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1.  Inleiding 
 
Het zorgplan helpt je de bewoner zo te ondersteunen dat hij zijn leven (ondanks ziekte en/of 
beperkingen) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij1 dat wil. Het zorgplan wordt in de praktijk ook 
wel het zorg(leef)plan (ZLP) genoemd. De voorkeuren, vragen, behoeften, wensen en/of doelen van 
de bewoner zijn het uitgangspunt van het ZLP.   
 
Artemis wil bewoners als medewerkers elke dag een plezierige dag bieden. De visie en missie van 
Artemis zijn het uitgangspunt bij het werken met het ZLP. Belangrijke thema’s zijn:  
 

- Persoonlijke aandacht en vraaggerichte dienstverlening, passend bij de persoonlijke leefstijl 
van ieder individu, 

- De regie ligt bij de bewoner, 
- Daar waar het kan ‘het gewone’ mogelijk te maken voor de bewoner: het dagelijks leven zoals 

hij of zij het gewend is, en het graag heeft, 
- Veel ruimte voor activiteiten en beweging, in een omgeving die aanvoelt als thuis, 
- Elke dag een plezierige dag. Het gaat om kwaliteit van leven zoals de bewoner dat ziet en 

ervaart. 
 
1.1 Doel van de handleiding werken met het zorg(leef)plan 
 
Het ZLP en het cliëntdossier is bestemd voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de zorg- en 
ondersteuning aan bewoners. Het is een middel waarmee zij persoonsgerichte en verantwoorde zorg 
in de dagelijkse praktijk kunnen verankeren.  
Deze handleiding is een praktische wegwijzer om met het ZLP en het cliëntdossier te werken. 
Beschreven wordt wat een ZLP is, hoe je het opstelt, en hoe medewerkers methodisch werken om 
persoonsgerichte en veilige zorg- en ondersteuning te kunnen geven.  
 
1.2 Het waarom van een cliëntdossier en een zorg(leef)plan  
 
Het ZLP is een onderdeel van het cliëntdossier. Het is een (elektronisch) document waarin staat 
opgenomen hoe de bewoner zijn leven wil inrichten. Daarnaast wordt het document gebruikt om de 
continuïteit van de zorg te waarborgen.  
 
Ook de overheid vindt het belangrijk dat de regie bij bewoners ligt. Daarom is het werken met het 
zorgplan wettelijk verplicht voor alle zorgorganisaties. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) en ook zorgverzekeraars toetsen de zorgorganisaties hierop.  
 
 
 
 
                                                             
1 In deze handleiding wordt gesproken over de bewoner in de hij- vorm. Daar waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden. 
Voor bewoner kan ook wettelijk vertegenwoordiger gelezen worden (als bewoner niet zelf de regie kan voeren).  
 
 



 

 3  
 

 

 
 
In de Wet langdurige zorg, het besluit langdurige zorg en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is 
gedetailleerd vastgelegd wat in het zorgplan moet worden geregistreerd. Het zorgplan wordt naar 
aanleiding van gesprekken met de bewoner en/of zijn familie opgesteld en periodiek geëvalueerd en 
bijgesteld om goed aan te sluiten bij de persoonlijke wensen en behoeften. Door alle afspraken 
duidelijk te beschrijven in het ZLP weet de bewoner wat hij van de medewerkers en/of de organisatie 
mag verwachten. De zorg die gegeven is en waarom kan via het zorgplan worden verantwoord.  
 
Bij Artemisgroep wordt gewerkt met een Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) ONS/Nedap. Dit is een 
integraal dossier waarin alle disciplines hun informatie over de bewoner kunnen noteren. Artemis 
werkt samen met de paramedische behandeldienst van Zinzia Zorggroep, huisartsen van 
huisartsenpraktijk Zetten en de specialist ouderengeneeskunde (SO) van ZBVO. De paramedische 
disciplines plaatsen de behandelplannen onder het zorgdoel of de episode in ONS/Nedap.  
 
1.3  Zorg(welzijn)professional  
 
Het ZLP doet recht aan de professionele kwaliteiten en mogelijkheden om goed in te spelen op de 
voorkeuren, vragen en behoeften van de bewoner. Het helpt de zorgverlener om professioneel en 
creatief met de bewoner mee te denken over hoe hij zijn leven kan leiden en zijn doelen kan 
bereiken. De bewoner en diens vertegenwoordiger/familie beslissen welke ondersteuning hij wil. De 
afspraken worden vastgelegd in het ZLP. Door het vastleggen van afspraken in het ZLP is elke 
medewerker die direct betrokken is bij de zorgverlening op de hoogte, en kan de bewoner de zorg- 
en ondersteuning krijgen die hij of zij wenst en nodig heeft.  
 
Verantwoordelijkheidsverdeling: in Artemis 
De EVV stelt het ZLP op samen met de bewoner en diens familie/naasten. De coördinatie van het 
individuele ZLP en de voortgangsbewaking wordt door de EVV gedaan. De teamleider is 
eindverantwoordelijk voor de zorg(leef)plannen en bewaakt de voortgang en het gebruik.  
 
De EVV fungeert als contactpersoon; zij is het aanspreekpunt voor familie/mantelzorgers en de 
disciplines die betrokken zijn bij haar bewoners. De EVV draagt de verantwoordelijkheid voor de 
totale zorg rondom de bewoner. Zij coördineert de zorg en zorgt voor continuïteit. Dat betekent dat 
ze afstemt met alle betrokkenen; de bewoner, familie/mantelzorger(s), collega’s en andere 
disciplines.  
 
1.4     Domeinen van kwaliteit van leven 
 
In het ZLP worden de behoeften en wensen van de bewoner beschreven. Een ZLP gaat over alle 
aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven van een bewoner. Het ZLP omvat daarom vier 
levensdomeinen. De domeinen helpen om zo breed mogelijk naar de bewoner te kijken. Bij 
verantwoorde en persoonsgerichte zorg is er op een evenwichtige manier aandacht voor elk van 
deze domeinen.  
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De vier domeinen kwaliteit van leven: 
1. Mentale welbevinden van de bewoner als persoon,  
2. Lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid,  
3. Participatie/Meedoen: dag invulling volgens eigen interesse, zinvolle (tijdsbesteding)dingen 

doen, samen leuke dingen doen, erbij horen, sociale contacten en het onderhouden ervan.  
4. Woon- en leefomstandigheden. 
 
De domeinen van het leven zijn leidend bij de inrichting van het ZLP. Om te komen tot een ZLP is het 
nodig de wensen en behoeften van de bewoner te inventariseren. Artemis doet dit op basis van ‘de 
vier domeinen’. De beschrijving van deze inventarisatie (o.a. vanuit het Kennismakingsgesprek en het 
Levensverhaal) geeft een beeld van wie en hoe de bewoner is, en wat hij nodig heeft. Deze 
beschrijving is onderdeel van het ZLP. De bewoner behoudt de regie.  
 
Het uitgangspunt bij de zorgverlening is om daar waar kan ‘het gewone’ mogelijk te maken voor de 
bewoner: het dagelijks leven zoals hij of zij het gewend is, en het graag heeft. Die gewone dingen zijn 
heel persoonlijk en kunnen voor iedere bewoner anders zijn. Wat voor de bewoner gewoon is, is dus 
tegelijkertijd bijzonder; individueel aangepaste zorg op grond van persoonlijke behoeften en 
voorkeuren. Maar ook gezondheidsrisico’s en aandoeningen kunnen leiden tot bijzondere zorg in het 
dagelijks leven van de bewoner. Bij een oriëntatie op het gewone en toch specifieke eigen leven van 
de bewoner passen de vier domeinen levensdomeinen.  
 
Voorbeeld:  
Wij bieden iedere bewoner standaard drie maaltijden en drie tussendoortjes aan. Hierbij wordt 
voldoende variatie aangeboden en worden de wensen van bewoners gehoord. Dit hoeft niet in het 
ZLP gezet te worden. 
 
Wat moet wel in het ZLP?  
1. Bij een bewoner met slikklachten waarbij de consistentie van de voeding aangepast moet 

worden. 
2. Bij een bewoner die door zijn dementie niet meer wil eten, is met familie afgesproken om 

voeding aan te bieden, maar niet op te dringen. Gewichtsverlies wordt geaccepteerd. Wel 
houden we rekening met wat iemand lekker vindt, en observeren wat iemand eet.  

3. Bij een bewoner die onbedoeld afvalt, de diëtiste is ingeschakeld en bijvoeding wordt gegeven. 
 
Uiteraard kan de behoefte op de dag veranderen, ook hier spelen we zo goed mogelijk op in, de regie 
ligt bij de bewoner.  
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1.5  Cyclisch/methodisch werken met het zorg(leef)plan  
 
Het ZLP komt tot stand volgens de cyclus van methodisch werken. Door persoonsgericht en 
methodisch te werken sluit de geboden ondersteuning aan bij de behoefte van de bewoner.  
 
Wat is methodisch werken 
De zorg rondom een bewoner wordt methodisch uitgevoerd. Dit houdt in dat je volgens een vaste 
werkwijze werkt. Door methodisch te werken sluit de zorg steeds goed aan bij de behoefte van de 
bewoner. 
 
Persoonsgericht, deskundig en methodisch 
Bij Artemis ga je persoonsgericht, deskundig, methodisch en cyclisch te werk. Het is belangrijk om de 
bewoners goed te kennen, zodat je kunt aansluiten bij de persoonlijke behoeften.  
 
Wanneer ken je de bewoner? 
Als je bijvoorbeeld de geschiedenis van een bewoner kent, de samenstelling van het gezin, als je 
weet wat zijn beroep was, en belangrijke gebeurtenissen in zijn leven weet. Of als je weet wat 
iemand graag eet en wat hij niet graag lust. Van welke muziek hij houdt? Of is het belangrijk met 
welke familieleden de bewoner contact heeft of hoe tevreden hij/zij op het moment is?  
Veel over iemand weten, iemand kennen en leren begrijpen is belangrijk. Het is niet alleen maar 
kijken naar de zorgbehoeften, maar naar de mens achter de cliënt.  
 
Hoe werk je methodisch 
Onderdeel van persoonsgericht en methodisch werken is dat je steeds een aantal stappen of fasen2 
doorloopt. De stappen worden regelmatig geëvalueerd. Dit wordt ook cyclisch werken genoemd. Dit 
betekent dat op basis van (gerichte) observatie en evaluatie, de zorg en/of ondersteuning kan 
worden bijgesteld. Hierna worden de stappen opnieuw doorlopen: informatie verzamelen, 
ondersteuningsvragen, doelen vaststellen enzovoorts; de cyclus begint weer opnieuw.  
 
Je handelt op basis van een (vastgestelde) behoefte of vraag. Evalueren helpt om te bepalen of je het 
goede doet voor de bewoner.  
 
Methodisch werken bevat de volgende stappen of fasen: 
0.   Kennismaken, relatie aangaan en opbouwen  
1.   Verzamelen van gegevens van bewoner/naasten en/of netwerk  
2.   Vaststellen van ondersteuningsvragen, behoeften, wensen, problemen en mogelijkheden 
3.   Opstellen van zorgplan, doelen, activiteiten, evaluatie 
4.   Plannen van activiteiten zorg- en dienstverlening  
5.   Uitvoeren van zorgactiviteiten, afspraken nakomen volgens planning  
6.   Evalueren en bijstellen van de verleende zorg. 
 

                                                             
2 Door de verpleegkundige beroepsgroep aangeduid met ‘het verpleegkundig proces’ of ‘het verpleegproces’ (V&VN, 2011).  
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Het doorlopen van de fasen is zichtbaar in het cliëntdossier. Hierdoor bevat een cliëntdossier een 
aantal onderdelen, o.a. een cliënttypering, levensgeschiedenis, zorg(leef)plan, 
voortgangsrapportages, ZLP/MDO - evaluaties, overdracht. In het ZLP is de cyclus van voorbereiding 
zorg- en dienstverlening tot aan evaluatie van zorg- en dienstverlening opgenomen. 
 
Zodra iemand bij Artemis komt wonen, wordt er binnen 24 uur een voorlopig ZLP opgesteld, op basis 
van o.a. uit het Kennismakingsgesprek beschikbare gegevens en de risicosignalering. In het ZLP 
worden ook zo nodig observatiedoelen opgenomen, om behoeftes en voorkeuren van de bewoner 
tijdens de kennismakingsperiode in kaart te brengen.  
 
Binnen uiterlijk zes weken wordt een definitief ZLP vastgesteld door bewoner en diens naaste, de  
EVV samen met de SO, de huisarts en eventueel andere betrokken disciplines. Dit ZLP wordt 
minimaal twee keer per jaar geëvalueerd in het multidisciplinair overleg (MDO).  
Het eerste MDO vindt plaats binnen zes weken na inhuizen. Indien nodig wordt een bewoner vaker 
besproken met het multidisciplinair team. 
 
Het opstellen van het ZLP gedurende de eerste zes weken na inhuizen: 

• Plan: Inventariseren (kennismaking/intake/anamnese/observeren) van de zorg- en 
ondersteuningsvragen, wensen en behoeften op alle vier de domeinen, potentiële risico’s en 
in kaart brengen van de cliënttypering en levensgeschiedenis; 

• Do: Alle relevante informatie van alle betrokken disciplines vertalen naar zorg- en 
ondersteuningsdoelen (en observatiedoelen) en vaste afspraken, uitgaande van de 
behoeften, wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, in een voorlopig ZLP; De 
acties en afspraken uit het ZLP uitvoeren, en rapporteren. 

• Check: Evalueer in het eerste MDO of alle relevante informatie van de bewoner, diens 
naasten en van alle betrokken disciplines compleet is en of de gestelde doelen passend zijn; 

• Act: Stel zorg-, ondersteunings- en behandeldoelen zo nodig bij op basis van actuele 
informatie. Status ZLP wordt definitief gemaakt.  

 
Het werken aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning is een continu proces wat betekent dat 
bovenstaande stappen voor ieder MDO worden herhaald (en indien nodig vaker). 

1. Verzamelen gegevens 

2. Vaststellen 
ondersteuningsvragen/ 

behoeften, wensen, 
problemen/mogelijkheden 

3. Vaststellen doelen, 
afspraken, 

acties/interventies 

4. Plannen activiteiten 
zorg- en dienstverlening

5. Uitvoeren activiteiten 
volgens planning, 

afspraken nakomen

6. Evalueren en zo nodig 
bijstellen van de zorg- en 

dienstverlening

Ken de cliënt 

Methodisch/cyclisch werken  
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2.  De bewoner leren kennen  
 

2.1. Kennismakingsgesprek  
 
Voordat iemand bij Artemis komt wonen, heeft er al een kennismakingsgesprek op locatie 
plaatsgevonden met de bewoner, diens naasten, EVV en de SO. Tijdens het gesprek met de EVV krijgt 
de bewoner en diens naasten het Kennismakingsgespreksformulier en de inlogcode voor Caren mee. 
Zij worden gevraagd zich met het formulier ‘Kennismakingsgesprek’ voor te bereiden op het 
‘Welkomstgesprek’ tijdens de dag van inhuizen. Daarbij wordt gevraagd om via Caren ‘Mijn verhaal’ 
in te vullen. (houd rekening met de tijd die de familie nodig heeft om het levensverhaal in te vullen). 
 
De bewoner en zijn naasten kan het best vertellen hoe hij zijn leven wil inrichten. Dit vraagt van 
zorgverleners oprechte interesse en gesprekstechnieken voor het aangaan van een relatie en het 
stellen van vragen, om een beeld te vormen over het leven van de bewoner. Familie kan de bewoner 
vaak helpen om te verwoorden hoe hij gewend was, en is, te leven. Ook uit eigen observaties en 
observaties van collega’s komt bruikbare informatie. Mede waar het gaat om gezondheidsrisico’s is 
het van belang eigen vakkennis en die van andere disciplines te benutten. 
 
Informeer de bewoner over doel en werkwijze van het zorg(leef)plan en het cliëntprofiel 
(cliënttypering) 
 
Het ZLP gaat over het leven van de bewoner. De bewoner en diens naaste kan aangeven wat voor 
hem belangrijk is in zijn leven. De bewoner wordt uitgenodigd aan te geven wat hij belangrijk vindt: 
 

- Wat zijn uw wensen en voorkeuren? 
- Wat doet u het liefst? 
- Waar maakt u zich zorgen over? 
- Wat wilt u het liefst?  

 
De cliënttypering is een kernachtige beschrijving van de bewoner als persoon. Het is belangrijk om de 
bewoner goed te leren kennen, om eigen leven zoveel mogelijk voort te zetten.  
 

- Zijn persoonlijk verhaal: Wie is/was de bewoner, persoonlijkheid, Wat vindt hij belangrijk? 
Wat is typerend voor zijn levensstijl? Hoe ziet zijn dagelijks leven eruit? Wat is zijn dagritme? 
Wat zijn belangrijke gewoonten en voorkeuren van de bewoner? Waar geniet hij van? Wat 
ergert hem? Hoe is het met zijn (ervaren)gezondheid?  

- Een korte beschrijving van het leven tot nu toe (de levensloop), het huidige leven en de 
verwachting van de toekomst.  

- Een beschrijving van hoe de bewoner wil leven, wensen en behoeften (en verlangens) en 
mogelijke gezondheidsrisico’s per domein.  

 
Daarbij is het belangrijk om in beeld te krijgen 

- Wat de bewoner zelf kan en wil 
- Wat er in het gebruik van hulpmiddelen nodig is 
- Wat de familie/mantelzorg voor de bewoner kan en wil betekenen 
- Wat de zorgprofessionals en of vrijwilligers voor de bewoner kunnen betekenen. 
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2.2  Kennismaken en inventariseren van gegevens: vier levensdomeinen  
 
Tijdens de dag van inhuizen maken de EVV en bewoner nader kennis. De EVV en eventueel 
betrokken andere disciplines inventariseren daarbij de ondersteuningsvragen, behoeften en wensen 
van de bewoner op de vier levensdomeinen, aan de hand van het ‘Welkomstgespreksformulier’ (Zie 
Bijlagen I Formulier Kennismakingsgesprek). Samen met de risicoscan (Checklist Veilige Zorg) en de 
BEM wordt het voorlopig ZLP opgesteld, binnen 24 uur. 
 
Gegevens die vooraf bekend zijn vanuit de verwijzer kunnen alvast worden ingevuld in het ECD en 
worden gecontroleerd met de bewoner/naasten. Het moet voorkomen worden dat de bewoner 
meerdere keren dezelfde informatie door moet geven.  
 
Na twee weken (of eerder) vindt een tweede kennismakingsgesprek plaats tussen de EVV, bewoner 
en diens naaste/vertegenwoordiger. Tijdens dit ‘Verdiepingsgesprek’ wordt ingegaan op de bewoner 
als persoon, om: 1) de bewoner beter te leren kennen, 2) verder te verkennen hoe de bewoner en/of 
familie de eerste weken heeft ervaren, en 3) om te komen tot individuele verbeterwensen om op 
een passende manier te kunnen zorgen dat de bewoner zoveel mogelijk een plezierig leven kan 
leiden.  
 
Tijdens de kennismakingsperiode vindt tevens een nadere kennismaking plaats met de naasten van 
de bewoner. Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. Denk hierbij aan afspraken over 
welke rol de familie wil/kan blijven spelen in het leven van de bewoner, bijv. het mee blijven denken 
over wat voor de bewoner belangrijk is, welke taken de familie op zich neemt, de rol van familie bij 
welzijns- en zorgactiviteiten, weggaan en uitjes. Dit in het kader van het voeren van eigen regie van 
de bewoner (en zijn familie), het ‘ervaren meedoen’ en de ‘ervaren kwaliteit van leven’. Ook houdt 
de medewerker oog voor signalen van (over)belasting van naasten (mantelzorgers). 
 
Houd rekening met behoeftes van familie, en stem af met naasten wanneer vervolgafspraken 
plaatsvinden  
 
De gespreksformulieren moeten gezien worden als een leidraad. Het is een vragenlijst met vragen 
die zijn opgesteld aan de hand van de vier levensdomeinen. De vragen geven een beeld van de 
onderwerpen die voor de bewoner van belang kunnen zijn, en zijn onderdeel van de cliënttypering. 
Uit de gesprekken komen de wensen, behoeftes en (potentiële) risico’s van de bewoner in beeld.  
 
Geen standaard lijst  
Gebruik de vragenlijsten als een handreiking voor het gesprek; ga echter persoons- en vraaggericht 
te werk. Als je vraaggericht werkt onderzoek je welke behoeftes een bewoner heeft en kijk je welke 
zorg of ondersteuning daarbij past. Bij vraaggericht werken laat je de regie zoveel mogelijk bij de 
bewoner. Het is belangrijk dat de bewoner en zijn naaste zich herkent in het profiel. 
 
De nieuwe werkwijze is het uitgangspunt:  
Hoe brengt u het liefst uw dag door? Wat doet u het liefst? En wat heeft u daarbij van anderen aan 
zorg- en ondersteuning nodig?  
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Zo schrijf je het op, 
Voorbeelden:  

• Meneer geeft aan… 
• Ik wil graag… 
• Observatie (beschrijf observatie)… 
• Dochter raadt aan (merkt op/vult aan):… 

 
De formulieren ‘Kennismakingsgesprek: Welkomstgesprek en Verdiepingsgesprek’ en de risicoscan 
hebben de vier levensdomeinen als uitgangspunt. Ieder levensdomein heeft een aantal 
aandachtsgebieden, die in de verschillende domeinen elkaar kunnen overlappen. Voor elke 
medewerker geldt dat het belangrijk is de informatie uit de domeinen te lezen voorafgaand aan de 
kennismaking met de bewoner. 
 
Vier levensdomeinen en aandachtsgebieden  
 

1. Woon- en leefomstandigheden  
 
Wat is van belang voor de bewoner om zijn woonomgeving als veilig, comfortabel en vertrouwd te 
ervaren (leefsfeer en privacy, bejegening, wooncomfort, bereikbaarheid zorg, schone, comfortabele 
en veilige woonruimte). 
Welke mogelijke risico’s zijn er t.a.v. woon- en leefomstandigheden?  
 

• Reden van inhuizen (bijv. bewoner heeft Parkinson en partner kan de zorg niet meer aan) 
• Woonruimte en zich thuis voelen; (wat helpt de bewoner om zich thuis te laten voelen) 
• Veiligheid; (waar voelt de bewoner zich veilig bij? Bijv. nachtlampje aan) 
• Dagritme; (hoe was de bewoner dit thuis gewend en hoe kunnen we daarop anticiperen) 
• Bewegingsmogelijkheden, meubilair, gebruiksgemak. (bijv. maakt gebruik van rolstoel, 

rollator, o.i.d.) 
 

2. Participatie/Meedoen 
 
Wat is van belang m.b.t. de daginvulling, sociale contacten en sociale zelfredzaamheid van de bewoner. 
Welke mogelijke risico’s zijn er t.a.v. participatie?  
 

• Dagbesteding; zinvolle en prettige dag(invulling), hoeveel beweging, belangrijke contacten, 
betekenisvolle relaties, hobby’s en interesses, gewoontes en voorkeuren, belangrijke 
gebeurtenissen (bijv. verjaardagen, (religieuze) feestdagen…).  

• Hoe gaat het met de bezigheden?   
• Hoe vaak wil de bewoner in de buitenlucht zijn?  
• Sociaal leven; hoe gaat het met het onderhouden en aangaan van sociale contacten?  
• Contact met de samenleving (bijv. is lid van kerk, schaakclub, golfclub, leesclub…). 

 
3. Mentaal welbevinden/autonomie /gezondheid  

 
Wat is van belang m.b.t. mentaal welbevinden en autonomie van de bewoner (respect en eigen 
identiteit, waarden en keuzen, zingeving en levensfase thema’s, religie en levensovertuiging, 
zelfmanagement en eigen regie/veerkracht). 
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Welke mogelijke risico’s zijn er t.a.v. mentaal welbevinden?  
 

• Typering; (bijv. gezelschapsmens, introvert (naar binnen gekeerd, op zichzelf), extravert (naar 
buiten gericht, naar mensen, activiteiten), is graag buiten, blijft liever binnen, of op de kamer) 

• Eigen levensinvulling; (bijv. wil zelf de regie houden, bepaalt zelf dag- en nachtritme, krijgt 
graag activiteiten aangeboden) 

• Stemming; (bijv. opgewekt, vrolijk, somber) 
• Respect; (bijv. wil graag met u worden aangesproken, kloppen voor je de kamer binnenkomt) 
• Identiteit; Is wie je bent, wat het betekent om jou te zijn. Beroep, interesses, hobby’s, geslacht, 

geloof etc. kunnen factoren zijn (bijv. vader, directeur, vrijwilliger, kunstenaar, schipper, 
fotograaf, verzorgende, Italiaan of Nederlander, Boeddhist) 
 

4. Lichamelijk welbevinden/ gezondheid  
 
Wensen en behoeften op het gebied van ADL, lichamelijke verzorging en zelfzorg.  
Welke mogelijke risico’s zijn er t.a.v. lichamelijk welbevinden?  
 

• Voeding; (bijv. de ruimte waar iemand wil eten en drinken, slikproblemen, onder- en 
overvoeding); 

• Schoon en verzorgd lichaam; (bijv. aandacht voor gevolgen van overmatige speekselvloed, 
incontinentie); 

• Lichamelijke functies en mogelijkheden; (bijv. rolstoelafhankelijk, preventie decubitus); 
• Gezondheidsbevordering en bescherming; (bijv. naar bewegen,...) 
• Gezondheidsbeleving.  

 
Bij Artemis willen we tijdig op (gezondheids-)veranderingen kunnen inspelen. Om deze reden voeren 
we de volgende controles uit op de eerste of tweede dag: Bloeddruk, pols (frequentie, ritme), 
saturatie, gewicht en temperatuur.  
 
De bewoners van Artemis worden maandelijks gewogen. De controles worden vastgelegd in het ECD, 
en tweemaal per jaar voorafgaand aan het MDO of medicatiereview herhaald, of indien nodig vaker. 
 
 

Voorlopig zorgleefplan < 24 uur 
 
Na de kennismaking en eerste inventarisatie wordt binnen 24 uur een voorlopig ZLP opgesteld. Dit 
voorlopige ZLP wordt opgesteld voor de eerste zes weken. Na deze zes weken (of eerder) vindt er 
een evaluatie (ZLP/MDO) plaats.  
 
In het cliëntdossier/voorlopig ZLP staan in ieder geval zaken zoals primaire hulpvraag, medicatie, 
dieet, eerste contactpersoon en afspraken over handelen bij calamiteiten. 
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2.3   Formuleren van ondersteuningsvragen, behoeften, wensen, problemen/  
        mogelijkheden 
 
In het ZLP zijn de doelen opgenomen, gebaseerd op zorgvragen, behoeften, wensen en voorkeuren 
van de bewoner. Nadat de gegevens zijn verzameld wordt het ZLP opgesteld. Gestart wordt met het 
beschrijven en vaststellen van de ondersteuningsvragen op de vier domeinen.  
 
De nadruk ligt bij het maken van een ZLP niet op de beperkingen en ziekte maar op de mogelijkheden 
die er zijn en op het bevorderen en stabiliseren van (positieve)gezondheid. De EVV richt zich op de 
behoeften en wensen van de bewoner en denkt mee over de mogelijkheden voor het bevorderen 
van de zelfredzaamheid en eigen regie, daar waar dit mogelijk is.  
 
Het gaat om de bewoner goed te kennen. Wie is de bewoner? Wat is typerend voor zijn levensstijl? 
Hoe ziet zijn dagelijks leven eruit? Wat is zijn dagritme? Wat zijn belangrijke gewoonten en 
voorkeuren van de bewoner? Waar geniet hij van? Hoe is het met zijn gezondheid? Wat doet hij het 
liefst? 
 
2.4   Formuleren ondersteuningsvragen, behoeften en wensen: een methode 
 
Stap 1: Situatie 
Benoem bij het formuleren van de ondersteuningsvraag altijd Wat de situatie is (wat is er aan de 
hand, het aandachtspunt). De situatie beschrijf je aan de hand van signalen, klachten en problemen, 
verschijnselen, symptomen.  
 

• Wat is voor de bewoner het aandachtspunt, het probleem, de klacht. (Kan ook een reactie 
van de bewoner zijn op de omgeving en/of ziekte). 

• Waardoor wordt het aandachtspunt, probleem, de klacht veroorzaakt of in stand gehouden? 
(De oorzaak). 

• Wat is geobserveerd en/of wat geeft de bewoner aan over het aandachtspunt, probleem, de 
klacht, het aandachtspunt? (Signalen, waarneembare verschijnselen). 

 
(Deze beschrijving is afgeleid van de PES-methodiek3). 
 
Stap 2: Behoefte en wens  
Beschrijf vervolgens de behoefte en wens van de bewoner. Een behoefte is datgene wat ontbreekt 
en wat iemand nodig heeft, of waar iemand feitelijk niet zonder kan. Bewust worden van ‘wat 
ontbreekt’ of ‘waar iemand naar verlangt’.   
 
Wat is de persoonlijke behoefte, en/of de wens van de cliënt? 

• Wat ontbreekt of waar verlangt de bewoner naar?  
• Wat doet de bewoner het liefst? 
• Wat wil de bewoner het liefst? 

 
 

                                                             
3 De PES is een methode waarmee de zorgprofessional het probleem en de behoefte van de cliënt beschrijft (en 
een verpleegkundige diagnose). PES staat voor: Probleem – Ethiologie - Symptomen.  
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2.5    Formuleren van doelen, afspraken, episodes, acties en interventies  
 
Nadat de ondersteuningsvragen, behoeften en wensen zijn opgesteld, is de volgende stap het 
beschrijven van de doelen (het zorgresultaat). De doelen worden samen met de bewoner en diens 
naaste opgesteld, en vastgelegd in het ZLP.  
Met behulp van de doelen (zorgresultaten) kunnen de (zorg)medewerkers en andere hulpverleners 
de situatie van de bewoner beoordelen, en op die manier de voortgang volgen.  
 
Als de doelen zijn opgesteld kan met de bewoner en diens naaste besproken worden welke 
ondersteuning hij daarbij nodig heeft. Met de bewoner kan worden meegedacht over hoe hij zijn 
doelen kan realiseren. De bewoner heeft vaak niet in beeld wat mogelijk is. Met andere woorden:  
Wie doet wat, waar, wanneer en met welke hulpmiddelen. De acties en interventies worden per doel 
besproken met bewoner en diens naaste.  
 
Richtlijn om te bepalen wat wel en niet in het ZLP moet worden opgenomen, geldt het volgende:  
Uitgangspunt: de bewoner heeft/houdt regie over het invulling geven aan diens kwaliteit van leven. 
Wat is belangrijk voor de bewoner? Wat doet hij het liefst? 
 
In het ZLP wordt het volgende opgenomen: 

• Hoe kunnen we met elkaar bereiken dat de bewoner het laatste deel van zijn leven zo prettig 
mogelijk leeft. Doelen en afspraken gericht op het welzijn en leefplezier van de bewoner. Wat 
kan de bewoner zelf, met hulp en/of ondersteuning in stand houden? Het behouden of 
vergroten van zijn welbevinden? Het voorzien in zijn behoeften? 

• Onderwerpen die tot een verhoogd gezondheidsrisico leiden en/of vragen om gericht 
behandelbeleid (bijv. voeding, probleemgedrag, medicatie, valgevaar, wonden/huidletsel). 
Voorkomen van gevaren en/of beperken van nadelen? 

• Onderwerpen waarop een doel wordt gesteld om tot een afgesproken niveau te komen 
(stimuleren vooruitgang). Maar kan ook gaan om het behouden van een huidig niveau, bijv. 
ter preventie en vertragen en/of inspelen op achteruitgang. ‘Dit wil de bewoner bereiken, 
hier gaan we met u aan werken’. Zodra dit niveau is bereikt of de ontwikkeling is 
gestabiliseerd kan het doel worden afgesloten. 

 
Wanneer een doel of een afspraak?  
De behoeften en wensen van de bewoner worden in het ZLP vertaald naar:  

• Vaste afspraken: ‘dit doen wij altijd voor u’ 
• Doelen: ‘hier zit nog ontwikkeling in, ‘ik wil dit graag bereiken’, ‘ik wil dit behouden’ en/of ‘dit 

gaan we observeren’ (hier gaan we met u aan werken). 
 
Het streven is om niet meer dan twee doelen per domein te formuleren (maximaal 8 doelen). Er zijn 
altijd uitzonderingen! 
 
Een voorbeeld waarbij een vaste afspraak wordt gemaakt in het ZLP is:  
Bij een geaccepteerd verhoogd risico, de bewoner wil geen doel opstellen. Dit wordt multidisciplinair 
afgestemd (bewoner/vertegenwoordiger, EVV, SO evt. andere disciplines). In dit geval wordt er een 
afspraak gemaakt: Bijv. mevrouw heeft besloten om het gewicht en ondervoeding te accepteren. Ze 
wil ook niet gewogen worden. We observeren wel hoe mevrouw zich voelt, enz.  
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Acties worden met bewoner bepaald en beschreven in het ZLP: bijvoorbeeld, 
- Aanbieden wat mevrouw lekker vindt 
- Eenmaal per week rapporteren hoe mevrouw zich voelt en hoe het eten gaat 
- Voor het MDO, controles en gewicht vastleggen  
 
Andere voorbeelden zijn: 
- Valrisico wordt geaccepteerd 
- Risico op ondervoeding wordt geaccepteerd 
- Bewoner weigert medicatie, en dit wordt geaccepteerd 
- Bewoner kauwt op medicatie en dit wordt geaccepteerd 
 
Wanneer een Episode? 
Een episode wordt aangemaakt als er bijvoorbeeld een klacht of aandoening (manifest) is, waarvan 
de aard in de loop van de tijd kan veranderen. Vaak is dit kortdurend, maar kan chronisch worden 
(dan wordt het opgenomen als doel of afspraak in het ZLP of op de zorgkaart). 
Ook wanneer bepaalde zaken tijdelijk geobserveerd moeten worden, kan een episode aangemaakt 
worden zodat er een duidelijk beeld ontstaat van het ‘aandachtspunt/probleem’. 
 
Episodes kunnen open (actueel) of gesloten (niet langer actueel) zijn. Wanneer een EVV een nieuwe 
episode aanmaakt is deze actueel. De episode wordt gesloten wanneer op dat moment geen zorg 
meer nodig wordt geacht in verband met het betreffende ‘aandachtspunt/probleem’. Of wanneer 
blijkt dat iets chronisch blijft bestaan, dan wordt de episode verwerkt in het ZLP of de zorgkaart. 
Episodes worden alleen aangemaakt en gestopt door de EVV. Wanneer een episode gesloten is kan 
deze altijd terug gevonden worden onder het kopje ‘episode’. Hier staan de ‘actuele’ en ‘niet langer 
actuele episodes. 
 
Wanneer wordt een episode aangemaakt 

- Urineweginfecties 
- Longontsteking 
- Wonden 
- Agressie/gedragsproblematiek 
- Starten, opbouwen of afbouwen van medicatie (in overleg met een arts) 
- (Onbekende) pijn 
- Starten van een behandeling, bijv. fysiotherapie (in overleg met de behandelaar) 

Maar ook wanneer bijvoorbeeld gemonitord moet worden hoe de zit/lighouding van iemand is, of 
wanneer gestart wordt met een actieve/passieve lift of een rolstoel. 
 
SMART formuleren van doelen 
Bij elke zorg- en ondersteuningsvraag wordt een doel geformuleerd en daarbij behorende acties. De 
doelen worden SMART geformuleerd. Het beschrijft de toestand, gedragingen, opvattingen of 
belevingen van een bewoner waaraan je het resultaat kunt meten. 
 

• Specifiek (wie, wat, waar, waarom). Het is noodzakelijk dat het zorgdoel maar op één manier 
is uit te leggen. Het kan helpen de W-vragen hierbij te stellen: Wat wil de bewoner bereiken? 
Wie zijn erbij betrokken? Waar gaat het gebeuren? Waarom wil de bewoner het bereiken? 

• Meetbaar (moment in de tijd, te behalen norm). In het doel wordt een vergelijking gemaakt 
met de startsituatie. Hoe kunnen we het resultaat meten?  

• Acceptabel (haalbaar en door iedereen gedeeld).  
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• Realistisch (gerelateerd aan de tijdstermijn; de mogelijkheid van de bewoner en die van de 
zorgverleners). Vaak vindt een bewoner het moeilijk aan te geven dat hij een doel heeft en/of 
zich op iets wil ontwikkelen. De EVV gaat in gesprek met de bewoner en/of naasten, en 
probeert vanuit haar professie te beoordelen of een wens, behoefte of zorgvraag vertaald kan 
worden in een doel of afspraak. De bewoner moet het doel zelf ook als gewenst resultaat 
zien, ook voor de zorgverleners en de organisatie moet het doel haalbaar zijn. 

• Tijdsgebonden (in een van tevoren bepaalde periode). Als er geen specifieke tijd in het doel 
vermeld staat, geldt dit tot het volgende MDO. 

 
Interventies worden net als de doelen en vaste afspraken vastgelegd in het ZLP. 
 

2.6  Het vaststellen van het zorg(leef)plan 
 
Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van zorg is dat de bewoner mee kan beslissen over wat 
voor zorg en ondersteuning hij krijgt en wanneer. Een ZLP is bedoeld om de bewoner meer de regie 
over eigen zorg te geven, en om duidelijk te maken welke zorg en ondersteuning de bewoner krijgt. 
Het zorgplan heeft als doel om de zorg en ondersteuning goed op elkaar af te stemmen. Een zorgplan 
is altijd persoonlijk; gaat uit van de behoeften en wensen van de persoon. 
 
Het ZLP moet afgestemd zijn op de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Het zorgplan geeft 
doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd 
worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn. Standaard wordt het huidige (actieve) zorgplan 
getoond. 
 
De EVV stelt het ZLP op samen met de bewoner, vertegenwoordiger, en indien nodig andere 
disciplines. De EVV zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken in het ZLP staan. Een standaard zorgplan 
bestaat niet, wel zijn er onderwerpen die in elk ZLP moeten staan. In het zorgplan moet tenminste 
zijn opgenomen; 
-     Ondersteuningsvragen, behoeften en wensen van de persoon (met dementie) en de familie. 
-     Overzicht van wie wat doet bij de zorg- en dienstverlening. 
-     Ondersteuning van naasten. 
 
Tevens is opgenomen in het cliëntdossier: 
-      Medicatie en de afspraken hierover 
- Dieet 
- Gewenste zorg en handelen bij onverwachte achteruitgang en calamiteiten 
- Evt. Maatregelen (wet zorg en dwang) en alternatieven.   

 
Het ZLP wordt vastgesteld in het MDO met de bewoner, diens naaste/vertegenwoordiger, de EVV en 
de huisarts/SO. De EVV maakt het ZLP in het ECD ‘definitief’ met een geldigheidsduur van zes 
maanden. Bij een kortdurende opname geldt een andere termijn, dit is afhankelijk van de situatie.  
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3.   De zorgkaart en de voedingslijst  
 
3.1    De zorgkaart  
 
De zorgkaart wordt gebruikt ter ondersteuning van het ZLP. Het is een praktische werklijst en bestaat 
uit de volgende onderwerpen: omgangsvormen, lichamelijke verzorging en mondzorg, mobiliteit en 
transfers, toiletgang, slapen en rust, wondkaart en langdurige behandelafspraken.  
 
De zorgkaart wordt tijdens de inhuizing aangemaakt door de EVV, tevens is de EVV verantwoordelijk 
voor het bijhouden en eventueel aanpassen van de zorgkaart. 
 
Thema’s zorgkaart 
1.  Omgangsvormen  
Hier wordt beschreven hoe je met iemand communiceert, wat de bewoner hierbij belangrijk vindt, 
tevens is de benaderingswijze benoemd. Wil iemand met zijn voor- of achternaam aangesproken 
worden en wordt er eventueel verwezen naar het benaderingsadvies van de psycholoog.  
 
2.  Lichamelijke verzorging en mondzorg 
Hier worden de belangrijke gegevens beschreven die behoren bij de ochtendzorg, avondzorg en 
mondzorg. Tevens staan beschreven de tandartsafspraken en hoe vaak de kapster of pedicure komt. 
 
4. Mobiliteit en transfers 
Er wordt beschreven hoe iemand zich verplaatst, bijvoorbeeld met een rollator of rolstoel. Wordt 
iemand met een lift geholpen en andere bijzonderheden wat mobiliteit en transfers betreft. 
 
5. Toiletgang 
Heeft iemand begeleiding nodig bij toiletgang, draagt iemand incontinentiemateriaal, heeft iemand 
een katheter (ook de maat vermelden), zijn er bijzonderheden omtrent het ontlastingspatroon. 
 
6. Slapen en rust 
Zijn er bijzonderheden omtrent slapen; komt iemand vaak uit bed, heeft iemand vaker controle 
nodig. Hoe ligt iemand in bed, bijvoorbeeld met Innocare, wisselligging, kussens op een bepaalde 
plek en/of een nachtlampje aan. 
 
7. Wondkaart 
Hier worden de standaard afspraken omtrent (preventie) huidzorg genoteerd, bijvoorbeeld 
Cetomacrogol bij droge benen en/of barrière crème bij een gevoelige stuit. 
 
8.   Langdurige behandelafspraken 
Hier worden de behandelafspraken genoteerd, bijvoorbeeld; terugkomende schimmelinfecties, 
bekende en onbehandelde liesbreuk, griepvaccinatie ja/nee, en draagt iemand een halsalarm. 
 
Indien (latent aanwezige) aandoeningen manifest worden, dan wordt een episode aangemaakt in het 
ZLP.   
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3.2    De voedingslijst 
 
De voedingslijst wordt gebruikt ter ondersteuning van het ZLP en de zorgkaart. In de voedingslijst 
wordt beschreven wat de bewoner lekker vindt (voorkeuren eten en drinken) en wat juist niet, en of 
de bewoner een dieet volgt. Tevens wordt beschreven welke hulp de bewoner nodig heeft, en welke 
hulpmiddelen worden gebruikt. Ook andere zaken rondom eten en drinken wordt hierin vermeld. 
Bijvoorbeeld eet een bewoner op afwijkende tijden, of in een andere ruimte. 
 
De voedingslijst wordt minimaal twee keer per jaar besproken en geëvalueerd door de EVV en de 
gastvrouw. 
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4.  Uitvoeren van de zorg en ondersteuning en rapporteren 
 
De zorg en ondersteuning die is afgesproken en beschreven in het ZLP, de zorgkaart en de 
voedingskaart, wordt uitgevoerd volgens afspraak. 
 
4.1   Wat, waarom en hoe rapporteren? 
  
Verslaglegging is nodig om goede zorg- en dienstverlening te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel 
van het cliëntdossier is de tussenevaluatie van de verleende zorg. Dit wordt vastgelegd in de 
voortgangsrapportage. Het vastleggen van observatiegegevens en andere informatie maakt dat een 
collega van de volgende dienst weet wat er in tussentijd is gebeurd en wat is afgesproken. Zo kunnen 
gemaakte afspraken worden nagekomen, en kan ingespeeld worden op de behoeften van bewoners.  
 
De evaluatie kan aanleiding zijn om het zorgplan aan te passen. Collega’s moeten aan de hand van de 
voortgangsrapportage de zorg- en dienstverlening kunnen continueren. Een doelgerichte rapportage 
geeft ook een beeld van de ontwikkeling van een bewoner (en het betreffende doel) over een 
langere periode. 
 
Met andere woorden: een goede rapportage is belangrijk voor de continuïteit, de coördinatie en de 
kwaliteit van zorg. 
 
Rapporteren is het systematisch vastleggen en/of overdragen van gegevens, verkregen uit 
observaties of gespreksinformatie. Soms is snel mondeling rapporteren nodig, bijvoorbeeld als een 
bewoner acuut ziek wordt en/of probleemgedrag vertoont, en er snel actie ondernomen moet 
worden. Vervolgens moet altijd schriftelijk gerapporteerd worden. Als schriftelijk gerapporteerd is, is 
het terug te lezen door alle betrokkenen, op elke tijd in de toekomst.  
 
Waarom is schriftelijk rapporteren belangrijk?  
Het doel van rapporteren is het ondersteunen van goede zorgverlening. Observaties en signalen 
worden beschreven, welke zorg met welk doel is verleend, en hoe die zorg en ondersteuning 
verloopt. Hierdoor weten collega's wat er aan de hand is en wat gedaan moet worden. Dit waarborgt 
de continuïteit en kwaliteit van de zorg en worden fouten voorkomen. 

Door goed te rapporteren wordt inzichtelijk hoe en waarom iets op een bepaalde manier gegaan is. 
Op die manier wordt ook verantwoording voor het handelen afgelegd. 

4.2  Wanneer rapporteren  
 
1.  Rapporteer dagelijks op basis van het zorgplan, op doelen, episodes, afwijkingen en 
bijzonderheden. Dit betekent: 
 
• Dagelijks op doelen waarvoor dagelijkse acties/afspraken/observaties zijn opgesteld 
• Bij omstandigheden/situaties/gebeurtenissen die aanleiding waren om ondersteuningsvragen, 

zorgproblemen aan te passen 
• Als interventies en handelingen niet volgens zorgplan zijn uitgevoerd, en de redenen daarvoor 
• Als beoogde resultaten zijn bijgesteld en de redenen daarvoor 
• Informatie die van invloed is op de totale (multidisciplinaire) zorgverlening en behandeling 
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• Observaties van omstandigheden of gebeurtenissen die tot bijstellen van de zorg kunnen leiden 
• Elke afwijking van de normale medicatietoediening volgens de toedienlijst, zoals bijvoorbeeld: 

weigeren, overgeven, vergeten, extra, fout, vermalen, ander tijdstip, zo nodig extra toediening 
• Op (bij)werking van nieuwe medicatie en bij verlaging en verhoging van dosis 

2.   Reageer/rapporteer op eerdere rapportages en/of tussentijdse wijzigingen.  
3.   Rapporteer wekelijks de voortgang op de doelen uit het zorgplan, en minimaal op de geplande  
       evaluatiedatum. 
 

Samengevat: Wat moet gerapporteerd worden?   
Op voortgang van de doelen, episodes, afwijkingen en bijzonderheden 
 

• Afwijkingen van wat er is afgesproken in het plan 
• Observaties en signalen: bijv. vertoont de bewoner ander gedrag, heeft hij  

bijwerkingen van de medicatie, eet hij niet of minder, klaagt de cliënt over pijn, loopt 
hij minder goed?  

• Veranderingen in de situatie van de bewoner 
• Veranderingen in behandelafspraken 
• Incidenten en onveilige situaties  
• Voortgang: hoe verloopt het zorg- en ondersteuningsproces, wat was het resultaat van 

de interventie? En hoe is dit tot stand gekomen 
• Voortgang; hoe verloopt het behandelproces, wat was het resultaat van de 

interventie? En hoe is het tot stand gekomen4. 
 

- Reageer/rapporteer op eerdere rapportages, tussentijdse wijzigingen, en opdrachten van 
verschillende disciplines 

- Rapporteer wekelijks de voortgang op doelen, en minimaal op de geplande evaluatiedatum  
- Rapporteer ten minste éénmaal per dag bij een doel/episode waarbij de situatie veranderlijk is 
- Bij geen bijzonderheden tijdens je dienst: rapporteer dan op wat de bewoner die dag heeft 

gedaan en/of op gedrag, stemming, zingeving, e.d.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
4 Bijvoorbeeld  

1. Rapporteren op effecten van medicatie. Wanneer? Bij medicatiewijziging - verlaging of verhoging, Bij nieuwe 
medicatie - werking en bijwerking. Bij zo nodig medicatie, bijv. Paracetamol, Haldol op (bij)werking /effect 

2. Rapporteren na verbandwisseling en/of bij bijzonderheden. Rapporteer bij iedere wondbehandeling. Het effect 
van het wondbehandelbeleid en overige (preventieve) maatregelen. 
• In termen als omvang, kleur, geur, exsudaat (wondvocht), pijn en pijnbeleving  
• De analyse/evaluatie: gaat vooruit, achteruit e.d. 

 



 

 19  
 

 

 
Hoe vaak rapporteer je op doelen? En op vaste afspraken?  
Rapporteren op doelen 

- Rapporteer minimaal één keer per week op de doelen, tenzij vaker in de acties/afspraken van 
doelen is vermeld 

- Indien een zorgvraag/doel instabiel is en nog geen episode is aangemaakt, rapporteer minimaal 
één keer per dag, indien nodig tijdens iedere dienst  

- De eerste zes weken na inhuizen moet dagelijks (tenminste 1 x per dag) gerapporteerd worden 
op ieder domein.  

- Indien een observatiedoel is aangemaakt voor de eerste weken, rapporteer dagelijks als bij 
acties staat vermeld dagelijks observeren en rapporteren.  

 
Rapporteren op afspraken 

- Rapporteer tenminste eenmaal in de week op vaste afspraken.  
 
4.3   Richtlijnen en tips voor een goede rapportage 
 

- Geef alleen relevante informatie 
- Schrijf respectvol over de bewoner en zijn/haar naaste(n) 
- Vermijd etikettering: bijv. zin als ‘mevrouw is ‘dement/depressief’…. 
- Objectief: alleen feiten, geen mening. Als het om jouw mening gaat vermeld dit dan specifiek 
- Trek geen conclusie/stel geen diagnose als je daartoe niet bevoegd bent 
- Gebruik alleen gangbare afkortingen van de Nederlandse taal 
- Gebruik correct taalgebruik- Nederlands 
- Let op taal- en schrijffouten. Schrijf zodat iedereen het kan begrijpen 
- Schrijf relevant, kort, bondig, juist en volledig zodat navraag niet nodig is  
- Verwijs waar het kan naar het zorgplan 
- Rapporteer bevindingen zo snel mogelijk, zeker voor je dienst beëindigd is. Het rapporteren is 

niet het sluitstuk wat aan het einde van de dient nog ‘even’ moet gebeuren 
- Rapporteer dagelijks wat de bewoner die dag heeft beleefd. De familie die meeleest in het 

dossier vindt dit prettig 
- Belangrijke zaken waarvoor (nog) geen zorgdoel of episode is geformuleerd, rapporteer je bij 

‘algemene rapportage’ in dossier 
- Houd rekening met de privacy van de bewoner. Iets wat hij jou in vertrouwen vertelt, hoort in 

principe niet in de rapportage thuis  
- Via Caren Zorgt kan de contactpersoon/vertegenwoordiger van de bewoner de rapportage 

meelezen en rapporteren, houd hier rekening mee. 

4.4   SOAP- Methode  
 
Bij Artemis is de afspraak dat de rapportage volgens de SOAP - methode wordt vastgelegd. Een 
rapportage volgens de SOAP-methode gaat uit van concrete zorgsituaties. Het dwingt tot 
nauwkeurigheid en volledigheid. Door het gebruik van de methode wordt steeds een beroep gedaan 
op het probleemoplossend vermogen. Met deze methode streven we naar eenduidigheid en  
kwaliteit in de rapportages.  
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Schrijf gebeurtenissen zoveel mogelijk volgens deze methode. SOAP biedt een handvat, maar is niet 
dwingend. Laat gerust letters weg, als de rapportage maar duidelijk is.  
 
 

Subjectief: Informatie van de bewoner zelf: Wat zegt de bewoner over 
zijn/haar belevingen. Of wat zegt familie? (Pijn, bang, 
honger, …) 
 

Objectief: De directe observatie van de situatie door jou. Met andere 
woorden: het gedrag van de bewoner zoals jij dit 
waarneemt. Bijv. wat zag je aan de bewoner (wit in het 
gezicht, liep heen en weer, tranen, …) 
 

Analyse: Conclusie getrokken uit de subjectieve (S) en objectieve (O) 
gegevens die je hebt verzameld. Wat denk je dat er 
vermoedelijk/mogelijk aan de hand zou kunnen zijn?  
 

Plan:  
 
 
 
 

Plan dat is uitgevoerd of wat uitgevoerd moet worden: Wat 
ga je doen? Wat heb je gedaan? Wat is reactie van de 
bewoner hierop? Hoe moet verder gehandeld worden? 
 

4.5   Rapporteren op (onbegrepen) gedrag  
 
Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderend gedrag. Dit vraagt veel van de 
persoon met dementie, maar ook van de mensen in hun omgeving. Wat heeft iemand nodig? Hoe 
communiceer je met iemand met dementie? Hoe kun je iemand ondersteunen?  
 
Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag 
komt vaak voor. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door 
deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.  

Voor onbegrepen gedrag worden verschillende termen gebruikt zoals probleemgedrag, moeilijk 
hanteerbaar gedrag of veranderend gedrag. Het kan gaan over klagen, repetitief gedrag, nachtelijke 
onrust, loopdwang, snel(ler) boos, argwanend, apathisch en agressief gedrag. Door de term 
‘onbegrepen gedrag’ te gebruiken wordt duidelijk dat er geprobeerd moet worden het gedrag beter 
te begrijpen en de oorzaken van het gedrag te achterhalen en te behandelen dan wel manieren te 
vinden om beter om te kunnen gaan met het gedrag.  

Om goed met het gedrag om te gaan, is het van belang het gedrag te begrijpen. Pas als je de oorzaak 
van het gedrag achterhaalt, kun je de juiste aanpak of behandeling kiezen. Oorzaken van onbegrepen 
gedrag zijn bijvoorbeeld dat mensen zich lichamelijk niet lekker voelen en dat niet kunnen uiten, dat 
ze bepaalde onvervulde behoeften hebben, dat de omgeving niet goed op hen reageert of te weinig 
uitdagend is, en/of er iets in de omgeving gebeurt wat invloed heeft op de stemming en het gedrag 
van iemand.  
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De gedragsproblemen kunnen geleidelijk ontstaan of plotseling optreden. Het verloop van 
onbegrepen gedrag is niet te voorspellen. Het gedrag kan erger worden, redelijk stabiel blijven, maar  
ook spontaan verminderen. Dementie verloopt bij iedereen anders. En daarnaast is natuurlijk ook 
elke persoon verschillend. 

In hoeverre gedrag als een probleem wordt ervaren is afhankelijk van de context en van de 
waarneming en verwachtingen van de betrokkenen. Belangrijk is om als zorgverlener altijd op zoek te 
gaan naar de oorzaak van onbegrepen gedrag. Zo kan het zijn dat iemand niet meer wil eten omdat 
hij pijn heeft aan het kunstgebit of zijn schoenen niet meer aan wil omdat deze knellen. Soms is de 
oorzaak echter lastiger te vinden. (www.zorgvoorbeter.nl bezocht op 9 januari 2020). 

Een juiste rapportage kan eraan bijdragen dat oorzaken van gedrag sneller worden herkend en 
adequaat kan worden ingespeeld op wat iemand nodig heeft. Het beschrijven van de context, het 
vastleggen van de waarnemingen e.d. dragen bij aan analyseren en het zoeken naar de oorzaak.  
Hierdoor weet je als zorgverlener en/of naasten, in welke situatie het gedrag heeft plaatsgevonden, 
en/of wat mogelijk van invloed was op de stemming en het gedrag van de persoon.  
 
Beantwoord de volgende vragen in je rapportage bij het rapporteren op gedrag 
Wie, wat, waar en wanneer vragen 
 

• Wie is er in de buurt op moment dat het gedrag voorkomt? 
Bijvoorbeeld familielid, medebewoner, personeelslid 

• Wat gebeurt er in de directe omgeving? 
Bijvoorbeeld iemand komt of gaat weg, medebewoner begint te schreeuwen, de fruitshaker 
staat aan in een hoek, of de muziek gaat uit 

• Waar komt het gedrag voor? 
Bijvoorbeeld buiten, in de huiskamer, op de slaapkamer of badkamer 

• Wanneer komt het gedrag voor? 
Bijvoorbeeld tijdens dagelijkse bezigheden, verzorging, activiteiten, in de ochtend, middag, 
avond, nacht 

• Wat gebeurde er voordat het gedrag plaatsvond? 
Bijvoorbeeld net aan een activiteit deelgenomen, door een onbekende teruggebracht  

 
(Bron: Trimbos- instituut) 
 
Verwerk bovenstaande vragen in een SOAP- rapportage 
 
S:    Wat zegt de bewoner zelf (subjectief) 
O:   Welk gedrag zie je (objectief) 

- Wie in de buurt: 
- Wat gebeurt: 
- Waar komt het voor: 
- Wanneer komt het voor: 
- Wat gebeurde ervoor: 

A:   Wat denk je dat er vermoedelijk aan de hand is? Heeft dit gedrag al eerder plaatsgevonden?  
       Indien ja, vergelijking?  
P:   Is er een omgangsadvies? Indien ja, heb je gehandeld volgens het advies? En wat was het effect?  
      Of ben je ervan afgeweken? Wat was de reden? Hoe moet verder gehandeld worden?  



 

 22  
 

 

 
 
5.   Evalueren en bijstellen zorg(leef)plan  
 
Het ZLP is nooit af. Het groeit mee met de levensfase en veranderingen in de situatie en het welzijn 
van de bewoner. De zorgvragen, gezondheidstoestand, voorkeuren, interesses of zorgen van de 
bewoner kunnen veranderen. Het is belangrijk om de zorg steeds te blijven afstemmen met de 
bewoner en om na te gaan of de afspraken nog aansluiten bij de behoeften en wensen.  
Is de bewoner tevreden over de zorg en ondersteuning die wordt geboden? Zijn er misschien dingen 
die hij anders wil? Om alles inzichtelijk te krijgen wordt de zorg- en dienstverlening zowel continu als 
periodiek geëvalueerd. Evaluatie vindt plaats met de bewoner en diens naaste en met betrokken 
disciplines.  
 

- Continu 
Door alle zorgmedewerkers en bij de bewoner betrokken disciplines wordt continu geëvalueerd of de 
afspraken nog afdoende zijn en passend bij de actuele zorgbehoefte van de bewoner. Dit wordt 
gedaan via gerichte observatie van de lichamelijke en mentale situatie van de bewoner en 
gesprekken met de bewoner. Bevindingen worden gerapporteerd in het ZLP en of gemeld zo nodig 
aan de verpleegkundige/teamleider. Ook kan de bewoner of diens familie aangeven dat er 
aanpassingen in het ZLP nodig zijn.  
 

- Periodiek 
De periodieke evaluatie vindt plaats volgens een afgesproken frequentie ZLP- bespreking en de 
voortgangsgesprekken met de bewoner. Tijdens de ZLP- bespreking bespreekt de EVV met de 
bewoner en diens naaste het ZLP, inclusief de voortgang op de verschillende domeinen.  
 
Hoe vaak de zorg geëvalueerd wordt, is afhankelijk van de opgestelde zorgdoelen. De opgestelde 
doelen in het ZLP hebben een evaluatietermijn van maximaal 6 maanden. Minimaal tweemaal per 
jaar evalueert de EVV het ZLP en de tevredenheid van de bewoner over de zorg en ondersteuning 
samen met de bewoner. Samen met de bewoner wordt het ZLP (de domeinen, de zorgkaart en de 
voedingskaart) doorgenomen. Zijn de doelen bereikt? Welke doelen en afspraken zijn nog van 
belang? Is de cliënt tevreden over gemaakte afspraken? Sluiten de afspraken nog aan bij de situatie 
en de indicatie? Zijn er nieuwe zorgvragen, voorkeuren en behoeften ontstaan?  
 
Ook wordt de verplichte risicoscan (Checklist Veilige Zorg) ingevuld, de uitkomsten worden met de 
cliënt besproken. Wanneer de BEM-score een 4 is, wordt de BEM voor ieder MDO herhaald, en bij 
tussentijdse signalen eerder. Wanneer de BEM-score 5 is, bij bewoners met ZZP 5/cognitieve 
problemen, is dit een eenmalige registratie. 
 
Om goed aan te sluiten bij de huidige interesses en behoeftes van de bewoner, kan de bewoner 
en/of zijn familie gevraagd worden het levensverhaal bij te werken.   
 
5.1   Multidisciplinaire zorg, wat is dat? 
 
Bij Artemisgroep is een multidisciplinair team betrokken bij de zorg voor de bewoner. De kern van dit 
team wordt gevormd door de EVV, huisarts, specialist ouderen geneeskunde (SO) en 
verpleegkundige. Zij hebben hierbij de volgende verantwoordelijkheidsverdeling: 
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De EVV voert de regie over het zorgproces en is samen met de SO, huisarts en verpleegkundige 
verantwoordelijk voor de inhoud van het ZLP, en de zorginhoud. De huisarts en SO zijn  
verantwoordelijk voor het medische behandelplan (zij registeren in een eigen systeem).  
Het team wordt op basis van de zorgvragen en ZZP van de bewoner aangevuld met fysiotherapeut, 
ergotherapeut, psycholoog, logopediste of diëtiste, geestelijk verzorger.  
 
Het doel van dit team is het uitwisselen van diagnostische bevindingen en aan de hand daarvan 
adviseren rondom de mogelijkheden tot behandeling en ondersteuning. Gerelateerd aan de wensen 
van de bewoner wordt vervolgens een ZLP opgesteld (vanuit verschillende perspectieven bekeken). 
Door verschillende disciplines kan tegelijkertijd aan meerdere doelen en diverse aandachtsgebieden 
worden gewerkt en samengewerkt.  
 
Multidisciplinaire zorg en ondersteuning houdt in dat medewerkers van verschillende disciplines, en 
bewoner en/of zijn familie, met elkaar bespreken en in een ZLP vastleggen hoe de situatie van de 
bewoner is: Wat zijn verwachtingen, wensen, mogelijkheden en beperkingen, welke zorgvragen 
heeft de bewoner, wat houdt hem bezig, waar heeft hij plezier aan beleefd, aan welke doelen gaat 
gewerkt worden en hoe, wanneer gaat dit gaat gebeuren, en wie zijn erbij betrokken. De vragen en 
behoeftes van de bewoner staan hierbij centraal.  
 
Het multidisciplinaire ZLP is richtinggevend (alle betrokken disciplines geven input vanuit eigen 
vakgebied en kennis van de bewoner) voor het handelen van alle afzonderlijke disciplines.  
Als alle informatie in één cliëntdossier is verzameld kunnen verschillende disciplines in het ECD, en 
opvolging geven aan het ZLP (dit geldt echter niet voor de huisartsen en SO, deze schrijven in eigen 
dossier). De SO kan wel in het dossier van Artemis. Doordat de medewerkers verder kijken dan hun 
eigen vakgebied (interdisciplinair werken) vullen de verschillende disciplines elkaar optimaal aan. 
 
5.2   Het zorg(leef)plan en multidisciplinair overleg  
 
Het multidisciplinair overleg (MDO) is een cyclisch, met een vaste regelmaat terugkerend, overleg 
tussen de cliënt en zijn naasten en de betrokken zorgverleners.  
 
De werkinstructie MDO beschrijft de acties die uitgevoerd dienen te worden voor, tijdens en na een 
zorg(leef)plan- en Multi Disciplinair Overleg (MDO) zodat er op verantwoorde, transparante wijze 
antwoord gegeven kan worden op de wensen, behoeften, vragen en problemen van de cliënt. 
Zie Bijlage 2 Werkinstructie MDO.  
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6.  Stappen opstellen zorg(leef)plan 

 
Stap 1   Voorlopig zorgleefplan (binnen 24 uur) 

 
 
Stap 2    Voorbereiding 2e gesprek (binnen 2 weken)  
 

 
 
Stap 3   Definitief zorg(leef)plan (binnen 6 weken) 
 

 
 
Stap 4   ZLP/MDO (6 maanden) 

Kennismaken en gesprek:
Welkomstgesprek 

(m.b.v. formulier kennismakingsgesprek) 

Verzamelen gegevens:
Welkomstgesprek  en risico-analyse, 

anamnese/overdracht 
Tevens door naar stap 2

Opstellen:
Voorlopig zorgleefplan

< 24 uur 

Afstemmen: 
Medisch beleid, evt. 

behandelplan en ZLP met 
SO/huisarts

Vragen om voor te bereiden:
Bewoner en/of vertegenwoordiger wordt tijdens 
het Welkomstgesprek gevraagd om het formulier 
Verdiepingsgesprek in te vullen/voor te bereiden

Verzamelen gegevens:
Indien bewoner en/of vertegenwoordiger niet in staat zijn 
het formulier in te vullen, is de EVV verantwoordelijk voor 

het verzamelen van de informatie 

Plannen en vastleggen: 
Afspraak voor Verdiepingsgesprek binnen 2 

weken na Welkomstgesprek
Eerste MDO  (6 weken na Welkomstgesprek)

Nadere kennismaking, gesprek: 
Verdiepingsgesprek, met bewoner en/of 

vertegenwoordiger, het goede gesprek voeren adhv het 
vooraf ingevulde formulier en levensverhaal  

Opstellen: 
Definitief zorgleefplan o.b.v. gesprekken en 

observaties (< 6 weken)

Vaststellen:
Zorgleefplan in het eerste ZLP/MDO overleg

Evalueren/bij- en vaststellen:
Zorgleefplan

Accorderen:
Zorgleefplan door bewoner en/of 

vertegenwoordiger

Uitwerken:
MDO verslag. ZLP, zorgkaart en voedingskaart z.n. 

aanpassen. 
Stap 4 herhalen gedurende verblijf 



 

 
 

 
 
7.  Bijlagen 
 

 
1. Formulier Kennismakingsgesprek 
2. Werkinstructie MDO  
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


