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START HIER 

Uitgangspunten:
● Met brede blik kijken naar klant en naasten 
● Persoonlijk verhaal en geschiedenis in beeld
● Luisteren naar wensen van klant en naasten over hoe de zorg wordt geboden
● Nagaan wat kan klant zelf? Wat kan de omgeving? Hoe sluiten wij hierop aan?
● Behoeftes vaststellen obv ervaring van klant én vanuit eigen professie
● Verwachtingen benoemen wat Laurens niet kan bieden en wat naasten kunnen 

betekenen in de zorg en behandeling

Wie doet wat:
● Binnen het team wordt een zorgcoördinator benoemt op de 

opnamedag
● Alle benodigde disciplines maken gebruik van de informatie van 

vorige zorgverleners (zie correspondentie in MijnCaress)
● Zorgcoördinator voert een intakegesprek op de opnamedag met 

klant en naasten en verwerkt de informatie binnen 24 uur in het 
zorgdossier

● De zorgcoördinator vult de risicosignalering en de meetinstrumenten 
in

● De arts is hoofdbehandelaar en schakelt disciplines in
● Arts is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van multidisciplinaire 

zorg en behandeling, de inhoud van het dossier en het actueel en 
relevant zijn van de richting

● De arts heeft binnen de eerste twee weken een gesprek met de klant 
en naasten

● Iedere discipline verwerkt relevante informatie voor de dagelijkse 
zorgverlening in het zorgdossier. De zorgcoördinator coördineert dit. 

Methodisch werken bij Wonen met Zorg
Versie 1.0

Uitgangspunten:
● Samen met klant en naasten
● Doelen vanuit de klant, waar meerdere disciplines samen aan werken
● Op de dag van opname heeft de klant een voorlopig zorgplan
● Binnen 3 weken na opname vindt de eerste richtingbespreking plaats

Wie doet wat: 
● Alle benodigde disciplines zetten conceptdoelen in de richting vóór de eerste richtingbespreking
● Teamleider is voorzitter richtingbespreking en bewaakt dat doelen multidisciplinair worden 
● De zorgcoördinator is aanwezig bij de richtingbespreking en koppelt de uitkomst terug aan de klant en 

naasten in de zorgplanbespreking
● De arts ziet er op toe dat de klant binnen 4 weken een vastgesteld zorgplan heeft. De zorgcoördinator 

coördineert dit en zorgt ervoor dat deze binnen 4 weken ondertekend in mijnCaress is opgenomen

Uitgangspunten:
● Persoonlijke aandacht voor de klant en naasten
● Naasten betrekken bij het dagelijks leven en de zorg
● Kwaliteit van leven kritisch blijven bekijken
● Iedere medewerker kent de klantkaart
● Vrijheidsbeperking proberen te voorkomen. Indien dit toch 

nodig is, zorgvuldig evalueren. 

Wie doet wat:
● Betrokken disciplines overleggen met klant hoe de 

naasten in de zorg/behandeling kunnen participeren
● Zorgcoördinator is vaste aanspreekpunt
● Alle betrokken disciplines rapporteren afwijkingen, 

observaties, signalen, veranderingen en voortgang
● De arts ziet er op toe dat het zorgdossier altijd 

geactualiseerd is op de situatie van de klant
● Alle betrokken disciplines geven elkaar onderling advies
● Indien nodig stemmen een aantal betrokken disciplines 

de acties van een klant af om de voortgang te bewaken

Uitgangspunten:
● Zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij 

één klant
● In de planning van de zorg- en 

behandelactiviteiten aansluiten bij wat de 
klant en naasten belangrijk vinden

● Iedere klant heeft een eigen agenda

Wie doet wat:
● Betrokken disciplines benoemen concrete 

acties bij de doelen in de richting 
● Iedere betrokken discipline rapporteert bij 

veranderingen op de doelen
● Planners plannen behandeling en overige 

afspraken in
● Teamleider zorgt voor de juiste bezetting

Uitgangspunten:
● Betrokken disciplines evalueren met de klant en naasten de opgestelde 

doelen, tevredenheid en passendheid van de zorg
● In richtingbespreking datum volgende richtingbespreking afspreken: bij 

belangrijke veranderingen in de situatie van de klant vaker dan 1x per half 
jaar (= minimaal)

● Evalueren van risicosignalering, waaronder genomen V&V maatregelen
Wie doet wat:
● Teamleider organiseert de richtingbespreking, is voorzitter en 

bewaakt dat wordt afgesproken wie de doelen na de 
richtingbespreking samen met de zorgcoördinator bespreekt 
met klant en naasten

● Alle betrokken disciplines zijn aanwezig bij de 
richtingbespreking, tenzij praktisch echt niet haalbaar

● Zorgcoördinator bespreekt de beleving en wensen vooraf aan 
de richtingbespreking met klant en naasten, is aanwezig bij 
de richtingbespreking en bespreekt de doelen na de 
richtingbespreking met klant en naasten

KERNWAARDEN:
● Persoonlijke aandacht
● Naasten betrekken
● Professioneel handelen
● Samen → multidisciplinair!


