cliënt. Meestal
gebeurt dit elektronisch. Zorgorganisaties geven op
eigen wijze invulling aan de inrichting van het dossier. Om het dagelijks werk van zorg te ondersteunen door middel van het ECD is het belangrijk om te
zorgen voor een zorgvuldige vertaling van de visie
van de organisatie en de wijze waarop de zorg wordt
georganiseerd. Het dossier is onderworpen aan het
recht op privacy en vereist zorgvuldige omgang met
betrekking tot toegankelijkheid, invoeren, raadplegen en uitwisselen van informatie over de cliënt. Dit
recht is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wgbo en de Wet op de Beroepen
in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). (bron:
handreiking ondersteuningsplannen).
Het zorgleefplan is één onderdeel van het dossier.
Om het zorgleefplan compact, toegankelijk en werkbaar te houden is het belangrijk om in het dossier
een onderscheid te maken tussen het zorgleefplan,
de medische/behandel informatie en algemene
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gegevens over de cliënt, zoals in de piramide is weergegeven in de afbeelding hieronder. In de algemene
gegevens staat bijvoorbeeld waar de cliënt woont, in
de medische-/behandelinformatie staan de risico-inventarisaties en in het zorgleefplan wat er is afgesproken qua doelen en de afspraken.
Steeds vaker hebben cliënten toegang tot hun dossier
via een cliëntenportaal, lees hier meer over onder het
kopje toegankelijkheid.

4
DOSSIER
Persoonlijk zorgleefplan

Professionele behandelplannen/
werkplannen

Klinische- en administratieve
basisinformatie

De richtlijn ‘Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging’ zet alles op een rij.

Idealiter wordt er bij de inrichting van een ECD
op gelet dat:
1. Informatie maar één keer hoeft te worden vastgelegd, maar dat de informatie wel in verschillende
vormen en op verschillende momenten inzichtelijk
is. Als iemand bijvoorbeeld epilepsie heeft moet
het systeem dusdanig zijn ingericht dat deze informatie naar voren komt bij de relevante medicatie,
bij de informatie over de nachtzorg etc.
2. Het ECD ondersteunend blijft aan het dagelijkse
proces van zorgverlening. Voor de inrichting van
deze processen in het systeem is het belangrijk om
niet alleen te kijken naar de verplichte momenten
waarop een registratie in het systeem noodzakelijk is (zoals een halfjaarlijkse evaluatie), de wijze
waarop medewerkers hun werk organiseren en
inrichten geeft waardevolle inzichten voor de
inrichting van workflows. Hierdoor wordt het ECD
een prettig werkbaar en meer flexibel systeem.
3. Informatie makkelijk uitwisselbaar is tussen verschillende (externe) disciplines, zoals huisartsen,
fysiotherapeuten, de dagbesteding en zorg. Door
gemakkelijke informatie uitwisseling voorkom je
dat er verschillende zorgplannen voor één cliënt
komen, je voorkomt fouten en dubbele registratielasten.

Zorggroep Rijnmond heeft een handboek geschreven over het werken met het zorgleefplan in het
ECD. Ze beschrijven wat een zorgleefplan is en hoe
medewerkers op zodanige wijze met het ECD kunnen
werken dat ze zorg leveren die voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg.
Download het Handboek Zorgleefplan en ECD
uit 2010.
Inovum heeft in haar ECD een centrale plaatst gereserveerd voor het cliëntprofiel dat door familie,
bewoner en verzorgenden samen wordt ingevuld.
Onderdeel hiervan zijn onder andere een foto-album, informatie over hoe de cliënt aangesproken
wil worden, een motto, bijvoorbeeld ‘Als je mij ziet,
zie je mijn hondje’, of ‘Morgenstond, heeft goud in
de mond’ en andere afspraken die kenmerkend zijn
voor de bewoner en die waarschijnlijk niet veranderen. Alles wat afwijkt van het gewone staat in het
zeer beknopte zorgplan. Daarnaast is er ook nog een
medisch cliëntprofiel waarin alle medische doelen
staan vastgelegd.
Laverhof heeft gekozen voor één integraal dossier,
met welzijn, behandeling en zorg in één dossier.
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gemaakt in dit gesprek, hebben alle medewerkers een
tablet bij zich. Hierin leggen ze alle afspraken vast,
en die zijn hiermee automatisch ook verwerkt in het
zorgleefplan. Als een fysiotherapeut of wondverpleegkundige nodig is bijvoorbeeld. De benodigde actie
staat dan meteen ingepland.’ Lees voor meer informatie het hele interview met Meriant hier.

Omdat in het zorgleefplan de doelen van de cliënt
staan, is het belangrijk dat de cliënt en zijn mantelzorger altijd toegang hebben tot het dossier. Daarom
is het ook belangrijk dat de doelen geformuleerd of
afgebeeld zijn op een manier die de cliënt begrijpt.

Toegankelijkheid

Dilemma’s bij het werken met een cliëntenportaal:
• Wie geef je allemaal toegang tot het
cliëntenportaal?
• Wat maak je allemaal zichtbaar in het portaal en
wat niet?

3
4

Uitvoeren
Een goed gesprek en het vastleggen van doelen van
het zorgleefplan zijn belangrijk, maar het gaat uiteraard met name over het uitvoeren van de afgesproken
doelen. Zorg bij het vastleggen al dat je bespreekt wie
wat uit gaat voeren en wanneer. Hoe zorg je dat iedereen op de hoogte blijft van de afspraken, er ook naar
handelt en wat moet je daarover vervolgens rapporteren en wat niet?
Gerrie Nicolai, zorgcoördinator Meriant
‘Een belangrijk verschil tussen ons vorige zorgleefplan
en het nieuwe is dat iedere medewerker die nu contact
heeft met een bewoner op het zogenaamde ‘In één
oogopslag-document’ ziet wat voor die bewoner belangrijk is. Dat maakt de communicatie veel gemakkelijker. Het gaat bovendien echt uit van wat de bewoner
wil en kan, in plaats van wat wij te bieden hebben. Om
de afspraken vast te leggen die met de bewoner worden

Wettelijke kaders met betrekking tot
toegankelijkheid
Het kwaliteitskader: Zorgverleners kunnen inzicht
geven over de zorg aan de cliënt, aan zijn naaste(n),
aan collega’s en aan de zorgorganisatie.
Wet langduige zorg: de zorgaanbieder verstrekt direct of eventueel later een afschrift van het zorgplan
aan de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Het zorgleefplan stel je beschikbaar door een kopie
mee te geven of via een cliëntenportaal.

Bij Humanitas hebben medewerkers en mantelzorgers de folder ‘UW ROL ALS NAASTE. Suggesties &
tips voor mantelzorgers’ gemaakt. Hierin staan tips
voor mantelzorgers wat ze met hun naaste individueel kunnen doen en wat ze op de woongroep kunnen
doen. Daarnaast hebben ze modules ontwikkeld
voor de managers hoe ze het samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers kunnen verbeteren.

Uit het ‘vooronderzoek (zorg)leefplan ‘waardigheid
en trots’’ uit 2015 bleek dat cliënten en hun naasten
hun zorgleefplan vaak niet zonder hulp van een professional kunnen inzien en moeite hebben met het
vaktechnische taalgebruik. Ook professionals gaven
aan dat het zorgleefplan vaak te ingewikkeld was.
(Bron: ‘Vooronderzoek (zorg)leefplan ‘waardigheid
en trots’ uit 2015)

16

De cliënt centraal bij het werken met zorgleefplannen
Uitvoeren

1
2

Beschikbare materialen, tips en tools

A
B
C
D
3
4

WoonZorgcentra Haaglanden
Bij WoonZorgcentra Haaglanden is het cliëntportaal
beschikbaar voor alle clienten. Met het cliëntportaal
hebben cliënten en/of eerste contactpersonen inzage in het eigen zorgplan, de dagelijkse rapportage,
vragenlijsten en afspraken. Via een beveiligde website
kunnen zij op hun eigen tablet, computer of laptop
deze gegevens inzien.
Lees hier meer over de invoering van het cliëntportaal
bij WZH.
Het gebruikersonderzoek van juni 2017 heeft inmiddels uitgewezen dat zowel cliënten als medewerkers
enthousiast zijn over het portaal. 96% van de medewerkers zou het cliëntenportaal aanraden en 94% van
de cliënten en mantelzorgers vindt dat het portaal
meerwaarde heeft en zou het aanraden. Doordat de
dagelijkse rapportages inzichtelijk zijn via het cliëntportaal is er meer verbinding met de naasten. Een
naaste las bijvoorbeeld over probleemgedrag, omdat
hij wist waar dit gedrag vandaan kwam kon dit worden opgelost.

Inovum
Inovum biedt de mogelijkheid aan cliënten en familie
om mee te kijken in het cliëntendossier via cliëntportaal Carenzorgt.
Carenzorgt is bedoeld voor de cliënt, familie en mantelzorgers om de familiezorg of mantelzorg met
elkaar te organiseren en elkaar te informeren. Op een
eenvoudige en veilige wijze via de computer, telefoon of tablet. Met een account maken ze een veilige
verbinding met hun eigen dossier. Daar staan afspraken, maar bijvoorbeeld ook het zorgleefplan en ‘Mijn
profiel- Dit ben ik’. Door Carenzorgt beschikt de cliënt
en zijn contactpersoon altijd over de meest actuele
informatie en ze kunnen het zorgleefplan digitaal
ondertekenen. Ook kunnen cliënten en naasten een
bericht sturen naar elkaar maar ook naar het zorgteam. (Bron: Welkomstgids Inovum)

Naasten geven aan dat ze zich meer betrokken voelen
bij de zorg en dat de communicatie is verbeterd.
WZH wil het portaal nu doorontwikkelen aan de hand
van de informatie die het gebruikersonderzoek heeft
opgeleverd.
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Samenwerking tussen alle
betrokkenen

Praktische voorbeelden, tips en tools

In de uitvoering werken alle betrokkenen samen volgens de gemaakte afspraken en doelen. In de praktijk
zien we vaak dat de contactverzorgende hier een coördinerende rol in heeft. De contactverzorgende zorgt
voor afstemming met cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers
en andere betrokken zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, artsen, dagbesteding
etc. Als er in het leven of de wensen van de cliënt iets
verandert, zorgt de contactverzorgende dat er opnieuw
wordt afgestemd, en dat de afspraken en doelen in het
zorgleefplan aangepast worden. Ook zorgt hij ervoor
dat iedereen hiervan op de hoogte is en ernaar handelt.

maand geleden zeiden een aantal familieleden: “Als ik
oud ben hoop ik dat ik hier op de afdeling mag komen
wonen”. Een groter compliment kun je niet krijgen.’

Bij Koperhorst organiseren ze familieavonden en
hebben ze omgangsregels in de vorm van ‘Wij regels’.
De ‘Wij regels’ worden in de teams verspreid door een
coach aan te stellen per team. De familie betrekken ze
onder andere door het organiseren van familieavonden
om de “Wij regels” en de rol van de familie daarin uit te
leggen. ‘Dat werd enorm gewaardeerd.’ Vertelt Desirée
Priem, verzorgende bij Koperhorst. ‘En het past ook bij
hoe wij hier gewend zijn om te werken, want we betrekken familieleden overal bij. Bij de inrichting van de
woonkamer bijvoorbeeld, maar feitelijk bij alles wat er in
huis gebeurt. Het gevolg is dat familieleden zich ook echt
betrokken voelen bij het leven hier in huis. Ze vertellen
het ons ook als er soms wat aan de hand is in een familie waardoor ze even wat minder op bezoek kunnen
komen. De betrokkenheid is duidelijk groter geworden.
Familieleden zijn ook sneller bereid om even bij te springen als dat nodig is. Wat je uitstraalt krijg je terug. Een

Voor een optimale samenwerking is het belangrijk
dat de juiste informatie ontsloten is over de zorg
en ondersteuning van de bewoner en dat de juiste
mensen om de bewoner heen toegang hebben tot
deze informatie. Omdat het wenselijk is dat familie ook een rol speelt bij de zorg- en ondersteuning
hebben Warande, Manna Zorggroep, Zorggroep
Noordwest-Veluwe , Zorgboog, Groenhuysen, De
Zellingen, Wittenberg & De Hanzeheerd een
Familie Zorgleefplan per inwoner opgesteld.
Hun tips om de familie te betrekken:
1. Maak activiteiten door de familie en naasten concreet in het plan.
2. Betrek mantelzorgers bij de zorg door te benoemen
wat wel kan, hoe en wanneer.
3. Gebruik geen moeilijke woorden in het gesprek en
het zorgleefplan, dan haakt familie af.
4. Luister naar wat de hobby’s van de familie zijn. Zo
kun je dat combineren. Houdt een kleinzoon graag
een spreekbeurt, of moet hij oefenen voor school?
Laat hem dat dan doen bij opa. Dat worden dan
vaak betrokken mantelzorgers.
5. Push de familie niet teveel, maar deel vooral goede
voorbeelden, van andere families/naasten.
6.Stimuleer mantelzorgers door hen zich welkom te
laten voelen en vragen te stellen. Of op te merken

dat ‘Jan’ uit het verpleeghuis het zo fijn vindt dat je
komt.
7. Maak een digitaal levensboek. Een manier om de
familie, vrijwilligers en de cliënt meer bij elkaar te
brengen, is een digitaal levensboek dat toegankelijk
gemaakt is in een cliëntenportaal. Hier kan iedereen
in kijken. Zo’n boek geeft weer aanleiding voor gesprek. Leg ook de afspraken tot het komen van zo’n
levensboek vast in een zorgleefplan.
Bekijk voor meer informatie het filmpje over hun sessie op het Waardigheid en Trots congres op 3 juli 2017.
Voor meer informatie over communiceren met familie
bekijk het gelijknamige kennisproduct, voor meer
informatie over familieparticipatie kijk op zorgvoorbeter.nl
Zorgbalans: ‘Noem het geen behandelplan, maar
uitvoeringsplan.’
Bij Archipel wordt na het formuleren van elk doel
eerst de vraag gesteld aan de familie en verwanten
‘Wat doen jullie zelf’.
Bij Humanitas hebben medewerkers en mantelzorgers de folder ‘UW ROL ALS NAASTE. Suggesties & tips
voor mantelzorgers’ gemaakt. Hierin staan tips voor
mantelzorgers wat ze met hun naaste individueel kunnen doen en wat ze op de woongroep kunnen doen.
Daarnaast hebben ze modules ontwikkeld voor de
managers hoe ze het samenspel met mantelzorgers
en vrijwilligers kunnen verbeteren.
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Rapporteren
De voortgang van de doelen en afspraken uit het zorgleefplan wordt gevolgd.
In principe is noteren op voortgang (bij doelen), afwijkingen en bijzonderheden voldoende. Dat betekent
dat het wettelijk gezien niet noodzakelijk is om te
rapporteren dat de zorg en ondersteuning volgens het
zorgleefplan is geboden. Sommige organisaties kiezen
er echter voor om wel alles te rapporteren.
Bij Zorggroep Meander rapporteren ze alleen op
afwijkingen en bijzonderheden en voortgang per doel.
Als de afspraak is maandag en woensdag en zaterdag
douchen, rapporteren ze niet op die dagen dat het
gebeurd is, maar alleen als wordt afgeweken van de
afspraken of als er tijdens het douchen bijzonderheden
zijn opgevallen.

Praktijk voorbeeld
Doordat cliënten via het clientportaal zelf hun zorgleefplan en rapportages kunnen lezen worden medewerkers bewuster van de wijze waarop zij rapporteren. Voorbeelden hiervan zijn dat ‘zelf bedachte’
afkortingen worden niet meer gebruikt, ook positieve gebeurtenissen worden gerapporteerd en formuleringen steeds objectiever worden. Samen met
medewerkers is het “zakboekje rapporteren” ontwikkeld. Het zakboekje ondersteunt veel medewerkers
in het zoeken naar de juiste vorm van rapporteren. U
kunt het zakboekje downloaden via de site van WZH.
(Bron: Zorg voor beter)
Zorgorganisatie Amsta heeft een rapportagekaart
ontwikkeld met 22 do’s en don’ts bij het rapporteren.
De richtlijn ‘Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging’ biedt verpleegkundigen en verzorgenden houvast bij een goede verslaglegging en een
juiste omgang met dossiers.

Rapportagekaart
Zo bijvoorbeeld WEL:

Zo bijvoorbeeld NIET:

Gebruik geen vage, maar
duidelijke termen

Mevrouw moest vandaag vijf keer
naar de toilet (normaal gaat zij
twee keer per dag).

Mevrouw moest vandaag vaak
naar de toilet.

Schrijf eenduidig (wat je
hebt geschreven kan maar
op één manier begrepen worden)

Mevrouw komt wellicht in
aanmerking voor een hogere
zzpindicatie.

Mevrouw is erg zwaar aan het
worden in de zorg.

Beschrijf alleen feiten…
en geef niet je eigen mening
(of als je wel je mening geeft, laat
dan duidelijk zien wat feit en wat
mening is)

Mevrouw gaat één keer per
maand bij haar familie op bezoek.

Mevrouw gaat te weinig naar
haar familie toe.

Beschrijf alleen feiten…
en trek geen conclusie / stel geen
diagnose als je daartoe niet
bevoegd bent

Mevrouw vergat vanmorgen naar
de dagbesteding te gaan.

Mevrouw is dement.

Schrijf respectvol over
de cliënt en zijn / haar
familieleden en relaties.

De dochter van mevrouw is de
afspraak vergeten. Omdat zij
vaker afspraken vergeet, zal ik
contact met haar hierover
opnemen.

De dochter van mevrouw is nou al
voor de vierde keer haar afspraak
vergeten. Dat is heel irritant.

Gebruik geen afkortingen

Zo snel mogelijk, door middel van

Z.s.m., d.m.v.

Noem collega’s bij hun
volledige naam en functie

Verpleeghuisarts Veenstra zal
hier vanmiddag naar kijken en
indien nodig contact opnemen
met huisarts De Koning.

De arts zal hier vanmiddag naar
kijken.

Schrijf beknopt (schrijf niet
meer dan wat nodig is)

Mevrouw oefent het lopen met
fysiotherapeut Jellesma.

Mevrouw oefent het lopen met
de fysiotherapeut door rondjes te
lopen om het buitengebouw heen
(bij slecht weer lopen ze rondjes
door de gang).

Schrijf zodat anderen je
kunnen begrijpen, ook als
zij minder bekend zijn met
de cliënt dan jij.

De kleren van mevrouw dienen
gewassen te worden met
Superschoon wasmiddel.

De kleren van mevrouw dienen
gewassen te worden met haar
lievelingswasmiddel.

Wees volledig, zodat
navraag niet nodig is

Gelieve van 13-3 tot en met 15-3
te noteren wat mevrouw
gedurende de gehele dag / nacht
eet en drinkt.

Gelieve de eetlust te observeren.

Rapporteer op tijd (zo snel
mogelijk na de gebeurtenis)

Mevrouw is vanochtend om 10:15
uur uit haar stoel gevallen.

Mevrouw is vorige week uit haar
stoel gevallen.
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Reflecteren
& evalureren

Reflecteren en evalueren
Reflecteren en evalueren is een belangrijk onderdeel
van het proces. Je kunt nog zo uitgebreid de wensen
en behoeften inventariseren van de cliënt en hier een
mooi plan voor schrijven, uiteindelijk gaat het erom
dat ernaar gehandeld wordt en of dat heeft bijgedragen aan het doel. Hiervoor is het belangrijk om continu
met elkaar te blijven reflecteren en evalueren, elkaar
aan te spreken op de gemaakte afspraken. Bespreek of
de uitvoering leidt tot een betere kwaliteit van leven
voor de cliënt.

Reflectie organiseren

Bij Koperhorst organiseren ze familieavonden en
hebben ze omgangsregels in de vorm van ‘Wij regels’. De ‘Wij regels’ worden in de teams verspreid
door een coach aan te stellen per team. De familie
betrekken ze onder andere door het organiseren van
familieavonden om de “Wij regels” en de rol van de
familie daarin uit te leggen. ‘Dat werd enorm gewaardeerd.’ Vertelt Desirée Priem, verzorgende bij
Koperhorst. ‘En het past ook bij hoe wij hier gewend
zijn om te werken, want we betrekken familieleden overal bij. Bij de inrichting van de woonkamer
bijvoorbeeld, maar feitelijk bij alles wat er in huis
gebeurt. Het gevolg is dat familieleden zich ook echt
betrokken voelen bij het leven hier in huis. Ze vertellen het ons ook als er soms wat aan de hand is in
een familie waardoor ze even wat minder op bezoek
kunnen komen. De betrokkenheid is duidelijk groter
geworden. Familieleden zijn ook sneller bereid om
even bij te springen als dat nodig is. Wat je uitstraalt
krijg je terug. Een maand geleden zeiden een aantal
familieleden: “Als ik oud ben hoop ik dat ik hier op de
afdeling mag komen wonen”. Een groter compliment
kun je niet krijgen.’
Bij Zorggroep Meander hebben ze coaches die bij de
Multidisciplinaire overleggen (MDO’s) aanwezig zijn
om ervoor te zorgen dat iedereen alert blijft op het
feit dat ze tegenwoordig doelen formuleren in het
zorgleefplan in plaats van problemen. Deze coaches

zijn nu andere zorgverleners (evv-ers en behandelaren) aan het opleiden om ook op te kunnen treden
als coach, of kwaliteitskerngebruikers zoals ze het
noemen bij Zorggroep Meander.
Bij Meriant/Alliade wordt in het multidisciplinair
overleg gekeken of de vastgelegde afspraken in het
zorgleefplan nog actueel zijn. In de voorbereiding
op het MDO gaan ze bij de bewoner langs om dit in
beeld te brengen. Daarnaast houden ze een tevredenheidsonderzoek. Dit deden ze eens per twee jaar,
maar ze zijn een pilot gestart waarin ze dit elke dag
doen. Iedere dag even stilstaan bij vragen als: Wat
ging er goed? en Waar werd u vandaag blij of minder
blij van? Dan ben je echt even met elkaar in gesprek
over de kleine dingen van het dagelijks leven. Doordat ze vaker vragen hoe het gaat durven mensen ook
echt te zeggen wat ze vinden.
En dat lukt ondanks de drukte ook, vertelt de zorgcoördinator: ‘Daar maken we tijd voor, dat is een kwestie van prioriteiten stellen. En het hoeft niet veel tijd
te kosten, het kan tussen de dagelijkse handelingen
door. Bovendien is het ook leuk voor stagiaires, want
die hebben dan meteen een moment waarop ze even
met een bewoner in gesprek kunnen gaan.’
Lees hier het hele interview over het zorgleefplan bij
Meriant.

Organisaties hebben verschillende manieren om reflectie te stimuleren tussen zorgverleners onderling en
met de cliënt.
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Inovum geeft aan dat reflecteren en elkaar aanspreken
beter gebeurt bij een integraal dossier waarin alle gemaakte afspraken voor alle betrokkenen zichtbaar zijn.
Bij Humanitas reflecteren ze door twee keer per jaar
een cliënttevredenheidsonderzoek (vragenlijst met
maximaal 20 vragen) uit te voeren. Deze uitkomsten
bespreken ze op locatie en organisatie niveau, maar
cliënten kunnen er ook voor kiezen om hun naam in te
vullen. Dat biedt de mogelijkheid om de uitkomsten
te bespreken tijdens het MDO dat twee keer per jaar
plaatsvindt met de cliënt. Hierdoor kan er direct ingespeeld worden op de wensen van de cliënt.
Evean heeft als enige zorgorganisatie in Nederland de
Groningen Wellbeing Indicator (GWI) verwerkt in software. De resultaten worden vertaald naar een dashboard en zijn onmiddellijk inzichtelijk voor alle betrokkenen. Het dashboard geeft inzicht welke domeinen
bewoners van een afdeling of locatie belangrijk vinden
en hoe tevreden ze er over zijn. Anders dan bij de oorspronkelijke GWI wordt de tevredenheid uitgevraagd
door middel van een rapportcijfer. Dit rapportcijfer
wordt naast een streefcijfer gezet: bewoners geven
niet alleen een cijfer over hoe tevreden ze zijn, maar
ook welk cijfer zij willen dat het wordt (streefnorm).
Het invullen van de GWI middels een Ipad is gebruiksvriendelijk en kost weinig tijd. Meer informatie over
deze manier van werken op evean.nl

Alert blijven op
veranderingen
Een zorgleefplan is geen statisch document. Een goed
plan is een weergave van het leven van de cliënt en de
wijze waarop dagelijkse zorg en ondersteuning wordt
geboden. Wanneer het plan niet meer aansluit bij de
wensen van de cliënt is het van belang dat het plan
wordt aangepast. Door middel van frequente rapportages maken medewerkers inzichtelijk in hoeverre
vanuit het zorgleefplan gewerkt wordt en of deze nog
actueel is. Door te rapporteren blijven medewerkers
alert op afwijkingen of veranderingen, bijvoorbeeld
in het leven van de cliënt, in het gedrag van de cliënt of
in de wijze van zorgverlening plaatsvindt. Een moment van (tussentijdse) evaluatie kan er toe leiden
om ervoor te kiezen het plan aan te passen. Een risico
voor medewerkers die dagelijks voor cliënten zorgen
is dat ze ‘blind’ worden voor afwijkingen, situaties die
normaal zijn geworden voor een bepaalde cliënt vallen
niet meer op. Zoals bij een cliënt die altijd ongewenst
wakker is ’s nachts bestaat het gevaar dat dit als zo
vanzelfsprekend wordt ervaren dat medewerkers dit
niet meer rapporteren als afwijking. Een frisse blik
van collega’s of familie kan vaak tot nieuwe inzichten
leiden. Daarnaast helpt het om een onderscheid te
maken tussen observaties en interpretaties. In een
goede rapportage staan feiten en observaties van medewerkers, eventueel aangevuld met een interpretatie.
Bijvoorbeeld: Meneer heeft vandaag om 14.00u een
aspirine gekregen omdat hij aangaf last te hebben van
hoofdpijn (feit). Ik heb het idee dat dit hem goed deed
(interpretatie), omdat hij daarna buiten koffie ging
drinken met zijn vrouw (observatie).
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Het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is
begin januari 2017 vastgesteld en opgenomen in het
wettelijk register van het Zorginstituut. Hiermee is
het leidend voor alle partijen in de zorg.
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Wettelijke kaders en beroepsstandaard

Dagelijks dien je bezig te zijn met het inventariseren
van de wensen en behoeften van de cliënt en je zorg
en ondersteuning hierop aan te sluiten. Als je dit
doet, voldoe je bijna automatisch aan de wettelijke
kaders en beroepsstandaard.

In dit kader staat: Vanaf 1-7-2017 beschikt iedere
cliënt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan
(met in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet,
primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en
afspraken over handelen bij calamiteiten). Dat wordt
uiterlijk zes weken na opname (of zoveel eerder als
mogelijk) volledig en (tot bijstelling aan de orde is)
definitief wordt.
Beschrijving van wet- en regelgeving
(Bron: Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg,
Vilans juni 2016)
Wlz en Besluit langdurige zorg: Verantwoordelijke
voor het zorgleefplan
De Wlz en het Besluit langdurige zorg stellen dat
de zorgaanbieder verantwoordelijk is voor het juist
opstellen en bijhouden van het zorgleefplan. In de
praktijk laat de zorgaanbieder de met het zorgleefplan verband houdende registraties uitvoeren door
de zorgmedewerker. Zo snel mogelijk nadat met de
zorg is begonnen, heeft de zorgmedewerker een
gesprek met de cliënt over de onderwerpen die in het
zorgleefplan moeten worden opgenomen. Binnen
zes weken moet het zorgleefplan worden opgesteld,

een kopie hiervan moet zo snel mogelijk aan de
cliënt worden verstrekt. Minimaal tweemaal per jaar
wordt het zorgleefplan besproken, geëvalueerd en,
zonodig, gewijzigd. Na het eerste gesprek en na de
evaluatiegesprekken zijn registraties van de gemaakte of aangepaste afspraken verplicht.
Wlz: Persoonlijk plan
De Wlz geeft aan dat de cliënt zelf een persoonlijk plan kan opstellen. Een persoonlijk plan is een
door de cliënt zelf, eventueel ondersteund door een
onafhankelijke cliënt-ondersteuner, opgesteld plan
dat moet worden meegenomen bij het opstellen van
het zorgleefplan. De cliënt noemt hierin de door hem
gewenste doelen van de zorgverlening, de manier
waarop deze doelen moeten worden bereikt, de namen van de verantwoordelijke zorgverleners en voor
welk deel van de zorg zij verantwoordelijk zijn. Ook
noemt de cliënt in het persoonlijk plan de manier
waarop hij zijn leven wil inrichten, welke ondersteuning hij daarbij wil en hoe vaak en onder welke voorwaarden het uiteindelijke zorgleefplan besproken
moet worden. De cliënt moet op de hoogte worden
gesteld van de mogelijkheid om zelf een persoonlijk
plan aan te dragen.
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Wlz en WGBO: Zorgleefplan is onderdeel van het
dossier
Het zorgleefplan is een noodzakelijk document voor
goede hulpverlening en wordt daarom in het dossier
opgenomen. De regels uit de WGBO zijn dus ook van
toepassing op het zorgleefplan. Zo heeft de cliënt
recht op inzage in en een afschrift van het zorgleefplan en geldt ook de geheimhoudingsplicht in volle
omvang. Alleen degenen die rechtstreeks betrokken
zijn bij de behandeling van de cliënt en degenen die
toestemming hebben van de cliënt om het zorgleefplan in te zien, zijn tot inzage van het zorgleefplan
bevoegd. Toestemming voor inzage geldt overigens
niet voor het volledige dossier. Inzage is slechts toegestaan in dat deel waarvoor de cliënt de toestemming heeft gegeven. Een cliënt kan bijvoorbeeld voor
een bepaalde persoon inzage in het zorgleefplan
toestaan, maar inzage in zijn medische gegevens
weigeren.
Wlz en WGBO: Geen toestemmingsvereiste voor
zorgleefplan
Omdat het zorgleefplan onderdeel van het dossier is,
is de WGBO van toepassing. Toch zijn niet alle regels
die gelden voor het dossier van toepassing op het
zorgleefplan. Zo hoeft de cliënt geen toestemming
te geven voor het opstellen van het zorgleefplan.
Ook als hij niet mee wil werken aan het zorgleefplan,
moet er wel zorg worden verleend. Als de cliënt geen
toestemming geeft, houdt de zorgmedewerker bij
het opstellen van het zorgleefplan zoveel mogelijk
rekening met de veronderstelde wensen en de bekende mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Registraties voor de zorgmedewerker die kunnen
volgen uit de wet
In het zorgleefplan moet wettelijk gezien worden
opgenomen:
• De doelen van de zorgverlening voor een bepaalde
periode en de manier waarop deze doelen moeten
worden bereikt.
• Wie de verantwoordelijke zorgmedewerkers
zijn, voor welk deel van de zorgverlening zij
verantwoordelijk zijn, hoe zij dit onderling
afstemmen en wie de cliënt op deze afstemming
kan aanspreken.
• De manier waarop de cliënt zijn leven wil inrichten
en de daarbij benodigde ondersteuning.
• Hoe vaak en onder welke voorwaarden het
zorgleefplan wordt besproken en gewijzigd.
• Als de cliënt dit aanlevert: een persoonlijk plan.
Hierin geeft de cliënt aan hoe hij de bovenstaande
onderwerpen ziet. De zorgmedewerker moet de
cliënt over deze mogelijkheid vertellen.
• Als de cliënt geen toestemming geeft voor de
zorgverlening dan moet deze verklaring worden
geregistreerd.
• Als de zorgaanbieder niet tegemoet kan komen
aan bepaalde wensen van de cliënt met betrekking
tot de overige onderwerpen in het zorgleefplan,
moet de reden hiervoor worden geregistreerd.
• Naar aanleiding van het evaluatiegesprek
gewijzigde afspraken moeten worden vastgelegd
in het zorgleefplan.

In geval van zorg in natura moet tevens in het
zorgleefplan worden opgenomen:
• Of de cliënt zich wil ontwikkelen en ontplooien. Te
denken valt aan cursussen zoals geheugentraining,
muziekles of computertraining.
• Hoe vaak de cliënt wil douchen, of hij tijdige
hulp kan krijgen bij de toiletgang en of het
incontinentiemateriaal tijdig kan worden
verwisseld.
• Wat voor de cliënt voldoende voeding en drinken is.
• Wat voor de cliënt een schone en verzorgde
leefruimte is en of hij hierbij hulp nodig heeft.
• Wat voor de cliënt een respectvolle bejegening
is en hoe voor hem een veilige en aangename
leefsfeer kan worden gecreëerd.
• Hoe de cliënt kan leven volgens zijn godsdienst of
levensovertuiging.
• Wat voor de cliënt een zinvolle daginvulling is en
hoeveel beweging hij wil.
• Of en hoe vaak de cliënt in de buitenlucht wil zijn.
• Naar aanleiding van het evaluatiegesprek
gewijzigde afspraken moeten worden vastgelegd
in het zorgleefplan.
(Bron: Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg,
Vilans juni 2016)
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INTERview
Hoe maak je afweging tussen kwaliteit van leven
en veiligheid?
Speciaal voor deze bijeenkomst is Anja Jonkers,
hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) uitgenodigd. Hoe maak je eigenlijk de
afweging tussen kwaliteit van leven en veiligheid en
tussen het centraal zetten van de cliënt en wet- en
regelgeving? Ter voorbereiding brachten een aantal
organisaties interessante vragen en issues die Anja
Jonkers doorneemt. Ook geeft zij weer hoe de IGJ
kijkt naar een zorgleefplan en het toetingskader.
- Anja Jonkers, hoofdinspecteur IGJ
click to tweet
Wij zijn er als inspectie absoluut voorstander om het
#zorgleefplan dunner te maken
“De IGJ maakt geen regels rondom het zorgleefplan.
Wij handhaven wet- en regelgeving die door het Ministerie van VWS zijn bedacht en worden gemaakt en
de daaruit voortvloeiende richtlijnen en protocollen
die gemaakt zijn, onder anderen door de beroepsorganisaties. Voor de IGJ is het belangrijkste onderdeel
waarnaar wij kijken de Wet langdurige zorg (Wlz),
waarin heel uitgesproken het AmvB zorgleefplan
en een zorgleefplanbespreking is meegenomen.
Ook kijken wij naar het Wkkgz en het professioneel
handelen van hulpverleners, oftewel de wet BIG. De
Wlz, het Wkkgz en de wet BIG geven de inspectie
dus input over hoe te oordelen. Ik weet dat iedereen
het anders voelt en beleeft, maar nogmaals: de IGJ
maakt geen regels. Het zou ook heel raar zijn dat

degene die toezicht houdt zijn eigen regels opstelt.
De IGJ maakt wel een toetsingskader, gebaseerd op
richtlijnen en protocollen zoals die er in de zorgsector
zijn.”
Anja Jonkers herkent het beeld van ‘dikke’ zorgleefplannen. “Het komt geregeld voor dat een verzorgende op verzoek van de inspecteur iets moet laten
zien in het zorgleefplan en vervolgens zelf de weg
kwijtraakt. Wij zijn er als inspectie dan ook absoluut voorstander van om het zorgleefplan dunner te
maken.”
Wat de IGJ ziet is dat er op dit moment een mengvorm is gemaakt van het oude verpleegplan en een
plan voor de bewoner, waardoor dingen soms wel
drie keer opgeschreven moeten worden. “Overdracht, afspraken, continuïteit en het SMART-formuleren moet nog ergens een plek krijgen. De sector
worstelt al een hele tijd met de eigenaarschap van
het zorgleefplan. Is dat nou iets van de cliënt of de
professional? En in die discussie zie ik ook de wetgever op twee benen hinken. Ja, het is van de cliënt,
maar de professional moet wel zijn werk doen.”

uit de zaal: zitten er ook mensen uit de praktijk bij?
Ondanks dat brancheorganisaties er zijn voor de
mensen uit de praktijk, zit er soms een gat tussen
wat zij belangrijk vinden en wij uit het veld belangrijk
vinden. Dat wordt gecheckt door Anja.
Anja Jonkers vervolgt: “Wanneer toetst de IGJ letterlijk het resultaat en wanneer de poging om tot het
resultaat te komen? Dat is een hele ingewikkelde,
want in welke mate kan de IGJ vertrouwen op het
goede gesprek tussen de zorgaanbieder, professional
en de cliënt/mantelzorger/familie? Om een beeld te
schetsen: hier zijn een aantal organisaties aanwezig
die ik goed ken. Maar er zijn in Nederland zo’n 1.600
zorgaanbieders voor ouderenzorg die in het systeem van de IGJ staan. En daar zitten ook hele kleine
organisaties bij die komen en gaan. De staat van
dienst die we misschien bij grote organisaties wel
kennen, missen we bij deze kleine organisaties. Het
toetsingskader moet op basis van gelijkwaardigheid
werken, dat is iets wat voor een rechter zwaar weegt.
Dat maakt het voor de IGJ ingewikkeld, want we
kunnen voor de wet dus niet met twee maten meten.
Met andere woorden: er moet één toetsingskader
komen op basis van gelijkwaardigheid.”

Eén toezichtinstrument op basis van gelijkwaardigheid
“In dat kader zijn we bij de inspectie ook bezig met
de ontwikkeling van een nieuw toezichtinstrument.
We hebben dit ook voorgelegd aan zorginstellingen,
bestuurders en partijen uit het veld.” Opmerking
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Meer informatie

Om effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige
zorg te verlenen is de richtlijn ‘Verpleegkundige en
verzorgende verslaglegging’ ontwikkeld. Deze richtlijn
biedt verpleegkundigen en verzorgenden houvast bij
een goede verslaglegging en een juiste omgang met
dossiers. Tevens is een samenvattingskaart van de
richtlijn ontwikkeld.

Voor meer informatie en materiaal over het werken
met het zorgleefplan:
Algemeen zorgleefplan van de toekomst
zorgleefplanwijzer.nl
zorgvoorbeter.nl
Evaluatie Wet langdurende zorg: ervaringen van
betrokkenen
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Kennisbundel zorgleefplan

4
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Waardigheid en trots
Postbus 19188
3501 DD Utrecht
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
030 789 25 10
www.waardigheidentrots.nl

@Waardigentrots
www.facebook.com/waardigheidentrots
www.linkedin.com/company/waardigheidentrots
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