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Rapporteren  
Rapporteren is een vaardigheid die je moet ontwikkelen. Je kunt mondeling en schriftelijk rapporteren. 

- Mondelinge rapportage werkt snel en je kunt meteen op vragen en onduidelijkheden inspelen. 

Nadeel is dat je niet kunt controleren of de ander het goed gehoord of begrepen heeft. Mondelinge 

rapportage wordt ook eerder gekleurd door emoties.  

- Schriftelijke rapportage gebeurt vaak aan het eind van een dienst of in de thuiszorg bij elke cliënt 

voordat je weggaat. Er zijn ook schriftelijke rapportages na een vergadering of na een gesprek. Je 

kunt de schriftelijke rapportage op verschillende manieren doen. Je kunt een beschrijvende 

rapportage geven of een rapportage aan de hand van een standaardformulier of met behulp van 

een checklist, zoals de verkorte checklist Veilige zorg. Ook de informatie die je verkrijgt via de app 

Risicosignalering kun je opnemen in de rapportage.  

 
Schriftelijk rapportage heeft het voordeel boven mondelinge rapportage dat je je woorden bewuster 

kunt kiezen en dat iedereen de rapportage (meerdere keren) kan inzien. 

Soms wil een cliënt niet dat je rapporteert. Dat kun je respecteren, mits het niet ten koste gaat van de 

lichamelijk en geestelijke gezondheid van de cliënt. Dan schrijf je bij de rapportage dat het je tegen de 

wil van de cliënt opschrijft. Ook kan het voorkomen dat je vast wilt leggen dat een cliënt iets niet wil in 

het kader van zijn zorg en behandeling.  

Het is belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de vertrouwelijke informatie. Kies je woorden in de 
rapportage zorgvuldig, vraag de cliënt wat hij ervan vindt, leg het dossier op een plek waar niet jan en 

alleman het kan inzien en praat nooit met anderen, die niet betrokken zijn bij de zorg, over de cliënt.  

Realiseer je dat de cliënt in de meeste gevallen recht heeft op inzage en op een afschrift van zijn 

dossier.  

 

De SOAP-methode 
Als je rapporteert is het belangrijk om onderscheid te maken in objectieve en subjectieve gegevens. 

Een manier om dat te doen is de SOAP-methode: 

- Subjectief: wat de cliënt zegt over zijn eigen belevingen; 

- Objectief: de directe observatie van de situatie door de medewerker. Ofwel: het gedrag van cliënt 

zoals de medewerker dit waarneemt; 

- Analyse: een conclusie wordt getrokken uit de subjectieve en objectieve gegevens die de 
medewerker heeft verzameld; 

- Plan: wat de medewerker vervolgens gaat doen. 

 

Tips voor een goede verslaglegging 
- Schrijf netjes, zorgvuldig, juist, controleerbaar, bondig, volledig en begrijpelijk. 

- Schrijf zo, dat er niets te vragen overblijft. 

- Vermijd jargon en afkortingen. 

- Schrijf eerst wat trefwoorden op om daarna tot een logisch verhaal te kunnen komen. 
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- Maak gebruik van eenduidig taalgebruik (zoals gebruikelijk in je instelling): bijvoorbeeld van de 

gangbare classificatiesystemen en begrippenkaders zoals de ICF, de gezondheidspatronen van 

Gordon, NANDA-classificaties en Omaha. Gebruik ook de checklists bij risicosignalering. 

- Beschrijf eerst de feiten en geef daarna je mening, maar alleen als dit wenselijk is. 

- Probeer zo objectief mogelijk te zijn en geef aan als je interpreteert. Gebruik bijvoorbeeld de 

SOAP-methode (zie 4.1). 

- Noteer altijd je volledige naam en een datum. Als je de naam van je collega ook vermeldt, vermeld 

je jouw naam als laatste. 

- Lees voor de zekerheid je rapportage nog eens over voordat je deze opslaat op de computer. 

 


