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Zorg vanuit ons hart; dát is Kennemerhart.
Zorg bieden die zo goed mogelijk past bij onze cliënt, vanuit het hart, met aandacht en deskundig; dat is 
waar Kennemerhart voor staat. Wij zorgen ervoor dat ouderen zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij dat 
willen. Onze visie is de basis voor hoe we die zorg verlenen en hoe we met onze cliënten en hun naasten 
omgaan: persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak en sociaal betrokken.

Waarom dit boekje?
Er is een eenduidige werkwijze voor de langdurige zorg en wonen ontwikkeld over hoe we met elkaar wer-
ken in het cliëntdossier. Dit is het proces wonen. In dit boekje vind je de belangrijkste informatie overzich-
telijk bij elkaar. Hierdoor is het duidelijk wat er van je wordt verwacht en kan er op iedere locatie op dezelf-
de manier worden gewerkt.

Let op: de meest recente versie van het proces wonen vind je altijd in iProva op intranet. 
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Waarom is het zorgdossier belangrijk? 
In het zorgdossier leggen we de behoeften en wensen van de cliënt vast, zodat we de cliënt leren 
kennen en persoonsgerichte en veilige zorg kunnen bieden. In het zorgdossier wordt multidisciplinair 
samengewerkt door informatie uit te wisselen en met elkaar te communiceren.

Welke afspraken zijn er over het zorgdossier?
•  Iedere cliënt heeft een actueel zorgdossier.

•  Het zorgdossier bevat het zorgleefplan 
(zorgplan, zorgkaart en cliëntagenda), 
episodes, rapportages, klinimetrie en de 
profielvragenlijsten.

•  Ieder zorgdossier van nieuwe cliënten bevat 
binnen 24 uur een actueel zorgplan en zorgkaart.

•  In het zorgdossier staat hoe de cliënt de 
persoonsgerichte zorg ervaart. 

•  Communicatie tussen zorg en behandelaren 
die in ONS werken, verloopt via ONS d.m.v. het 
uitzetten van acties.

•  Informatie vind je op één vaste plek in het 
zorgdossier. Het hoeft niet op meerdere plekken 
te worden ingevoerd.

•  De cliënt heeft altijd recht op inzage van het 
zorgdossier. We bieden actief Carenzorgt aan.

•  In het zorgplan staan de geldende afspraken 
die gemaakt zijn in samenspraak met de zorg en 
cliënt en/of vertegenwoordiger.

• 	Oude	zorgplannen	en	profielvragenlijsten	zijn	
gearchiveerd.

•  In het zorgplan wordt op doelen gerapporteerd.

•  Rapportages zijn zichtbaar voor alle betrokkenen, 
tenzij er zwaarwegende redenen zijn om ze te 
verbergen (bv. vertrouwelijke informatie die de 
cliënt niet wil delen).
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Proces wonen 
Het proces wonen bestaat uit 4 processtappen:

In zorg nemen 
Deze processtap beschrijft de voorbereiding en de eerste 24 uur na verhuizing 
van de cliënt.

Cliënt leren kennen
Deze processtap omchrijft de  eerste 6 weken, waarbij de tijd wordt genomen 
om de wensen en behoeftes van de cliënt te leren kennen.

Zorgplan vaststellen en evalueren
In deze processtap staat hoe het zorgplan word vastgesteld en geëvalueerd. 
Na 6 weken is het eerste zorgleefplangesprek. Het zorgplan wordt iedere 
6 maanden geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.

Afscheid nemen
Deze processtap geeft een beschrijving wat te doen na overlijden of verhuizing 
van een bewoner. 

Op de volgende pagina’s staat per processtap wie de stap moet uitvoeren, wat er gedaan moet worden, 
de beschrijving hiervan, welke hulpmiddelen beschikbaar zijn en wat het resultaat is van de stap.
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 0 Medewerker 
cliëntadvies

Informeren 
betrokkenen, 
overdragen van 
cliëntinformatie 
(proces Instroom 
WLZ)

Informeer de afdeling, behandelaren, receptie 
en secretariaat B&B van de locatie over 
de komst (dag en tijdstip) van de nieuwe 
bewoner. Schrijf een overdracht volgens 
afspraken.

ONS
Informatiemap nieuwe 
cliënten

Alle betrokkenen zijn geïnformeerd, de 
hulpverlening kan starten. In ONS staan de 
overdrachten

1. Tabblad ‘algemeen’ is ingevuld (cliëntservice)
2. Er is een startdatum in zorg
3.  Contactpersonen én wettelijk 

vertegenwoordiger ingevuld. (moet duidelijk 
zijn wie contactpersoon is en/of vertegenw)

4. Check ID +  bsn 
5.		De	profielvragenlijst	cliëntkarakteristiek	is	

geopend en hierin de aanleiding van verhuizing 
ingevuld (= vraag 1). Als er tijdens gesprek 
meer informatie naar voren komt over het leren 
kennen van de cliënt, mag deze informatie van 
de CA niet verloren gaan en wordt vraag 2 en 3 
ook ingevuld.  

6.  Formulieren  zijn ondertekend, ingescand en 
onder documenten in ONS geüpload
- Inschrijfformulier nieuwe cliënt
- Dienstenovereenkomst
-  verklaring van toestemming medische 

gegevens
- toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
- toestemming inzage zorgdossier
- signaalkaart (Maatschappelijk werk)
-  evt. Carenzorgt (bij interesse)
-  zorg- en diensten overeenkomst 

7.  Informatiemap is overhandigd (inclusief 
levensloop)

8.  Oude medewerkersrelaties verwijderd (in geval 
dat cliënt van thuiszorg of andere locatie komt). 

9.  Ingevulde BRMO vragenlijst 
10.  Datum en tijdstip verhuizing is doorgegeven 

aan receptie, zorgteam/EVV, secretariaat B&B 
en betrokken behandelaren.

11.  Overdracht in rapportage. Bijzonderheden 
mbt: ADL, hulpmiddelen, dieet, Eten en 
drinken, cognitie/gedrag, bekende risico’s  

Let op; deze stap doet de 
cliëntadviseur. Dit is het beginpunt 

voor het zorgproces.
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)
Receptie

Zorg
Receptie

Voorbereiden 
verhuizing cliënt 
(30 min)

Ontvangen cliënt 
en naasten

Informeren 
medewerkers op 
locatie 

Inlezen overdracht van cliëntadviseur in ONS, 
de verpleegkundige overdracht (documenten) 
en de cliëntkarakteristiek

1.  Welkom heten door receptie en EVV
2.  Informeer cliënt over tijdstip voor 

kennismakingsgesprek

Deze stap moet afgerond zijn op dezelfde 
dag van verhuizing

Stuurt mail met vast format aan betrokkenen 
locatie via vaste mailgroep.  

ONS

WKI Informeren 
betrokkenen na mutatie 
cliënt

Voorbereid op komst nieuwe cliënt

Cliënt en naasten voelen zich welkom

Medewerkers op locatie zijn geïnformeerd

De verhuizing is voor nieuwe bewoners een ingrijpende 
gebeurtenis. Om cliënten zich zo snel mogelijk te laten thuis 

voelen is het van belang om hier tijd voor in te plannen.
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 4 

Stap 5 

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

Voeren kennis-
makingsgesprek

Vastleggen in 
dossier

1. Nadere kennismaking
2.  Vertel basisinformatie (Wat moet cliënt 

weten de 1e week, Uitleg dagindeling, 
bellensysteem, EVV schap) 

3.  Cliënt vragen waar is behoefte aan 
voor inhoud zorgplan?  (incl benodigde 
ondersteuning bij medicatie,  
wondverzorging en gebruik hulpmiddelen). 

4. Beoordelen eigen beheer medicatie
5. Rondleiding door de woning/afdeling
6. Geef datum door voor zorgleefplangesprek
7. Vragen risicosignalering doornemen
8.  Overhandig, indien nodig, halsalarm 

(persoonlijk en op maat) 

Deze stap moet afgerond zijn op dezelfde 
dag van verhuizing

IN ONS:
1. Vul mutatie in
2. Geef mutatie ook door aan receptie 
3.  Vul indien mogelijk (gedeeltelijk) 

risicosignalering in
4. Vul zorgkaart in en zet op actueel
5. Vul BEM in in Medimo
6.  Zet 1e versie van zorgplan in ONS en  

activeer zorgplan (met status: het zorgplan 
wordt later besproken met cliënt)

7.  Voer cliëntgebonden afspraken in in ONS 
agenda

8. Vul cliëntkarakteristiek aan
9. Vul EVV in bij medewerkerrelatie

Overig, indien van toepassing:
10.  Geef eetwensen door en regel eerste 

maaltijden
11. Regel hulpmiddelen

Deze stap moet afgerond zijn op dezelfde 
dag van verhuizing

Tablet/laptop voor 
aantekeningen

Risicosignalering 
(profielvragenlijst	ONS)

ONS

Medimo

Cliënt en naasten voelen zich welkom
Cliënt en naasten zijn geinformeerd over 
praktische zaken.
Zorgmedewerker kan veilige zorg bieden de 
eerste periode

-  Mutatieformulier ingevuld  
(profielvragenlijst	ONS)

-  Risicosignalering ingevuld met de informatie die 
je	op	dat	moment	weet	(profielvragenlijst	ONS)

-  Zorgkaart ingevuld en op actueel 
(profielvragenlijst	ONS)

- Eerste afspraken in cliënt agenda (ONS)
- Eerste concept zorgplan op actueel (ONS)
- Ingevulde medewerkerrelatie - EVV (ONS)
-  Aangevulde cliëntkarakteristiek 
(profielvragenlijst	ONS)

Het eerste zorgplan moet binnen 
24 uur op actueel staan, zodat er direct 
op doelen kan worden gerapporteerd.
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 6 

Stap 7 

Stap 8 

Arts

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

Zorgteam

Kennismaken 
met cliënt

Uitzetten actie 
naar relevante 
behandelaren

Start zorg

1. Kennismaken cliënt
2.  Medicatie regelen medimo. toetsen of BEM 

correct is 
3.  Belangrijkste gezondheidsrisico’s  

beschrijven in behandelplan in Ysis  
(allergien + VBM’s bv)

4. Reanimatie ja/nee
5.  Verslag kennismaking + bepalen inzet  

andere disciplines  in rapportage Ysis 

Indien nodig, actie uitzetten naar relevante 
andere disciplines.

1.  Zorg uitvoeren op basis van zorgkaart, 
zorgplan en Medimo

2.  Uiterlijk in de eerste week na verhuizing: 
eerste meting pols, tensie en gewicht 
uitvoeren.

Tablet met Medimo, Ysis

ONS

ONS

Medimo

Medicatie wordt vastgelegd en aangevraagd, 
belangrijke gezondheidsvragen gesteld (allergie, 
etc.)

Intake behandeling

Start zorg
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 1 

Stap 2 

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

Aanvullen cliënt-
karakteristiek

Observaties 
risico’s en 
zorgvraag

Wie is de cliënt en wat is belangrijk om 
te weten? Wat vindt cliënt belangrijk mbt 
welbevinden/sociale omgeving/levensloop. 
Wat zijn haar/zijn wensen?
Op  basis van de door de cliënt of familie 
ingevulde levensloop en in de dagelijkse 
gesprekken met de cliënt kom je meer te weten 
over de cliënt. Relevante informatie leg je vast 
in de cliëntkarakteristiek.
Iedereen, die geautoriseerd is, kan informatie 
toevoegen aan de cliëntkarakteristiek.

1.  Van belang is om een (gezondheids) risico 
zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat er 
actie op kan worden ondernomen.  De 
profielvragenlijst	risicosignalering	is	een	
middel om de risico’s vast te leggen op 8 
thema’s.

De risicosignalering is actueel. 
De risicosignalering is een doorlopend proces 
maar dient in ieder geval op de volgende 
momenten te worden geactualiseerd:
- In concept na 24uur. 
-  Na 6 weken als voorbereiding op 

zorgleefplangesprek
-  Ieder half jaar (voorbereiding 

zorgleefplangesprek)

2. Onderzoek risicofactoren op huidletsel
- Onderzoek conditie huid
- Klinische blik
- Bradenscore invullen

WKI Werken met de 
profielvragenlijst	
Cliëntkarakteristiek in ONS

Gesprek tijdens de 
dagelijkse zorg

Cliëntkarakteristiek 
(profielvragenlijst	ONS))

Toolbox ‘Ken je cliënt’

Risicosignalering 
(profielvragenlijst	ONS)

Bradenscore 
(profielvragenlijst	ONS)

Procedure decubitus en 
wondzorg

Zorgmedewerker kent de cliënt
Ingevulde cliëntkarakteristiek (ONS)

Een actuele risicosignalering 

Observaties in rapportage op 
zorgplandoelstellingen.

Het is duidelijk wat cliënt wil en kan.

Inzicht risico op huidletsel
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 3 

Stap 4 

Fysiotherapeut
Ergotherapeut
Arts

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

Inventariseren 
valrisico’s

Vaststellen van 
behoeften en 
wensen van 
cliënt.

1.  Fysiotherapeut en ergotherapeut vullen het 
valconsulformulier in

2.  Arts rapporteert eventuele informatie 
rondom vallen in de rapportage onder 
Episode vallen (of in het opname verslag in 
de rapportage).

Conclusies trekken uit cliëntkarakteristiek en 
risicosignalering.
Aan de hand van geobserveerde risico’s 
worden doelen en acties benoemd in het 
zorgplan en het zorgplan wordt geactualiseerd 
/ aangevuld.
Naar aanleiding van cliëntkarakteristiek 
komen welzijnsactiviteiten, doelen of acties 
naar voren. Deze bespreek je in het geplande 
zorgleefplangesprek  en/of leg je vast in  
zorgkaart/agenda/zorgplan

Valconsultformulier 
ergo- en fysiotherapie 
(profielvragenlijst	ONS)

Procedure omgaan met 
valrisico

Zorgplan (ONS)

Zorgkaart 
(profielvragenlijst	ONS)

Cliëntagenda (ONS)

Cliëntkarakteristiek 
(profielvragenlijst	ONS)

WKI werken met de 
cliëntagenda

Een geinventariseerd valrisico

Verzamelde informatie omgezet in doelen en 
acties

Cliëntkarakteristiek op actueel.

Binnen Kennemerhart staat het welzijn 
van onze cliënt centraal. We richten 
ons op de individuele behoeften van 

cliënten. Om dit goed te kunnen doen 
is het van belang om tijd en energie te 
steken in het leren kennen van je cliënt. 

Wat vindt iemand belangrijk? 
Waar beleeft iemand nog plezier aan? 

Wat zijn iemands wensen?

Iedereen 
wil 

wélzijn
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 1 

Stap 2 

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)
Arts
Behandelaren

Openzetten 
profielvragenlijst	
‘zorgleef-
plangesprek & 
MDO’

Voeren 
Multidisciplinair 
overleg (MDO, 
optioneel)

1.		Zet	profielvragenlijst	zorgleefplangesprek	&	
MDO open. 

2.		Attendeer	zorg/behandelaren	om	profiel	in	
te vullen door een actie uit te zetten in ONS. 

3.  Nodig cliënt/familie en behandelaren uit voor 
zorgleefplangesprek (of wordt uitgenodigd 
door adm ondersteuner ) conform planning

4.  Bereid voor door middel van:
- evaluatie met de cliënt (of vertegenwoordiger)
- de evaluaties van de afgesproken doelen
- gespreksonderwerpen bepalen 
-	het	invullen	van	de	profielvragenlijst.	
5.  Check of de betrokken behandelaren 
profielvragenlijst	heeft	ingevuld.	

6.  Bespreek met arts of MDO noodzakelijk is en 
bepaal de gespreksonderwerpen voor het 
MDO

Bespreek de onderwerpen, die je hebt 
bepaald in stap 1 (actie 6) en maak verslag.

In het geval van probleemgedrag, analyseer 
tijdens het MDO het gedrag aan de hand van 
de checklist analyse van probleemgedrag 
(onderdeel van het stappenplan omgaan met 
probleemgedrag).

BLD eenduidige werkwijze 
zorgleefplangesprek

WKI voorbereiding 
zorgleefplangesprek

ONS
Zorgleefplangesprek en 
MDO	(profielvragenlijst	
ONS) 

Zorgleefplangesprek 
en MDO, deel 2 
(profielvragenlijst	ONS)

WKI stappenplan omgaan 
met probleemgedrag

Checklist analyse van 
probleemgedrag

Informatieverzameling ten behoeve van de 
evaluatie op tevredenheid cliënt en zorg- en 
behandeldoelen

Ingevuld	profiel	zorgleefplangesprek	deel	1:		
voorbereiding 

Vaststelling gespreksonderwerpen in het 
zorgleefplangesprek

Besluit of MDO nodig is.

Uitwisselen informatie, wat als input kan dienen 
voor zorgleefplangesprek 

Voorstel voor medisch beleid/behandeldoel/
zorgdoel

Verslag		in	profielvragenlijst	Zorgleefplangesprek	
en MDO, deel 2
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)
Arts
Verpleegkundige
(behandelaren op 
uitnodiging)

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

Voeren zorgleef-
plangesprek

Uitwerken 
van zorgleef-
plangesprek

Uitvoeren 
afspraken 
zorgleef-
plangesprek

Voer het zorgleefplangesprek met cliënt (of 
vertegenwoordiger), familie, behandelaren en 
andere betrokkenen,
Gezamenlijke besluitvorming over afspraken 
rondom wonen, welzijn, zorg en behandeling

Voer afspraken door in 
cliëntagenda/kaart/plan

Voer dagelijkse zorg uit adhv 
zorgplan/cliëntagenda/zorgkaart

WKI zorgleefplangesprek 
voeren

Zorgleefplangesprek 
en MDO, deel 3 
(profielvragenlijst	ONS)

WKI doorvoeren van 
afspraken zorgleefplan 
gesprek

ONS Zorgplan

ONS Zorgkaart

ONS cliëntagenda

WKI werken met de 
cliëntagenda

Evaluatie wonen/welzijn/zorg en behandeling 
(persoonsgerichte zorg)

Uitwisselen informatie 

Vaststellen  medisch beleid/behandeldoel/
zorgdoel

Goedgekeurd zorgleefplan (informed consent) 
(ondertekend zorgleefplan)

Verslag		in	profielvragenlijst	‘Zorgleefplangesprek	
en MDO, deel 3’

Afspraken doorgevoerd in zorgplan-zorgkaart en 
agenda

Actualiseren van cliëntkarakteristiek 

Afspraken doorgevoerd in Ysis (arts) en in 
episodes (behandelaren)

Afspraken uitgevoerd conform 
zorgplan/cliëntagenda/zorgkaart

Rapporteren op doelen is belangrijk om de 
voortgang te kunnen volgen. Is er nog geen 
passend doel? Bespreek dit met de EVV’er
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

Zorg 

Verzorgende 
Verpleegkundige

Receptie
Zorg

Receptie

Verzorgende 
Verpleegkundige

Zorg na 
overlijden

Invullen mutatie

Informeren 
betrokkenen

Melding 
aanmaken

Contact met 
familie

Arts inschakelen voor schouwing
Familie informeren
Evt. medicatiepomp en halsalarm verwijderen
Cliënt netjes neerleggen (sluiten ogen, 
monddicht doen, handdoek rol onder kin)
Verwarming uitzetten

Direct na overlijden:
Invullen mutatie in ONS en op concept zetten 
(op dag van overlijden).

Informeer via de mail de overige betrokkenen 
inzake het overlijden/verhuizen van de cliënt.

Inhoud van de onderwerpregel in de mail is 
als volgt:  OVERLEDEN/ NIEUWE BEWONER/ 
ZIEKENHUISOPNAME/ VERHUISD / MET 
VAKANTIE/ AFWEZIG – datum mutatie – naam 
bewoner – kamernummer – (geboortedatum).

Maak melding aan in Topdesk voor 
Gebouwenbeheer

Condoleren en overhandigen informatiemap 
“zorg en dienstverlening Kennemerhart na 
overlijden”. 

Indien sprake van opbaren; geef eerste 
uitleg over het opbaren aan de hand van de 
informatiemap

Procedure na overlijden 
cliënt

WKI Hoe te handelen na 
overlijden van bewoner

Mutatieformulier 
(profielvragenlijst	ONS)

Mail 

WKI ‘informeren 
betrokkenen na mutatie 
cliënt’

Werkinstructie ‘informeren 
betrokkenen na mutatie 
cliënt’

Informatiemap “zorg 
en dienstverlening 
Kennemerhart na 
overlijden” 

Procedure na overlijden 
cliënt 

Geïnformeerde familie
Schouwing door arts is gedaan
Cliënt is gereed voor transport

Mutatie in concept in ONS
Receptie is geïnformeerd

Betrokkenen op locatie, secretariaat B&B , 
cliëntadviseur en medewerker cliëntadvies zijn 
geïnformeerd.

Gebouwbeheer kan mutatie oppakken door 
melding in Topdesk.

Nabestaanden zijn in bezit van informatie map

Stap 6 Zorgteam Opruimen en 
schoonmaken 
hulpmiddelen

Neem alle kleine hulpmiddelen artikelen mee 
(denk aan halsalarm, tilbanden, glijzeilen, etc.) 
uit de woning.
Maak de hulpmiddelen schoon en ruim ze op 
op de daarvoor bestemde plek.

 Hulpmiddelen liggen in depot.
Halsalarm is in bezit van gebouwenbeheer.
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Stap Wie Handeling Beschrijving Hulpmiddelen Resultaat / output

Stap 7 

Stap 8 

Stap 9 

Stap 10 

Alle Zorg-
medewerkers 

Mw Gebouwen-
beheer

Mw Zorg

EVV
(Verzorgenden, 
Verpleegkundige)

Zorg/TL/
Behandelaar

Afscheid cliënt en 
afsluiting relaties

Schouwen kamer

Versturen brief 
afrondings-
gesprek

Voeren 
afrondings-
gesprek (indien 
behoefte)

In geval van overlijden: 
Uitgeleide en afscheid cliënt van 
medebewoners.

Als in geval van verhuizing: 
Afronden relatie met naasten cliënt en afscheid

In alle gevallen: 
Afronden relatie en afscheid naasten

De mw gebouwenbeheeer controleert, samen 
met medewerker zorg, de kamer en plant de 
eventuele werkzaamheden, ook als iemand is 
opgebaard. 

Na 6 weken wordt familie uitgenodigd 
voor een afrondingsgesprek.  

Verwanten en de medewerker van de 
organisatie de gelegenheid geven om afscheid 
te nemen, het verblijf te evalueren en de relatie 
goed af te sluiten.

Procedure na overlijden 
cliënt

‘Schouwen kamer’ 
(wie doet wat?) 

Uitnodiging 
afrondingsgesprek 

 

Afscheid van cliënt en naasten

Werkzaamheden voor herstel woning zijn in kaart 
en ingepland (gebouwenbeheer)

Familie is uitgenodigd voor gesprek
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Definities en terminologie:
Cliëntdossier
Het cliëntdossier is de verzamelnaam voor alle beschikbare informatie van de cliënt die aanwezig is. 

Het cliëntdossier bevat:

•  Het zorg- en behandeldossier

•  De zorg- en dienstverleningsovereenkomst

•		Administratieve	gegevens	cliënt	(NAW,	indicatie,	financiële	gegevens,	etc.)

Zorg- en behandeldossier 
Het dossier bevat:

•  Het zorgleefplan (met zorgplan, zorgkaart en cliëntagenda)

•  De episodes van de betrokken behandelaren 

•  Rapportages

•		Profielvragenlijsten	ter	verdieping:	bv.	wondbehandelplan,	benaderingsplan,	cliëntkarakteristiek,	etc..

•  Klinimetrie

Zorgleefplan
In het zorgleefplan staan de afspraken die gemaakt zijn met de cliënt. Het zorgleefplan is de 

verzamelnaam van de afspraken in het zorgplan, de zorgkaart en de cliëntagenda.
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Zorgkaart 
Op de zorgkaart staat de dagelijkse ADL zorg. Hoe gaat de cliënt naar het toilet? Welke hulpmiddelen 

gebruikt de cliënt? Hoe wil de cliënt aangesproken worden? Etc.

Methodisch werken
Methodisch werken is het werken volgens de Plan – do – check -act cyclus (PDCA). Dit is een

terugkerend patroon van: gegevens verzamelen, behoeftes vaststellen, doelen vaststellen, interventies

en activiteiten vaststellen, uitvoeren volgens de planning, evalueren en bijstellen van de zorg en 

ondersteuning.

Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg met de cliënt of diens naasten plaats.

Methodisch werken is voortdurend alert zijn, continu kijken en luisteren naar de cliënt, elke dag weer 

met een frisse blik naar cliënt, collega’s en jezelf kijken. Methodisch werken doe je in de praktijk. 

Het werken in het dossier is een hulpmiddel daarbij.
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Tips rapporteren:
Hoe ziet een goede rapportage eruit?
Een instructie voor zorgmedewerkers van Kennemerhart

Waarom is rapporteren zo belangrijk?
•  Je monitort met de rapportage de afspraken uit het zorgleefplan van de cliënt. Met rapportage waarborg je de 

kwaliteit en continuïteit van de zorg.
•  Je collega’s zijn geïnformeerd over belangrijke zaken (gezondheid, risico’s, welzijn) rondom de cliënt.
•  Je informeert de cliënt of naasten of communiceert met hen via Carenzorgt.

Hoe vaak rapporteer je over een cliënt? 
Hoe vaak rapporteren verschilt per cliënt (dagelijks, 3x per dag, wekelijks), dus we spreken geen minimale frequentie 
af. Met behulp van de rapportage wil je op tijd veranderingen en knelpunten in beeld brengen. Dus met onze 
doelgroep kan het alleen bij hoge uitzondering voorkomen dat je dagenlang niets rapporteert. 

Wanneer rapporteer je op de dag?
•  Waar mogelijk rapporteer je direct na het zorgmoment.  

Dan kun je niets vergeten.
•  Rapporteer in elk geval aan het einde van je dienst. Dan heb je een  

goed beeld over de dag wat betreft de stemming of het welbevinden  
van een cliënt.

Hoe rapporteer je?
•  Schrijf met respect voor de cliënt. Je beseft dat de naasten of cliënt de rapportage ook leest.
•  Rapporteer duidelijk. Een ander moet begrijpen wat je hebt geschreven.
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•  Wanneer het niet nodig is om namen te noemen (van andere cliënten of collega’s), benoem deze dan niet.
Zie ommezijde voor voorbeelden en tips over ‘hoe rapporteer je’: zo wel  en zo niet.

Waarover rapporteer je?
•  Rapporteer over de doelen/acties die je hebt afgesproken in het zorgleefplan.
•  Rapporteer altijd over bijzonderheden en incidenten. Bij incidenten rapporteer je in ONS wat er is afgesproken 

over de nazorg en over het voorkomen van herhaling. Je vult daarnaast ook het MIC-formulier in.
•  Rapporteer bij risico’s die je signaleert en bij observaties én wat je hiermee hebt gedaan (bv. met de SOAP-

methode als hulpmiddel. Dit is niet verplicht)
•  Rapporteer over het welbevinden van de cliënt. Dit kan gaan over deelname aan een welzijnsactiviteit of hoe de 

cliënt zich die dag voelde.
•  Rapporteer observaties als de arts of een andere behandelaar heeft gevraagd om te observeren (bijvoorbeeld de 

(bij)werking van nieuwe medicatie).
•  Rapporteer in het geval dat zorgafspraken zijn veranderd. Bijvoorbeeld als de zorgkaart is aangepast. 

Behandelaren rapporteren zelf als er wijzigingen zijn. Voorkom dubbele rapportages.

Waar rapporteer je?  
•  Rapporteer via de knop ‘Rapportage’ op de doelen/acties in het zorgplan. 

Neem dus eerst het zorgplan door. Zo is er zicht op de voortgang en ontwikkeling 
op het betreffende doel/actie.

•  Rapporteer onder het juiste icoontje (metingen bloeddruk, temperatuur, vocht, ontlasting, stemming, etc).
•  Rapporteer alleen bij het algemene tabblad ‘Dossier’ als jouw rapportage niet aan een doel gekoppeld kan 

worden.

Wanneer markeer je de rapportage?  
Markeer rapportage die voor overdracht aan een volgende dienst of andere collega’s belangrijk is en die direct 
moet worden gelezen. Markeren doe je met het rode sterretje (‘markeer rapportage’). Let op: Markeer dus niet alle 
rapportages, want dan verliest de functie zijn waarde.

Rapportage
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Gebruik geen vage, 
maar duidelijke termen.

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

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)

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

Gebruik geen afkortingen

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

Instructie
Hoe rapporteer je?

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

Mevrouw komt wellicht in aanmerking voor een 
hogere zzp, indicatie herziening aangevraagd.

Mevrouw gaat één keer per maand bij haar 
familie op bezoek 

Mevrouw gaf aan niet deel te willen nemen aan 
de activiteiten deze week. 

Mevrouw vergat vanmorgen naar de 
dagverzorging te gaan. 

Mevrouw heeft moeite met haar urineretentie.

Zo snel mogelijk, door middel van

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

Mijnheer weigerde om zich aan te kleden, maar 
met veel tact hebben we hem zover gekregen 
dit toch te doen.

Zo wel

Mevrouw moest vandaag vaak naar het toilet.

Mevrouw is erg zwaar aan het worden in de 
zorg.

Mevrouw gaat te weinig naar haar familie toe

Mevrouw is depressief.

Mevrouw is dement.

Mevrouw is incontinent.

z.s.m., d.m.v.
g.b. (geen bijzonderheden)

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

Mijnheer was erg lastig vandaag

Zo niet
Voorbeelden
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Schrijf beknopt 
(schrijf niet meer dan wat nodig is)

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

Wees volledig, zodat navraag niet nodig is.

Reageer op voorgaande rapportages

Vermeld wat je hebt
besproken en/of
afgesproken met de cliënt

Beschrijf ook de beleving
van de cliënt (als deze dat
kan verwoorden)

Instructie
Hoe rapporteer je?

Mevrouw oefent het lopen met fysiotherapeut 
Jansen. 

De kleren van mevrouw dienen gewassen te 
worden met Superschoon wasmiddel 

Rik (de zoon van mevrouw) komt mevrouw 
maandag om 15.00 uur vanaf de afdeling 
ophalen om haar te begeleiden naar het 
ziekenhuis.

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

Gisteravond was mevrouw misselijk. Vandaag 
was de misselijkheid over.

Mevrouw verhuist op 11 oktober naar afdeling 
A. Ik heb mevrouw uitgelegd dat zij zelf 
familieleden moet vragen om haar spullen te 
verhuizen. Zij zal dit met haar zoon bespreken 
wanneer hij morgen (28-07) op bezoek komt.

Mevrouw heeft geen contact meer met haar 
dochter, door een misverstand twee jaar 
geleden.
Mevrouw wil dit contact graag weer herstellen.

Zo wel

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

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

Het vervoer naar het ziekenhuis is geregeld.

Gelieve de eetlust te observeren

Mevrouw verhuist op 11 oktober 
naar afdeling A

Mevrouw heeft geen contact meer met haar 
dochter, door een misverstand twee jaar 
geleden.

Zo niet
Voorbeelden
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Overlegstructuur
Multidisciplinair samenwerken
Door multidisciplinair samen te werken zijn we nog beter in staat om in te spelen op de zorgvraag en behoeftes van onze cliënt. 
Op deze snelkaart staan de geplande multidisciplinaire afstemmomenten. Ongepland komen de disciplines ook bij elkaar in het geval 
van onvoorziene, acute situaties.

Zorgleefplangesprek
Doel •  De behandeldoelen, zorgdoelen en bijbehorende acties periodiek te evalueren en bij te stellen; 

•  het uitwisselen van informatie over de cliënt en met de cliënt; 
•  het vaststellen van het medisch beleid, de behandeldoelen en zorgdoelen met de cliënt en 

betrokken disciplines.

Wanneer Binnen 6 weken na verhuizing en vervolgens minstens 2 maal per jaar, 
zo nodig vaker. 

Aanwezigen Cliënt/vertegenwoordiger, verantwoordelijk verzorgende, arts, behandelaren en - indien van 
toepassing – welzijnsmedewerkers

Artsenvisite
Doel Het bespreken van huidige problemen van de cliënt, waarbij ingezet beleid kan worden aangepast. 

Wanneer Vaste tijdstip(pen) in de week 

Aanwezigen Arts met verpleegkundige/verzorgende
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Multidisciplinair overleg (MDO)
Doel Multidisciplinair analyseren en evalueren van de zorg en behandeling, zonder dat de cliënt/

vertegenwoordiger hierbij aanwezig is . Resultaat is een voorstel voor de cliënt van het medisch 
beleid, de behandeldoelen of zorgdoelen. 

Wanneer Het MDO is optioneel. het kan per cliënt verschillen of er een MDO is. Het MDO is vaak 
voorafgaand aan zorgleefplangespek, maar kan ook los van zorgleefplangesprek plaatsvinden 
indien nodig.

 Voor het MDO zijn vaste momenten in de jaarplanning gereserveerd

Aanwezigen Alle medewerkers die betrokken zijn bij de cliënt (multidisciplinair). De cliënt en/of 
vertegenwoordiger is hierbij niet aanwezig.

Omgangsoverleg
Doel Komen tot een eenduidige benadering, gericht op het (probleem)gedrag van de cliënt en interacties 

met het zorgteam. De psycholoog heeft een coachende rol en inventariseert met het zorgteam 
hoe zij ten opzichte van de cliënt op één lijn kunnen komen. Het omgangsoverleg resulteert vaak in 
een benaderingsplan. Daarnaast kan het omgangsoverleg ook een vorm zijn van teambegeleiding/
teamcoaching.

Wanneer Idealiter aansluitend op de jaarplanning MDO/zorgleefplan.  

Aanwezigen De psycholoog samen met het zorgteam. Optioneel uitbreiden met andere betrokken disciplines.
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