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Voorwoord 

Voor dit rapport over de praktijkverkenning naar bestanddelen van een nieuw kwaliteitskader voor 
de ouderenzorg, hebben we met 76 mensen gesproken over de kwaliteit van verpleeg(huis)zorg. 
Bevlogen mensen, die dagelijks bijdragen aan een goed leven voor een broze en kwetsbare 
oudere, die voor de kwaliteit van het bestaan afhankelijk is van anderen.  

We hebben hen die we gesproken hebben gevraagd: Hoe weet je of je het goede doet? En wat is 
nodig om samen te kunnen werken aan goede zorg en ondersteuning?  

Al vanaf het eerste groepsgesprek zijn wij geraakt. Door het enthousiasme, de bevlogenheid en de 
betrokkenheid van de deelnemers. Maar ook door de grote mate van overeenstemming die 
ondanks de enorme diversiteit van de deelnemers naar boven drijft als het gaat om ‘een goed 
leven’. Er werden uiteraard andere accenten gelegd, vanuit ieders eigen rol, positie en verantwoor-
delijkheden. Maar dat lijkt ons alleen maar heel waardevol, zodat alle aspecten in beeld komen en 
gewogen worden om voor een individuele cliënt samen met zijn of haar naasten het goede te 
doen.  

Soms schuren die verschillende accenten. Soms een beetje en soms meer. Het viel ons op dat die 
verschillen groter lijken dan ze zijn, versterkt door het gebruik van verschillende talen en door 
beelden over en weer, van elkaar. Wij hopen dat de ‘praatplaat’ en deze notitie kan bijdragen aan 
de verbinding waaraan zo’n behoefte is.  

Wij hebben gesproken met mensen uit de praktijk: familieleden en cliëntvertegenwoordigers, 
verzorgenden, verpleegkundig (specialisten), een logopediste, fysiotherapeuten, psychologen, 
maatschappelijk werkers, geestelijke verzorgers, een muziektherapeute, specialisten ouderen-
geneeskunde, coördinator vrijwilligers, teamleider welzijn, coördinator activiteitenbegeleiding, 
medewerkers en staffunctionaris facilitaire dienst, beleids- en stafmedewerkers, secretaris Raad van 
Bestuur, managers en bestuurders. Daarnaast hebben we gesproken met een aantal experts, die 
vanuit hun rol en positie een bijdrage leveren aan goede verpleeg(huis)zorg.  

We danken hen allen, dat ze hun ervaringen en kennis op een zo open en inspirerende manier met 
elkaar en ons gedeeld hebben. En we hopen met hen, dat dit rapport eraan bijdraagt dat er een 
zinvol en bruikbaar kwaliteitskader komt. Een kader dat de dynamische en veranderlijke praktijk 
ondersteunt en stimuleert om het goede te doen. Dat is bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan 
van kwetsbare en broze ouderen. 

 

Marie-Josee Smits 

Patricia van den Brink 
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Inleiding 

Werken aan goede zorg en ondersteuning, hoe doen we dat in de ouderenzorg? In acht 
inspirerende groepsinterviews hebben we daarover gesproken met 64 mensen die zich dagelijks 
buigen over deze vraag. Evenals met 12 familieleden en cliëntvertegenwoordigers. Allemaal 
mensen die betrokken zijn bij, wat we naar aanleiding van deze gesprekken, het samenspel 
genoemd hebben. Een samenspel dat erop gericht is om voor een cliënt met diens naasten het 
goede te doen. Een samenspel in de organisatie waar cliënt en naasten uiteraard zelf deel van zijn, 
sterker nog, de kern ervan uitmaken. 

De groepsinterviews zijn gehouden om een nieuwe kwaliteitskader voor de ouderenzorg ‘te 
vullen’. Daarnaast is deskresearch uitgevoerd en is met experts gesproken. Hetgeen in dit rapport 
staat, is niet het nieuwe kwaliteitskader! De Werkgroep ‘Kwaliteitskader Ouderenzorg’1 van het Plan 
van aanpak Waardigheid & Trots, de opdrachtgever van deze praktijkverkenning, gaat naar 
aanleiding van dit rapport daarvoor de volgende stappen zetten. Wij hebben aan mensen uit de 
praktijk gevraagd hoe zij kwaliteit inzichtelijk maken en werken aan kwaliteit. Of hoe ze dat zouden 
willen doen. De verantwoording aan externe partijen is daarvoor even tussen haakjes gezet, om 
het gesprek over wat in de eigen praktijk zinvol en bruikbaar is niet te vertroebelen. Om 
bestanddelen voor het kwaliteitskader te vinden van binnenuit. 

Uit de praktijkverkenning blijkt grote eensgezind over de bedoeling van het samenspel. Het 
samenspel is erop gericht om niet de ziekte of de gevolgen ervan het uitgangspunt te laten zijn. 
Zorg en ondersteuning in het samenspel zijn gericht op welzijn en wat voor een cliënt een goed 
leven is. Een leven dat als zinvol en betekenisvol wordt ervaren, passend bij de eigen identiteit en 
dat zelfvertrouwen en eigenwaarde geeft. Hierbij aansluiten met zorg en ondersteuning kan alleen 
als dat in een samenspel gebeurt, met oprechte aandacht én kennis van de ziekte en gezondheids-
problemen.  

Dat samenspel is ook nodig voor het bieden van basiszorg, opgevat als een verzorgd lichaam en 
met oog voor gezondheidsrisico’s. Iets wat ook de deelnemers aan de groepsinterviews belangrijk 
vinden. Basiszorg voor het bieden van comfort en om lijden zo veel mogelijk te voorkomen. Deze 
basiszorg wordt door de overheid en politiek vaak benoemd als minimale kwaliteit. Een dergelijke 
opvatting van basiszorg is niet hetzelfde als de zorg en ondersteuning die het meest wezenlijk is 
voor een goed leven van een individuele cliënt. Dat kan namelijk heel wat anders zijn, zo blijkt uit 
de groepsinterviews. 

In dit rapport staat het resultaat van de praktijkverkenning. Dat is een keur aan ‘hulpmiddelen’ om 
zicht en grip te krijgen op het samenspel ter ondersteuning van een goed leven van de cliënt. 
‘Hulpmiddelen’ die al naar gelang benut worden, passend bij de visie én de stand van zaken in de 
organisatie. Doel is om in gesprekken over kwaliteit, de relevante aspecten in beeld te hebben om 
er adequaat en geïnspireerd aan te kunnen werken. 

Het woord ‘hulpmiddelen’ staat tussen aanhalingstekens. Het gaat niet om welomschreven en 
vastgestelde methoden die door alle organisaties gebruikt moeten worden, maar om allerlei 
manieren om zicht en grip te krijgen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning waaruit gekozen 
kan worden. Ook ‘aandacht’ of ‘het goede gesprek’ is in die zin een ‘hulpmiddel’ om zicht te 

                                                      
1 Lid van de werkgroep zijn ActiZ, BTN, V&VN, Verenso er wordt samengewerkt met NPCF. 
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krijgen op goede zorg en ondersteuning. Sterker nog, beiden worden vaak genoemd als 
kernelementen ervan. 

Bij zicht krijgen op gaat het enerzijds om de vraag wat een cliënt nodig heeft voor een goed leven. 
Anderzijds om de vraag of daar op een goede manier met zorg en ondersteuning bij wordt 
aangesloten. Draagt dit daadwerkelijk bij aan het welzijn van een cliënt? 

Bij ‘hulpmiddelen’ om grip te krijgen op, bedoelen we hetgeen betrokkenen bij het samenspel 
doen en regelen voor het bieden van goede zorg en ondersteuning.  

Leeswijzer 

Deel 1 van dit rapport is een grafische samenvatting van het soort ‘hulpmiddelen’ om zicht en grip 
te krijgen op kwaliteit. Het is de samenvatting van het resultaat van de praktijkverkenning. Dit 
beeld is te benutten als ‘praatplaat’ om in beeld te krijgen over hoe samengewerkt kan worden 
voor kwaliteit. Dat is zicht krijgen op de vragen ‘doen we het goede en doen we de dingen goed?’, 
‘hoe kunnen we waar nodig werken aan het verbeteren van zorg?’ en ‘waar hebben we het dan 
over met elkaar?’. 

In deel 2 leggen we de onderdelen van de ‘praatplaat’, verder uit. Voor degene die een beeld 
willen hebben van de onderdelen voor een kwaliteitskader in de ouderzorg die we in de praktijk 
gevonden hebben, is dat voldoende. 

In deel 3 staat wat de geïnterviewden ons verteld hebben en wat ook uit het deskresearch naar 
voren kwam. Het is enerzijds de verantwoording en onderbouwing van hetgeen in deel 1 en 2 
staat. Anderzijds een uitwerking ervan. Namelijk meer informatie over de ‘hulpmiddelen’, over de 
aard ervan en waarom het belangrijk is om deze ‘hulpmiddelen’ te benutten. In deel 3 staat ook de 
onderzoeksaanpak, evenals wat in de groepsinterviews gezegd is over de visie van de Werkgroep 
Kwaliteitskader ouderenzorg op verpleeg(huis)zorg.  

 

In deel 3 van dit rapport staan foto’s van de associatiekaarten die we 
benut hebben in de groepsinterviews. We hebben bij de start van elk 
gesprek aan de deelnemers gevraag om een beeld te kiezen dat voor 
hen een goed leven symboliseert, van kwetsbare en broze ouderen 
die voor de kwaliteit van hun bestaan afhankelijk zijn van anderen. In 
dit rapport staan de meest gekozen beelden. Het beeld van deze 
mevrouw in roze trainingspak, met rollator en hondje, is in elk 
groepsinterview door één van de deelnemers gekozen. Blijkbaar 
verbeeldt dit wat we iedereen gunnen: levensplezier ondanks 
beperkingen, je eigen identiteit behouden, je eigen ding doen met 
diegenen om je heen die je dierbaar zijn, buiten zijn en verbinding 
houden met de buitenwereld. Maar ook altijd weer werd opgemerkt 
dat dit beeld niet de kwetsbaarheid en broosheid laat zien, die 
kenmerkend is voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben. 
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Deel 1 
Grafische weergave in één schema 

  



‘Hulpmiddelen’ voor 

zicht op kwaliteit

“Wat is nodig, 
doen we dat?”

‘Hulpmiddelen’ voor

grip op kwaliteit

“Hoe werken we 
aan verbetering?”

Naasten

Client

Zorgmedewerkers

Door de ogen van de individuele 
cliënt en naasten

� dagelijks contact mét aandacht 
en kennis

� intake thuis en regelmatig 
evalueren

� verhalen over het leven

� leefplangesprekken

� meerdere perspectieven overleg

Door de ogen van een groep 
cliënten en naasten

� ‘aan tafel’, in de huiskamer, 
samen dingen doen

� georganiseerde groepsgesprekken 

� (anonieme) tips

� observaties en interviews

� cijfers 

� gesprek met cliënten- of 
familieraad

Door de ogen van medewerkers

� elkaar aanspreken

� reflectiebijeenkomsten

� onderling auditen

� vragenlijst / zelfevaluatie

� gesprekken met par, var, or

Door de ogen van externen

� observaties en interviews

� onderling visiteren

� (waardengeleide) audits

Overzicht van ‘hulpmiddelen’
die bruikbaar zijn in het samenspel in de praktijk, om zicht en grip te krijgen 

op de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare en broze ouderen.

zicht op kwaliteit grip op kwaliteit
Leerlus over wat goed gaat en beter kan

Het samenspel Het samenspel speelt zich af binnen de context van 
de visie en waarden van de organisatie. 

Die visie en waarden sturen ook de keuze van hulpmiddelen 
die ingezet worden om de kwaliteit van het samenspel
– en dus de kwaliteit van zorg en ondersteuning –
inzichtelijk te maken en te verbeteren.

Dit schema is onderdeel van het rapport 
‘Praktijkverkenning naar bestanddelen voor 
een nieuw kwaliteitskader ouderenzorg’

ZorgEssentie, 18 mei 2016

Organisatorische voorwaarden

� Een doordachte en doorleefde 
visie met oog voor dilemma’s

� Passende deskundigheid en 
personeelssamenstelling 

� Passende omgeving

� Organisatie-inrichting vanuit de 
kern van het samenspel

In dialoog met elkaar

� In gesprek met individuele 
cliënt en naasten

� In gesprek met de groep 
cliënten en naasten

� Gesprek tussen medewerkers 
onderling

� Gesprek met externe partijen

Samen leren en verbeteren

� Reflecteren

� Systematisch aanpak

� Slimmer werken

� Coaching en training
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Deel 2 
Toelichting op het schema 
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1 Geïnspireerd werken aan goede zorg en 
ondersteuning  

De ‘hulpmiddelen’ zijn geordend rondom het samenspel in de organisatie dat erop gericht is om 
het goede te doen voor een cliënt met zijn of haar naasten. De betrokkenen bij het samenspel zijn 
degenen die ook werken aan het inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit ervan, om met 
zorg en ondersteuning bij te dragen aan het goede leven van een broze en kwetsbare cliënt.  

We beschrijven hier het samenspel: de aard ervan, de deelnemers, in welke verhouding die tot 
elkaar staan en hoe ze met elkaar te maken hebben. Dit beeld laat zien wat voor de praktijk 
zinvolle en bruikbare ‘hulpmiddelen’ zijn om geïnspireerd en adequaat te werken aan goede zorg 
en ondersteuning. We geven hier geen samenvatting van het samenspel, zoals we bij de andere 
onderdelen van het schema wel doen. We werken dit samenspel in dit deel 2 van het rapport uit, 
omdat het wezenlijk is om de andere onderdelen van het schema te kunnen snappen. De andere 
onderdelen zijn wel samengevat en staan meer uitgewerkt in deel 3. 

1.1  Aard en bedoeling van het samenspel  

Het verbinden van mensen en activiteiten om het goede te doen voor de cliënt wordt wel een 
puzzel genoemd, waarvan de stukjes in elkaar moeten vallen. Maar de werkelijkheid blijkt toch 
complexer. Een ‘plakkende spaghetti klonter’, een ‘kluwen wol’, een ‘amoebe’ werden in de 
groepsinterviews genoemd als beelden van de activiteiten, waar je zicht en grip op wilt krijgen om 
te werken aan kwaliteit. Bovendien is het ook geen statisch geheel. De werkelijkheid is dynamisch. 
Er zijn allerlei wisselwerkingen en invloeden tussen activiteiten en betrokkenen, waardoor het 
geheel steeds in beweging is en aan verandering onderhevig. Wie van de naasten wat kan en wil 
betekenen voor een cliënt, kan in de loop van de tijd bijvoorbeeld veranderen. Daar moeten 
andere betrokkenen zich toe verhouden. Daarom hebben we het ‘Het samenspel’ genoemd, 
waarin samen wordt gedacht, gedaan en geleerd om het goede te doen voor cliënten of - beter 
gezegd - voor elke individuele cliënt. 

We hebben de deelnemers aan het samenspel geclusterd in lagen. De kern van het samenspel zijn 
cliënten, naasten en zorgmedewerkers. Zij vormen samen de dagelijkse realiteit. De andere lagen 
zijn daar in meer of mindere mate bij betrokken en ondersteunend aan. De verschillende lagen 
hebben met elkaar van doen en beïnvloeden elkaar. Zo werkt, denkt en leert de laag van 
bestuurders, managers en staf ook samen met de laag cliënt, naasten, zorgmedewerkers. 
Bijvoorbeeld als samen met medewerkers wordt gesproken over de vraag wat zij nodig hebben om 
goed voor cliënten te kunnen zorgen. Daarom in de ‘praatplaat’ ook een kluwen aan pijlen aan de 
rechter zijkant van het samenspel. 

Om zicht en grip te krijgen op dit dynamische samenspel is het van belang er vanuit verschillende 
perspectieven naar te kijken, met meerdere ‘hulpmiddelen’. Daarvan kan geleerd worden, om het 
samen (steeds beter) te doen, door ieders talenten en mogelijkheden te benutten.  
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1.2  De betrokkenen bij  het samenspel  

 

1.2.1  Kern van het samenspel :  C l iënt(en)  en naasten 

Belangrijkste deelnemer van het samenspel is uiteraard de oudere zelf. Iemand die van zorg en 
ondersteuning van anderen afhankelijk is, als gevolg van een ongeneeslijke ziekte, lichamelijke 
beperkingen of door een verzameling van problemen door ouderdom. Het gaat dan om mensen 
met de diagnose dementie, mensen met chronisch somatische – en/of psychiatrische 
aandoeningen. Uitgangspunt voor de zorg en ondersteuning aan hen, is hun eigen verhaal, wat 
voor hen een goed leven is. Dat is uiteraard voor iedereen verschillend. Ondanks die verschillen, 
weten we wel een aantal zaken die voor ieder van belang zijn. Zoals je eigen dingen doen (wat dat 
dan ook is, misschien wel niets), van betekenis zijn voor anderen (wie dan ook) en comfort ervaren 
(hoe ervaar ik mijn gezondheidsprobleem). 

In deel 3 hoofdstuk 4 staat wat de geïnterviewden ons verteld hebben over een goed leven. Hier is 
het samenspel op gericht. Uit de gesprekken blijkt dat het samenspel rondom een goed leven in 
ieder geval breder is dan fysieke gezondheid en dat welzijn hierin centraal staat. Dit betekent niet 
dat aandacht voor de fysieke gezondheid naar de achtergrond verdwijnt. De gevolgen van ziekte 
en gezondheidsrisico’s moeten (vroegtijdig) in beeld zijn in het samenspel. Hier zijn de 
geïnterviewden zeer duidelijk over. Welzijn heeft ook van doen met voorkomen van onnodig fysiek 
lijden en het bieden van comfort. Maar bijdragen aan welzijn van broze en kwetsbare ouderen 
vraagt om meer. Dat gaat bijvoorbeeld ook om een goed gesprek kunnen voeren met een cliënt 
met de diagnose dementie of afasie over levensvraagstukken of wat een zinvolle daginvulling voor 
hem of haar is. Voor een goed (gelijkwaardig) gesprek moet daarbij rekening gehouden worden 
met een beschadigd brein, zoals een van de geïnterviewden dat noemde. Of, als het gesprek niet 
meer goed mogelijk is, is het voor het welzijn van mensen belangrijk dat medewerkers kunnen 
aansluiten bij en afstemmen op verlangens en behoeften van een cliënt, hún levensverhaal. 

Ook naasten zijn betrokken bij het samenspel, al dan niet in de rol van mantelzorger. We spreken 
over naasten, omdat dit niet alleen familie maar ook vrienden en bekenden of buren kunnen zijn. 
Ook een bewindvoerder is hier genoemd, als iemand die bepaalde zaken van de cliënt overneemt. 
Naasten zijn op allerlei manieren betrokken in het samenspel. Zo blijkt uit de groepsinterviews. Dit 
is mede afhankelijk van hoe naasten de ziekte van hun naaste ervaren of een plek kunnen geven, 
waar ze wonen en hoeveel tijd ze hebben en kunnen of willen vrijmaken. In het samenspel kunnen 
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veel verschillende naasten betrokken zijn met uiteenlopende rollen en (soms) uiteenlopende 
meningen. De overig betrokkenen in het samenspel hebben hierdoor van doen met veel 
verschillende naasten, waar ze zich toe moeten verhouden in gesprekken, in het samen doen en 
van elkaar leren. Uit de groepsinterviews blijkt dat de rol van naasten steeds belangrijker wordt. 
Soms tot vreugde van naasten. Soms ook tot hun verdriet, omdat ze het niet aankunnen of niet 
(meer) betrokken willen worden. Bijvoorbeeld omdat er al lang geen goede relatie meer was.  

Een cliënt en zijn of haar naasten komt ook vaak andere cliënten en naasten tegen. Als ze thuis 
wonen bij de dagopvang bijvoorbeeld. Als een cliënt in (kleinschalig) groepsverband woont, dan 
woont deze samen met andere cliënten. Dat kan als prettig worden ervaren, maar ook als storend. 
Er ontstaan vriendschappen, maar ook felle ruzies. Dit brengt een dynamiek met zich mee waar alle 
betrokkenen bij het samenspel zich toe moeten verhouden. 

1.2.2  Zorgmedewerkers  

Met name verzorgenden en ook verpleegkundigen (niveau 4), maken deel uit van het dagelijks 
leven van een oudere. Een broze oudere, die zorg en ondersteuning nodig heeft voor de kwaliteit 
van het bestaan. Mensen die verpleegzorg nodig hebben (vanuit de Wet langdurige zorg) hebben 
vaak complexe gezondheidsproblemen en intensieve lichamelijk verzorging nodig. Zorgmede-
werkers staan daarom - samen met cliënt en naasten - bovenin het samenspel. Als iemand nog 
thuis woont, komen zorgmedewerkers vaak meerdere keren per dag langs. Als iemand woont in 
groepsverband, dan maken zorgmedewerkers onlosmakelijk deel uit van diens dagelijks leven. En 
daarmee ook van het leven van de naasten. Belangrijk is dat we ons realiseren, zo kwam in 
verschillende gesprekken aan de orde, dat zorgmedewerkers uiteindelijk niet verantwoordelijk zijn 
voor het levensgeluk van de mensen waar ze voor zorgen. Uiteraard kunnen en willen zij daar een 
belangrijke bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door het bieden van comfort. Maar mensen zijn 
uiteindelijk toch zelf verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Cliënten zelf, maar zeker ook hun 
naasten, om er samen met hun ondersteuners het beste van te maken. 

Geen enkele cliënt is hetzelfde of heeft altijd hetzelfde nodig voor een goed leven. In elk contact 
moet weer opnieuw vastgesteld worden wat iemand nodig heeft om op dát moment zo veel 
mogelijk kwaliteit van leven te ervaren. Er kan altijd iets gebeuren in de omgeving van de cliënt of 
door een wisselend ziektebeeld. Alleen “in de ontmoeting”, zoals één van de verpleegkundigen dat 
noemde, wordt duidelijk wat nu het goede is om te doen. De ontmoeting is nodig om de ander 
‘helemaal’ te kunnen zien en erkennen. Ook om zicht te krijgen op (wisselende) behoeften en 
verlangens, die samenhangen met een goed leven met kwetsbaarheid. Wanneer voelt iemand zich 
zo prettig mogelijk? Dat kan ook zijn iemand erkennen in het verdriet om verlies. Het leven is niet 
alleen maar plezierig, voor niemand niet. Dat ontkennen vergroot het lijden. 

Uit het groepsgesprek met zorgmedewerkers blijkt dat zij de hele dag door keuzes aan het maken 
zijn. Keuzes om met hun zorg en ondersteuning zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat een cliënt 
op dat moment nodig heeft. Uit wat zij ons verteld hebben, konden we de volgende categorieën 
afwegingen afleiden. Die laten zien hoe dynamisch het samenspel moet zijn, om daarmee te 
kunnen dealen. Afwegingen zijn: 

• eigen regie van de cliënt t.o.v. lichamelijke gezondheid 
• vrijheid en leven zoals thuis t.o.v. reduceren van risico’s 
• reduceren van risico’s t.o.v. cliënten betuttelen 
• zelfredzaamheid bevorderen t.o.v. eigen regie (niet zelfredzaam willen zijn) 
• betrekken van andere disciplines t.o.v. onnodig medicaliseren 
• wens van de cliënt t.o.v. wens van de familie 
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• wat is goed voor individuele cliënt t.o.v. wat is goed voor de groep cliënten 
• uitstralen dat alles moet kunnen t.o.v. beperkt beschikbare tijd 
• zakelijk zorg t.o.v. aandachtige en menswaardige zorg 
• wat is goed voor cliënten t.o.v. wat is ook goed voor mezelf 
• eigen verantwoordelijkheid nemen t.o.v. (soms dwingende) kaders van de organisatie / wet- en 

regelgeving 
• creatief zijn en out of the box durven denken t.o.v. geen fouten mogen of durven maken 
• aandacht voor de cliënt t.o.v. administratieve taken 

In de zorg en begeleiding die ze bieden, hebben zorgmedewerkers te maken met beperkingen en 
kwetsbaarheid van ouderen. Zich daartoe verhouden brengt tal van dilemma’s met zich mee, waar 
zorgmedewerkers - evenals álle andere betrokkenen - mee moeten dealen om bij te kunnen 
dragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven van een kwetsbaar en broos mens. Dát is de 
realiteit van alledag, die van invloed is op de kwaliteit van zorg en ondersteuning. 

1.2.3  Omgeving(ondersteuners)   

De fysieke omgeving, daginvulling, dagstructuur is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen 
bij het samenspel. Ieder draagt daar vanuit de eigen rol een positie aan bij. Een aantal mensen 
heeft daarin een explicietere opdracht.  

Dat zijn bijvoorbeeld activiteitenbegeleiders, coaches dagbesteding of welzijnsmedewerkers, die 
kennis hebben van zinvolle bezigheden voor kwetsbare mensen en van passende dagstructuur. Zij 
coachen steeds vaker zorgmedewerkers bij het invullen van dagbesteding en het stimuleren van 
informele zorg door vrijwilligers en naasten. Ook medewerkers die facilitaire diensten bieden 
hebben een rol in het creëren van een passende omgeving, zoals met horecadiensten of 
onderhoudsklussen. Belangrijke omgevingondersteuners, zijn ook helpenden en gastvrouwen. Zij 
kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de sfeer in huis, door aandacht voor een gezellig en 
schone omgeving en ondersteuning tijdens de maaltijden. Zij maken door hun activiteiten deel uit 
van het dagelijks leven van cliënten. Het ‘gewone’ en dagelijks contact met hen wordt door 
cliënten en naasten vaak zeer gewaardeerd, zo blijkt uit de groepsinterviews. 

Ook vrijwilligers maken deel uit van de omgeving van cliënten. Zij kunnen allerlei rollen vervullen, 
die passen bij hun mogelijkheden en die hen zelf voldoening geven. Eén van de verpleegkundige 
noemt “bezoekvrijwilligers en waakvrijwilligers”. Een van de deelnemers aan het groepsgesprek 
met familie en cliëntvertegenwoordigers was “vrijwillige mantelzorger”. Vrijwilligers komen naast 
cliënten en naasten vooral zorgmedewerkers en andere omgevingondersteuners tegen. Uit de 
groepsinterviews blijkt hoe belangrijk het is om vrijwilligers goed te begeleiden en hen mee te 
nemen in het doel van het samenspel, de visie en waarden van de organisatie. Anders handelen zij 
vanuit andere waarden en dat kan het samenspel frustreren.  

Als de cliënt thuis woont is hij of zij naar alle waarschijnlijkheid in een fysieke omgeving die goed 
past bij de eigen leefstijl. Maar mogelijk minder goed aansluit bij eventuele fysieke beperkingen. 
Soms zelf kan bijdragen aan het ontstaan van fysieke klachten.  

Als de cliënt in een voorziening woont, dan doet de omgeving ertoe. Die kan als meer of minder 
passend ervaren worden, meer of minder helend of weldadig. Daarom zijn er organisaties waar 
cliënten voor een bepaalde leefstijl kunnen kiezen. Maar ook voor organisaties die niet over die 
mogelijkheden beschikken of hiervoor kiezen, geldt dat een passende omgeving nodig is. 
Bijvoorbeeld om veiligheid te bieden. Dan doelen de deelnemers aan de groepsinterviews niet 
alleen op zoiets als brandveiligheid. Het gaat dan vooral om de veiligheid waarbinnen iemand 
vrijheid kan ervaren, zich vrijelijk kan bewegen. Een goede omgeving heeft ook van doen met een 



   
 

 Zicht en grip krijgen op de kwaliteit van de ondersteuning aan ouderen Deel 2 – Toelichting op het schema 2–6 

 ZorgEssentie – 18 mei 2016 

passende sfeer waarin iedereen zich prettig en welkom voelt, zo thuis mogelijk; met prikkels en 
reuring, met mogelijkheden voor een zinvolle tijdsbesteding. Voor cliënten zelf, maar ook naasten 
als ze op bezoek komen. 

1.2.4  Para(medische) discipl ines,  verpleegkundigen, agogen,  coaches 

Cliënten, naasten en zorgmedewerkers in de kern van het samenspel, werken samen met andere 
functionarissen. Die zijn niet dagelijks, maar wel regelmatig betrokken. Zij kunnen op allerlei 
manieren bijdragen aan het goede leven van een cliënt. Bijvoorbeeld door het bespreken van 
zingevingvraagstukken. Of door cliënten te helpen zich vrijer en met meer zelfvertrouwen te 
bewegen, beter te eten of zichzelf te verzorgen. Of door zorgmedewerkers en naasten te helpen 
beter contact te maken met de oudere (met dementie of afasie). Of om de groepssfeer te 
bevorderen. Of door bij te dragen aan een gevoel van fysiek welbevinden van een cliënt, comfort 
te bieden en lijden te voorkomen door gezondheidsproblemen vroegtijdig te onderkennen en 
behandelen. Cliënten doen immer niet een beroep op verpleeghuiszorg voor hun “zweetvoeten”, 
zo werd door een van de bestuurders gezegd. Er kunnen tal van gezondheidsproblemen en – 
risico’s spelen. Het onderkennen en behandelen daarvan, vindt dan plaats in het licht van kwaliteit 
van leven en welzijn van de cliënt. In het groepsgesprek met hen zei een bestuurder daarover het 
volgende. Niet de verzorgenden moeten bang zijn om te medicaliseren, zoals nu in de praktijk 
vaak gebeurt. Als verzorgenden gezondheidsrisico’s signaleren, thuis of intramuraal, moeten ze in 
overleg met de cliënt en/ of naasten zonder twijfel andere disciplines erbij betrekken. Of naasten 
adviseren om dat te doen. Het is aan de andere disciplines dit zo te benaderen en behandelen, dat 
niet onnodig wordt gemedicaliseerd. Ook In het groepsgesprek met specialisten ouderengenees-
kunde kwam dit punt aan de orde. Artsen moeten elk signaal van een verzorgende serieus nemen. 
Om vervolgens het gesprek aan te gaan met de cliënt en/of naasten. “Wat vindt u belangrijk, wat 

is mogelijk en wat is onmogelijk? Om zo met cliënt en familie op dezelfde golflengte komen.” . 
Belangrijk is lijden te voorkomen en comfort te bieden, maar het leven niet onnodig te 
medicaliseren of mensen te betuttelen of hen hun eigen regie of plezier te ontnemen. 

Met medische disciplines doelen we op de specialist ouderengeneeskunde. In de thuissituatie ook 
de huisarts. Die speelt daar een belangrijke rol, mogelijk ook de specialist ouderengeneeskunde. 
Met paramedische disciplines doelen we op: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maar ook 
psychologie, geestelijk verzorging, maatschappelijk werk en muziektherapie. Verpleegkundigen 
kunnen ook verpleegkundig specialisten zijn. 

De betrokkenen bij het samenspel waar we het hier over hebben, hebben een dubbelrol. Enerzijds 
hebben zij direct contact met cliënten en naasten. Anderzijds indirect via zorgmedewerkers. Zij 
werken samen met hen, helpen en ondersteunen hen, zodat zij in hun contact met een cliënt het 
goede kunnen doen. Zij ondersteunen zorgmedewerkers, zodat zij niet in hun eentje met de 
dilemma’s worstelen die we hiervoor genoemd hebben. 

In veel organisaties zijn ook coaches werkzaam, om zorgmedewerkers te ondersteunen in het 
samenspel. Het samenspel met elkaar, met cliënt en naasten en met al de andere deelnemers aan 
het samenspel. 

1.2.5  Managers,  bestuurders en staf  

Managers, bestuurders en staf zijn eveneens onderdeel van het samenspel. Zij spelen daarin een 
faciliterende rol. Zij richten zich vooral op de koers, visie en waarden van de organisatie; en op de 
linker en richterkolom van het samenspel. Wat spreken we daarover af met elkaar? Hoe krijgen we 
zicht en grip op kwaliteit? Wat heeft iedereen daarvoor nodig? We zouden dergelijke afspraken 
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ook het systeem kunnen noemen, dat het samenspel ondersteunt gericht op de kwaliteit van leven 
en welzijn van kwetsbare en broze ouderen. Echter, die term heeft een heel negatieve klank 
gekregen, zo horen we in de groepsinterviews. Er is namelijk een overdaad aan systemen die het 
samenspel juist frustreren. Maar het gaat erom een systeem te creëren dat het samenspel 
ondersteunt. Welke afspraken kunnen daarover met elkaar gemaakt worden? Hoe gaan we het 
samen gaan doen? De vraag of het passende systeem gevonden is, is onderdeel van het ‘zicht 
krijgen op’ de kwaliteit van zorg en ondersteuning.  

1.2.6  Externe samenwerkingspartners  

Bij het samenspel zijn ook externe samenwerkingspartners betrokken, bijvoorbeeld andere 
(zorg)organisaties die aanvullende expertise bieden. Of om mee af te stemmen als een cliënt 
verhuist naar een andere woonomgeving. 

Externe samenwerkingspartners zijn ook zorgverzekeraars of de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg. Ook zij maken deel uit van het samenspel, in die zin dat ze er invloed op hebben. Die invloed 
wordt niet altijd als ondersteunend en inspirerend ervaren, ook al is er begrip voor hun positie en 
belangen. We benoemen hen toch als samenwerkingspartners, omdat vooral uit de 
groepsinterviews met bestuurders, managers en stafmedewerkers blijkt dat zij hen wel graag als 
samenwerkingspartner zouden beleven. Zij denken dat dit een positieve invloed op het samenspel 
kan hebben, waarbij duidelijk is dat ieder daarin een specifieke eigen verantwoordelijkheid heeft. 

Het samenspel heeft zich ook te verhouden tot externe invloeden en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld 
ten aanzien financiering, wet- en regelgeving. In de thuiszorg krijgen cliënten bijvoorbeeld ook 
zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of ZorgVerzekeringsWet, wat van invloed is 
op de mogelijkheden binnen het samenspel. Ook zijn de samenleving en politiek van invloed. Zij 
reageren vaak heftig op incidenten of rapportages over de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Hoewel 
ondersteunend bedoeld, om de kwaliteit van zorg te verbeteren, werkt de reactie daarop vaak – of 
in ieder geval ook – frustrerend. Er wordt eerst “door een rietje naar de werkelijkheid gekeken”, 
zoals een van de bestuurders aan het groepsgesprek dat noemde. Vervolgens wordt gepoogd 
vanuit dat beperkte beeld van de werkelijkheid op kwaliteit te sturen, overal op eenzelfde manier, 
voor de hele sector. Dat frustreert het werken aan kwaliteit eerder, omdat onvoldoende oog is 
voor de eigen dynamiek van het samenspel in een organisatie. Dat laat onverlet dat vanuit de 
samenleving of in rapportages over de kwaliteit van verpleeghuiszorg relevante signalen staan. 
Die zijn te benutten om zicht te krijgen op kwaliteit van het samenspel in de eigen organisatie. De 
keuze van ‘hulpmiddelen’ of de thema’s die daarin aan de orde zijn, kunnen daarop aangepast 
worden. 

1.3  ‘Hulpmiddelen’ voor zicht op het samenspel 

Het hart van de ‘praatplaat’, is het samenspel. Om zicht te krijgen op de kwaliteit daarvan staan in 
de linkerkant ‘hulpmiddelen’ die daarvoor zoal benut worden of benut kunnen worden. We willen 
hiermee niet suggereren dat we DE hulpmiddelen in beeld hebben. Dat is niet het geval. Aan de 
‘hulpmiddelen’ die er staan kan ongetwijfeld nog van alles toegevoegd worden. De praktijk is zeer 
creatief. We denken wel dat we de vier type ‘hulpmiddelen’ in beeld hebben, die meestal gebruikt 
wordt om zicht te krijgen op kwaliteit. Daar geven we voorbeelden van. 



   
 

 Zicht en grip krijgen op de kwaliteit van de ondersteuning aan ouderen Deel 2 – Toelichting op het schema 2–8 

 ZorgEssentie – 18 mei 2016 

Tussen de vier type ‘hulpmiddelen’ staan leerlussen. Hiermee willen 
we aangeven dat hiertussen verband bestaat. Met het ene 
‘hulpmiddel’, zoals een leefplangesprek met een individuele cliënt 
en naasten, wordt zichtbaar waar leerpunten liggen. Bijvoorbeeld 
dat het niet lukt om in dat gesprek zicht te krijgen op wat de cliënt 
nodig heeft voor een goed leven. Of anderszins zicht te krijgen op 
verlangens en behoeften om bij aan te sluiten. Dit leerpunt kan dan 
met een ander ‘hulpmiddel’ opgepakt worden, om er meer zicht op 
te krijgen, dit verder te verkennen en uit te diepen. Bijvoorbeeld in 
een reflectiebijeenkomst van verzorgenden onderling. 
Verzorgenden passen daar hun gedrag in het samenspel met cliënt 
en naasten op aan en gaan het anders doen. Vervolgens kan met 
een derde ‘hulpmiddel’, bijvoorbeeld waarderende audits, gekeken 
worden of dat effect heeft. Of door hier in een huiskamergesprek (al 
dan niet georganiseerd) met naasten over te spreken.  

Uit de groepsinterviews komen de nevenstaande vier typen 
‘hulpmiddelen’ in beeld. Het is uiteraard ook mogelijk om 
verschillende typen ‘hulpmiddelen’ met elkaar te combineren. 
Bijvoorbeeld audits die zich richten op ervaringen van cliënten én 
tegelijkertijd op ervaringen van medewerkers.  

In Deel 3 staat meer informatie over nevenstaande typen 
‘hulpmiddelen’. Hieronder bespreken we ze kort. 

 

 

1.3.1  Zicht op kwaliteit  door de ogen van de individuele cl iënt en naasten 

Zicht krijgen op het effect van het samenspel - draagt dit daadwerkelijk bij aan een goed leven? – 
kan op de eerste plaats binnen het directe contact tussen cliënt, naasten en zorgmedewerkers. 
Daarbij worden ‘hulpmiddelen’ gebruikt om in gesprek én dagelijks contact zicht te krijgen op 
behoeften en verlangens. Ook om tegelijkertijd vast te stellen of daar met zorg en ondersteuning 
ook daadwerkelijk aan wordt bijdragen. Daar worden regelmatig ook andere disciplines bij 
betrokken, zoals tijdens een MultiDisciplinair Overleg. Of het lukt om vanuit de individuele relatie 
zicht te krijgen op behoeften en verlangens van een cliënt, is afhankelijk van de kwaliteit van het 
gesprek. Waarbij ook van cliënten en naasten wordt gevraagd om daaraan bij te dragen door 
bijvoorbeeld open en duidelijk te zijn. Als het niet meer mogelijk is om met cliënten een gesprek te 
voeren, dan komt het aan op de vaardigheden van medewerkers om zicht te krijgen op verlangens 
en behoeften van cliënten.  

1.3.2  Zicht op kwaliteit  door de ogen van de groep cl iënten en naasten  

Zicht krijgen op kwaliteit kan zich niet beperken tot de individuele zorgrelatie. Zo komt in de 
groepsgesprekken aan de orde. Ook omdat in kleinschalige woonvormen kwaliteit voor een 
belangrijk deel bepaald wordt door de interactie tussen groepen cliënten en naasten, medewerkers 
en vrijwilligers. Bovendien kunnen cliënt en/of naasten het ook lastig vinden om zich uit te spreken 
in direct contact met (zorg)medewerkers, omdat ze zich afhankelijk voelen. Of ze weten zelf niet 
goed wat ze aan de orde willen stellen. Of ze praten ergens niet over, omdat ze denken dat het 
toch niet kan. Daarom is het van belang om ook via andere ‘hulpmiddelen’ zicht te krijgen op 

‘Hulpmiddelen’ voor 
zicht op kwaliteit

“Wat is nodig, 
doen we dat?”

Door de ogen van de individuele 
cliënt en naasten
 dagelijks contact mét aandacht 

en kennis
 intake thuis en regelmatig 

evalueren
 verhalen over het leven
 leefplangesprekken
 meerdere perspectieven overleg

Door de ogen van een groep 
cliënten en naasten
 ‘aan tafel’, in de huiskamer, 

samen dingen doen
 georganiseerde groepsgesprekken 
 (anonieme) tips
 observaties en interviews
 cijfers 
 gesprek met cliënten- of 

familieraad

Door de ogen van medewerkers
 elkaar aanspreken
 reflectiebijeenkomsten
 onderling auditen
 vragenlijst / zelfevaluatie
 gesprekken met par, var, or

Door de ogen van externen
 observaties en interviews
 onderling visiteren
 (waardengeleide) audits

zicht op kwaliteit
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behoeften en verlangens van cliënten en de kwaliteit van de ondersteuning. Dat kan door met 
groepen cliënten en/of naasten in gesprek te gaan. Daarmee komt de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning vanuit een ander perspectief in beeld. De ‘hulpmiddelen’ die daarvoor genoemd 
worden, zijn enerzijds bruikbaar voor de ‘eigen’ groep cliënten en naasten, van de groepswoning. 
Anderzijds voor ‘alle’ cliënten en naasten dwars door de hele organisatie heen.  

1.3.3  Zicht op kwaliteit  door de ogen van medewerkers zelf  

De ‘hulpmiddelen’ die kwaliteit zichtbaar maken door de ogen van medewerkers zelf, brengen 
relevante aspecten van kwaliteit in beeld die met andere ‘hulpmiddelen’ buiten beeld blijven. 
Daarom is het zinvol om niet alleen door de ogen van de cliënt en naasten naar kwaliteit te kijken, 
maar ook door de ogen van alle anderen uit het samenspel. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
deskundigheid die nodig is voor zorg en ondersteuning aan een cliënt met een specifiek ziekte-
beeld. Een cliënt en diens naasten kunnen daar tevreden over zijn. Echter, als medewerkers daar 
met elkaar over in gesprek gaan en op reflecteren, kan duidelijk worden dat bepaalde 
deskundigheid ontbreekt. Bijvoorbeeld om op te pikken dat zingevingvraagstukken spelen waar 
een cliënt heel verdrietig over is. Of dat het duidelijk niet lukt om aan te sluiten bij de wensen en 
verlangens van een cliënt. Elkaar aanspreken en in die zin goede communicatie en onderlinge 
interactie tussen medewerkers, is van belang om zicht te krijgen op kwaliteit door de ogen van 
medewerkers; evenals de vaardigheid, de ruimte en begeleiding om te reflecteren. 

1.3.4  Zicht op kwaliteit  door de ogen van externen 

Om zicht te krijgen op ervaringen van cliënten en naasten en de kwaliteit van het samenspel, kan 
het zinvol zijn om daarvoor de (frisse) blik van een buitenstaander te benutten. Daarvan kan 
geleerd worden over wat goed gaat en wat beter kan. Belangrijk is dat hierin ‘leren’ het doel is. 

1.4  ‘Hulpmiddelen’ voor grip op het samenspel 

Aan de rechterkant van het samenspel staan drie typen 
‘hulpmiddelen’ voor grip op kwaliteit. Die komen uit de 
groepsinterviews en deskresearch. 

1.4.1  Organisatorische hulpmiddelen 

Een type ‘hulpmiddelen’ dat benut wordt om grip te krijgen op 
goede zorg en ondersteuning heeft van doen met organisatorische 
randvoorwaarden. Daarbij gaat het er niet om een nieuw systeem op 
te tuigen, maar om ‘hulpmiddelen’ in te zetten die het samenspel 
helpen om het goede te doen voor een individuele cliënt met diens 
naasten. Het gaat dan om een visie die doordacht en doorleefd 
wordt door iedereen en voor alles en die erop gericht is om de 
kwaliteit van leven en welzijn van cliënten te ondersteunen. Alleen 
dan kan dit de motor zijn voor goede zorg en ondersteuning. 
Belangrijk is dat bij het doordenken van de visie oog is 
voor dilemma’s die samenhangen met het waarmaken van de visie, 
zoals hiervoor genoemd zijn bij het samenspel (zorgmedewerkers).  

Het zal niemand verbazen dat passende deskundigheid 
en personeelssamenstelling in de praktijk behulpzaam zijn om te 
werken aan goede zorg en ondersteuning. Er is een goede mix nodig, zodat het geheel van 
medewerkers beschikt over de deskundigheid (kennis en houding) die nodig is om voor een 

‘Hulpmiddelen’ voor
grip op kwaliteit

“Hoe werken we 
aan verbetering?”

Organisatorische voorwaarden
 Een doordachte en doorleefde 

visie met oog voor dilemma’s
 Passende deskundigheid en 

personeelssamenstelling 
 Passende omgeving
 Organisatie-inrichting vanuit de 

kern van het samenspel

In dialoog met elkaar
 In gesprek met individuele 

cliënt en naasten
 In gesprek met de groep 

cliënten en naasten
 Gesprek tussen medewerkers 

onderling
 Gesprek met externe partijen

Samen leren en verbeteren
 Reflecteren
 Systematisch aanpak
 Slimmer werken
 Coaching en training
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specifieke groep kwetsbare en broze ouderen te zorgen. Wat de goede mix is, is niet in zijn 
algemeenheid te zeggen maar afhankelijk van de visie en kernwaarden van de organisatie en de 
doelgroep waarvoor wordt gezorgd.  

Een passende, weldadige en helende omgeving is voor mensen die verhuisd zijn naar een 
intramurale voorziening van belang voor een goed leven. 

Als het gaat om ‘hulpmiddelen’ voor grip op goede zorg, dan gaat het ook om een 
passende organisatie-inrichting. Eigenaarschap en regelruimte voor de kern van het samenspel zijn 
dan belangrijk in de praktijk. Ook het creëren van stabiliteit in de kern: vaste gezichten zodat zij 
elkaar leren kennen. En stabiliteit in het samenspel als geheel, want bijdragen aan een goed leven 
van de cliënt kan alleen als de deelnemers ervaren dat ze van belang zijn, hun bijdrage wezenlijk is; 
ze zich gesteund voelen (niet alleen gelaten); niet voortdurend onzeker zijn (over kaders of de 
toekomst) of niet alleen maar bezig zijn met “het hoofd boven water houden”, zoals een van de 
verzorgenden dat zei. 

1.4.2  Samen leren en verbeteren 

Ander type ‘hulpmiddelen’ voor grip op goede zorg en ondersteuning gericht op het welzijn van 
cliënten, is ‘samen leren en verbeteren’. Deels worden daarvoor dezelfde ‘hulpmiddelen’ benut als 
voor ‘zicht krijgen op kwaliteit’. In gesprekken of contact met cliënt en naasten wordt niet alleen 
vastgesteld wat goede zorg en ondersteuning is voor een cliënt en of die ook geboden wordt. In 
dergelijke gesprekken en binnen de ontmoeting gaat het tevens over de vraag ‘hoe kunnen we het 
waar nodig anders doen om beter aan te sluiten?’ Zicht krijgen op en werken aan, gaan dan hand 
in hand. Dat geldt ook voor het reflecteren op goede zorg en ondersteuning door medewerkers 
onderling.  

Samen leren en verbeteren heeft ook van doen met een systematisch aanpak voor 
kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld met de Plan-Do-Check-Act cirkel of aanverwante verbetercycli 
en verbeterborden ‘à la Lean’ of door slimmer te werken. Of door in te zetten op een 
‘totaalaanpak’ voor kwaliteitsverbetering vanuit de centrale rol van verzorgenden en 
verpleegkundigen, zoals met Excellente zorg. Ook door het bevorderen van deskundigheid (kennis 
en houding), ook van vrijwilligers, bijvoorbeeld middels coaching en training of de inzet van 
(afgestemde) protocollen die de vakbekwaamheid ondersteunen. 

1.4.3  De dialoog voeren: met elkaar spreken over  goede zorg en ondersteuning 

Derde type ‘hulpmiddelen’ voor grip op goede zorg en ondersteuning heeft van doen met het 
faciliteren van de dialoog tussen mensen die daar samen verantwoordelijk voor zijn. Wie zou dan 
met wie moeten praten en waarover? We werken dit onderdeel van het schema in dit deel van het 
rapport uit – en niet in deel 3 – omdat dit wezenlijk is om te snappen hoe de ‘praatplaat’ werkt als 
instrument voor het verbeteren en verantwoorden van zorg.  

Als we het hebben over ‘samen praten’, dan bedoelen we een goed gesprek. Dat is volgens de 
deelnemers aan de groepsinterviews een gesprek op basis van oprechte aandacht, gelijkwaardig-
heid, respect voor ieders belangen en verantwoordelijkheden én met begrip van elkaars 
(on)mogelijkheden. Dat geldt uiteraard voor het gesprek met cliënten en naasten, maar ook voor 
gesprekken tussen alle anderen. Alleen dan komen de relevante aspecten van kwaliteit op tafel. 

Voor een antwoord op de vraag Wie zou dan met wie moeten praten en waarover? kunnen we 
weer teruggrijpen naar ‘hulpmiddelen’ om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning.  
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Cliënten, naasten en zorgmedewerkers praten samen over wat de kwetsbare en broze oudere 
nodig heeft voor de kwaliteit van het bestaan. En hoe ieder daaraan bij kan dragen. Soms praten 
andere disciplines daarover mee. In dergelijke gesprekken stellen mensen zich kwetsbaar op en 
wordt zeer persoonlijke informatie gedeeld. Daarmee leggen de betrokkenen verantwoordelijkheid 
aan elkaar af over: doen we het goede en doen we de dingen goed? Daarbij gaat het om alle 
aspecten van het leven. Welzijn staat daarbij centraal. Vanuit dat perspectief wordt ook gekeken 
naar gezondheidsproblemen en veiligheidsrisico’s. Afspraken naar aanleiding van dergelijke 
gesprekken worden vastgelegd in het leefplan (dossier).  

Medewerkers (soms samen met vrijwilligers) praten met de groep cliënten en/of naasten, over de 
zorg en ondersteuning die nodig is en of die wordt geboden. Daarvoor wordt het type 
‘hulpmiddelen’ benut dat staat bij ‘zicht op kwaliteit door de ogen van een groep cliënten en 
naasten’. Gesprekken met een groep cliënten en/of naasten kunnen over van alles gaan, wat voor 
hen relevant is. Dat kan de dagelijkse verzorging zijn, maar het kunnen ook zeer persoonlijke 
gesprekken zijn over wat ‘eigen regie’ betekent of over de betekenis van levensvragen die als 
pijnlijk worden ervaren. Resultaten van dergelijke ‘hulpmiddelen’ worden vastgelegd en benut om 
te werken aan verbeteringen. Bijvoorbeeld in kleinschalige verbeterprojecten of op 
verbeterborden. Resultaat kan ook door individuele medewerkers benut worden in hun directe 
contact met cliënt en naasten, om het anders of beter te doen.  

Ook praat bestuur en management met cliëntenraad of naastenraad over onderwerpen die voor 
cliënten en naasten relevant zijn. Ze leggen in die zin verantwoordelijkheid aan hen af over de 
onderwerpen die er voor cliënten en naasten toe doen. Gesprekken kunnen gaan over signalen die 
leden van de cliëntenraad of naastenraad zelf opvangen. Of die uit het gebruik van allerlei 
‘hulpmiddelen’ naar voren komen. Of over signalen uit de samenleving. Speelt dat ook bij ons? 

Medewerkers praten met elkaar, leggen verantwoording aan elkaar af, over wat ze goed doen en 
wat beter kan. Daarvoor worden de ‘hulpmiddelen’ benut die staan onder ‘kwaliteit door de ogen 
van medewerkers’. Dergelijke gesprekken zijn zeer persoonlijk, omdat het gaat over persoonlijk 
functioneren van medewerkers in relatie tot cliënten en naasten en andere deelnemers aan het 
samenspel. Medewerkers stellen zich daarin kwetsbaar op. Resultaat van dergelijke gesprekken 
wordt bijvoorbeeld door medewerkers zelf vastgelegd in persoonlijke ontwikkelplannen, om aan te 
werken. Of vastgelegd in verbeterpunten van het team, waaraan samen gewerkt wordt 
bijvoorbeeld in teamoverleg (reflectiemoment).  

Ook praat bestuur en management met medewerkers (PAR, VAR, OR) en zij leggen in die zin 
verantwoordelijkheid aan elkaar af. Dat kan gaan over onderwerpen die volgens bestuur en 
management van belang zijn, omdat ze uit het gebruik van ‘hulpmiddelen’ naar voren komen. 
Maar het kunnen ook onderwerpen zijn die leden van dergelijke commissies zelf aandragen. 

Bestuurders praten met externe partijen over kwaliteit, zoals de Inspectie voor de gezondheidszorg 
of zorgkantoren. In de groepsinterviews is gesproken over de vraag waar gesprekken met hen over 
zouden moeten gaan. Dat komt neer op wat door één van de bestuurders is genoemd. “Het zou 

genoeg moeten zijn als je in een soort kwaliteitsrapport kunt aangeven hoe je werkt aan 

kwaliteit en wat beter kan voor de cliënt, om daarover het gesprek te voeren”. In de verschillende 
groepsgesprekken is aangegeven over welke onderwerpen het dan zou kunnen gaan, bijvoorbeeld 
laten zien dat:  

• je aan cliënten en naasten vraagt hoe het volgens hen gaat 
• gewerkt wordt volgens visie en waarden, dat dit echt doorwerkt in alles en houvast geeft aan 

medewerkers 
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• oog is voor dilemma’s in de praktijk, zoals machtsongelijkheid en vrijheid binnen veiligheid 
• medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen 
• er ruimte is voor reflectie en er actief wordt geleerd, waar nodig deskundigheid bevordert 
• af en toe de thermometer in de organisatie wordt gestoken op onderwerpen die ertoe doen 

(nooit meten om te meten) en dat ‘tellen’ en zeker ‘vertellen’ zinvol en bruikbaar is 

1.5  Zicht en grip op het samenspel :  een leerlus  

In de visualisatie verbinden we zicht op het samenspel met grip op het samenspel met een leerlus. 
Doen de ‘hulpmiddelen’ om grip te krijgen op het samenspel ook waar ze voor bedoeld zijn? Daar 
kan de organisatie zicht op krijgen door ‘hulpmiddelen’ te benutten die aan de linkerkant van het 
samenspel staan. Uitkomsten daarvan worden weer benut om de ‘hulpmiddelen’ voor grip op het 
samenspel aan te passen. Zicht en grip krijgen op het samenspel om kwetsbare en broze ouderen 
te ondersteunen in de kwaliteit van hun bestaan, is daarmee een’ ongoing proces’. 

Welke van de vele ‘hulpmiddelen’ een organisatie benut voor het krijgen van zicht op het 
samenspel is afhankelijk van: 

• de visie en waarden van de organisatie 

• wat voor de deelnemers aan het samenspel inspirerend is – wat zij zinvol en bruikbaar vinden 
• de stand van zaken in de organisatie - welke onderdelen van het samenspel behoeven extra 

aandacht?  

• externe signalen uit media of rapportages over de kwaliteit van verpleegzorg – spelen die ook 
in onze organisatie? 

Belangrijk bij de keuze van ‘hulpmiddelen’ is dat gekeken wordt naar het hele palet. Hoe ze in 
samenhang met elkaar zicht geven op relevante aspecten van de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning. Verschillende ‘hulpmiddelen’ brengen specifieke informatie aan het licht en vullen 
elkaar aan en kunnen daartoe ook gecombineerd worden. Vervolgens wordt de verbinding 
gemaakt met de ‘hulpmiddelen’ voor grip. Hoe gaan we werken aan de signalen van kwaliteit die 
aan het licht gekomen zijn? Bijvoorbeeld medewerkers helpen om steeds weer opnieuw samen 
met cliënt en naasten de afweging te maken tussen ‘eigen regie’ en ‘het voorkomen van 
gezondheidsproblemen’. 

In een organisatie staan als het ware allerlei ‘hulpmiddelen’ paraat om al naar gelang relevante 
kwaliteitsinformatie boven tafel te krijgen. Bijvoorbeeld als er signalen zijn vanuit de samenleving 
dat ‘de basiszorg niet op orde is’, in de zin van lichamelijke verzorging en het signaleren van 
gezondheidsrisico’s. Dan wordt met de beschikbare (of nieuwe) ‘hulpmiddelen’ onderzocht hoe dat 
zit in de eigen organisatie. Met meer diepgang dan alleen meten, omdat dit relevante en bruikbare 
aanknopingspunten biedt om waar nodig de zorg te verbeteren. Vervolgens worden op basis van 
deze verbeterinformatie de ‘hulpmiddelen’ in stelling gebracht om zorg en ondersteuning te 
verbeteren, zodat deze daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van kwetsbare en broze 
ouderen.  

1.6  Een gezamenli jke taal  spreken 

Taal als ‘hulpmiddel’ voor het bieden van goede zorg is in de verschillende groepsinterviews 
genoemd. De taal van de cliënt en naasten spreken is belangrijk, om elkaar te kunnen verstaan. 
Maar ook onderling een taal gebruiken, waarmee alle deelnemers aan het samenspel elkaar goed 
verstaan en die verbindt om de bedoeling van het samenspel waar te maken.  
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De visie en waarden van de organisatie bieden een dergelijke verbindende taal. Maar ook is 
relevant als de deelnemers aan het samenspel zich bewust zijn van hun beeld van de huidige 
verpleeghuiszorg, van waaruit ze spreken. We hebben namelijk twee categorieën mensen ontmoet 
in onze gesprekken. De ene categorie vindt dat er de afgelopen jaren te veel aandacht is 
uitgegaan naar ‘zo gewoon mogelijk’. Hierdoor hebben gezondheidsproblemen en 
gezondheidsrisico’s te weinig aandacht gekregen, net zoals de vakkennis die nodig is om voor een 
specifieke doelgroep te zorgen. De andere categorie vindt dat daar juist te veel nadruk op lag, ten 
koste van de kwaliteit van leven en het leefplezier van mensen. Zij vinden dat de verpleeg(huis)-
zorg nog te veel lijkt op ziekenhuiszorg. Aanhangers van deze categorieën waren steeds allebei te 
vinden in de groepen waarmee we gesproken hebben. Het gaat dus zeker niet om specialisten 
ouderengeneeskunde ten opzichte van de rest.  

Het mooie is dat beide categorieën uiteindelijk hetzelfde nastreven, namelijk dat welzijn voorop 
staat, dat lijden wordt voorkomen en comfort geboden. Echter, doordat ze daar vanuit een ander 
uitgangspunt naar kijken, een ander beeld van de huidige verpleeghuiszorg, lijken de verschillen 
groter dan ze zijn. Uit het groepsgesprek met paramedici respectievelijk met bestuurders, 
managers en staf kwam aan de orde dat de taal van Machteld Huber2 over ‘positieve gezondheid’, 
misschien wel de verbinding kan maken tussen deze beide categorieën. Zodat duidelijk wordt dat 
beiden hetzelfde nastreven en daar ook gezamenlijk aan gewerkt kan worden. 

1.7  Een ordening van hulpmiddelen die inspireert en motiveert 

In de ‘praatplaat’ zijn de ‘hulpmiddelen’ geordend, om zicht en grip te krijgen op de kwaliteit van 
verpleeg(huis)zorg. Een ordening die inspireert en motiveert om adequaat aan de slag te gaan met 
kwaliteitsverbetering. Dat is het geval omdat deze ordening recht doet aan de bedoeling, de 
dynamiek en de dilemma’s van de praktijk waarin kwetsbare en broze ouderen worden 
ondersteund om hun leven zo goed mogelijk te leven. De ‘praatplaat’ waarin we dit hebben 
vastgelegd, is volgens de deelnemers aan de groepsinterviews daarvoor bruikbaar. We hebben 
deze visualisatie, evenals deel 2 en 3 van het rapport voorgelegd aan steeds twee van de 
deelnemers van de acht groepsgesprekken (membercheck). Zij herkenden zich allemaal in het 
resultaat. Er waren detailopmerkingen, die grotendeels verwerkt zijn in deze versie van het rapport. 
Gezien het tijdsbestek en doel van deze praktijkverkenning is niets gedaan met de opmerking dat 
de uitleg (Deel 2) en toelichting (Deel 3) van dit rapport wat korter en krachtiger kan, wil dit 
bruikbaar zijn in de praktijk. Enkele uitspraken uit de terugkoppeling.  

Een bestuurder schrijft: “Erg knap om te zien hoe jullie van al die vele gesprekken de rode draad 

gezocht en gevonden hebben. Hoewel het rapport een samenvatting is van de vele gesprekken 

herken ik beslist de input die geleverd is tijdens de bijeenkomst en kan ik dit ook zien als een 

adequate weergave”. Een stafmedewerker schrijft: “De ‘praatplaat’ zie ik voor onze organisatie 

zeker als een hulpmiddel. Wel is het van belang om voor aanvang duidelijk uit te leggen hoe het 

werkt en wat ermee wordt beoogd (afhankelijk met welke groep je het bespreekt). Het zal mij in 

ieder geval helpen om ‘het verhaal’ te vertellen”. Een geestelijk verzorger geeft aan: 
“De praatplaat lijkt me een goed instrument voor het gesprek, misschien nog wel wat te abstract 

voor de zorgmedewerker, maar dat wordt dan wel weer gecompenseerd door de visuele plek van 

het schema”. Het document is ook voorgelegd aan een themacoördinator van Waardigheid en 
Trots. Zij zegt: “De praatplaat vind ik vooral zeer geslaagd. De indeling zoals deze nu gemaakt is, 

vind ik heel treffend en zeer bruikbaar!” 

                                                      
2 Zie bijvoorbeeld www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Begip_Gezondheid/Factsheet_Positieve_gezondheid.pdf 
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Deel 3 
Onderbouwing en uitwerking van het 
resultaat van de praktijkverkenning 
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Inleiding bij deel 3  

 

In deel 3 van het rapport staat de onderzoeksaanpak voor de praktijkverkenning: de context, 
centrale vragen, aanpak en betrokkenen. Daarnaast gaan we dieper in op wat de geïnterviewden 
ons verteld hebben over zicht en grip krijgen op goede zorg en ondersteuning. Ook wat daarover 
uit het deskresearch naar voren komt. Daarmee verantwoorden en onderbouwen we enerzijds wat 
in deel 1 en 2 van dit rapport staat. Anderzijds geven we daarmee ook een nadere uitwerking bij de 
‘hulpmiddelen’ die we in deel 1 en 2 noemen: de aard ervan en waarom het belangrijk is om deze 
‘hulpmiddelen’ te benutten. Tot besluit van dit rapport willen we aan de Werkgroep Kwaliteitskader 
ouderenzorg meegeven wat in de groepsgesprekken gezegd is over de visie van de Werkgroep 
Kwaliteitskader ouderenzorg op verpleeg(huis)zorg.  

Opbouw 

In hoofdstuk 1 staat de context en aanpak van de praktijkverkenning, waarin gezocht is naar 
onderdelen voor het nieuwe Kwaliteitskader ouderenzorg. 

In hoofdstuk 2 staan de ‘hulpmiddelen’ om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning. Doen we de goede dingen om de kwaliteit van leven van cliënten te ondersteunen 
en doen we de dingen goed? 

In hoofdstuk 3 staan de ‘hulpmiddelen’ om grip te krijgen op de zorg en ondersteuning, door 
eraan te werken. 

In hoofdstuk 4 staat het eensgezinde beeld van de deelnemers aan de groepsinterviews over de 
bedoeling van het samenspel: bijdragen aan een goed leven van de cliënt. 

In hoofdstuk 5 staan reacties van de deelnemers aan de groepsinterviews op de visie van de 
Werkgroep Kwaliteitskader ouderenzorg. 
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1 Context en aanpak van de praktijkverkenning 

1.1  Aanleiding voor de prakti jkverkenning 

In februari 2015 is door Staatssecretaris van Rijn het Plan van aanpak ‘Met Waardigheid & Trots, 
liefdevolle zorg voor onze ouderen’ gepresenteerd. Dit plan gaat over het verbeteren en 
toekomstbestendig maken van de verpleeg(huis)zorg. Het plan richt zich daartoe op verbeteringen 
op de korte termijn en op vijf speerpunten voor de middellange termijn.  

Eén van de speerpunten van het Plan van aanpak is ‘Meer ruimte voor en kwaliteit van 
professionals’, met als onderdeel de ontwikkeling van een nieuw ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ 
(paragraaf 7.2, p. 14). Dit onderdeel is opgepakt door de Werkgroep ‘Kwaliteitskader ouderenzorg’ 
waar ActiZ, BTN, V&VN en Verenso deel van uitmaken en waarbij wordt samengewerkt met de 
NPCF. 

De werkgroep heeft een aantal stappen voorzien voor het uitwerken van het kwaliteitskader3. 
Stap één is reeds gezet en betreft de visie op goede verpleegzorg. Deze visie is ontwikkeld en door 
de Taskforce van Met Waardigheid & Trots aangeboden aan het ZorgInstituut. Vervolgopdracht 
aan de werkgroep is om namens de partijen uit de Taskforce de visie op goede zorg operationeel 
uit te werken en te toetsen4.  

Om de visie operationeel uit te werken tot een Kwaliteitskader is ZorgEssentie gevraagd om een 
praktijkverkenning uit te voeren. Doel is om bestanddelen op te sporen voor het nieuwe Kwaliteits-
kader. ZorgEssentie is daarvoor een samenwerkingsverband aangegaan met Bureau Kwiek.  

1.2  Centrale vraag voor de prakti jkverkenning 

Welk type ‘hulpmiddelen’ wordt in de praktijk benut om:  

• zicht te krijgen op de vraag of goede zorg wordt geboden; 

• te werken aan het verbeteren ervan; 

• met elkaar te spreken over kwaliteit van zorg (het verantwoorden van zorg).  
‘Hulpmiddelen’ zijn dan allerlei manieren om zicht te krijgen op of te werken aan kwaliteit. Deze 
hulpmiddelen zijn meer of minder welomschreven zijn. Zo zijn ‘aandacht’ en ‘een goed gesprek’, 
‘hulpmiddelen’. Het gaat hier niet om een overzicht van alle beschikbare ‘hulpmiddelen’, maar om 
het type ‘hulpmiddelen’ dat wordt benut. 

                                                      
3 Zie concept Tijdpad Plan van aanpak Kwaliteitskader, versie 160113. 

4 Zie aanbiedingsbrief van 29 januari 2016 ‘ontwikkeling kwaliteitskader zorg (WLZ)’ van de Taskforce Met Waardigheid &Trots aan mw. 
Delnoij van het Zorg Instituut. 
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1.3  Aanpak voor de prakti jkverkenning 

De praktijkverkenning bestond uit drie onderdelen. Deskresearch, gesprekken met experts en 
groepsinterviews. De focus lag op de laatste bron. 

1.3.1  Deskresearch en experts  

Er is deskresearch uitgevoerd om ‘van achter het bureau’ naar ‘hulpmiddelen’ te zoeken. Daarbij is 
ook expliciet gezocht naar ‘hulpmiddelen’ die specifiek aandacht besteden aan mensen met 
verschillende culturele achtergrond.  

Daarnaast is met verschillende experts gesproken, te weten: 

• Anne Goossensen, bijzonder hoogleraar ‘Vrijwilligers palliatieve terminale zorg’ van de 
Universiteit voor Humanistiek die (o.a.) een kwaliteitskader ontwikkelt voor vrijwillige zorg.  

• Antoinette Bolscher, die aan de Universiteit van Humanistiek promotieonderzoek doet naar 
samenwerking in de zorg vanuit normatieve professionalisering. 

• Mariëtte Stokking projectleider van de proeftuinen Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. 

• Renate Westerink en Ewoud Jonker, themacoördinatoren van Waardigheid en Trots (begeleiden 
organisaties die zoeken naar een alternatief voor de CQ en risico-indicatoren). 

Daarnaast hebben we gevraagd naar ‘hulpmiddelen’ bij Els Groenendijk, organisatie coach en 
ervaren begeleider van trajecten bij In voor zorg! en coach in Waardigheid en trots. En bij 
Annemarie Vaalburg, adviseur innovatie bij V&VN en actief betrokken bij de Zorgleefplanwijzer en 
een project over het terugdringen van administratie en bureaucratie in de zorg. 

Ook is de informatie benut uit de bijeenkomst van Waardigheid & Trots (door aanwezig te zijn en 
de verslagen te lezen) van 16 februari. Er waren 67 deelnemers aanwezig. Zij gingen met elkaar in 
gesprek over de nieuwe visie op verpleeg(huis)zorg van de Werkgroep Kwaliteitskader 
verpleeg(huis)zorg en de vragen: Hoe stel je kwaliteit vast? Hoe werk je aan kwaliteitsverbetering? 
Hoe praat je daarover?5  

De informatie uit het deskresearch, uit gesprekken met experts en uit de bijeenkomst van 
‘Waardigheid en Trots’ is benut in het overzicht van ‘hulpmiddelen’ en tevens om tijdens de 
groepsinterviews op door te vragen.  

1.3.2  Groepsinterviews 

Om zicht te krijgen op de centrale vragen van de praktijkverkenning is in acht groepsinterviews 
gesproken met de belangrijkste betrokkenen bij het bieden van zorg aan ouderen. Mensen die 
door de gevolgen van ziekte, beperkingen of ouderdom ondersteuning nodig hebben voor de 
kwaliteit van hun bestaan. In totaal hebben 76 mensen deelgenomen aan de groepsinterviews. 
Aantallen en diversiteit van organisaties van de deelnemers die hebben deelgenomen is als volgt:  

• 12 cliëntvertegenwoordigers en naasten uit negen organisaties. 

• 19 verzorgenden en verpleegkundigen uit 15 organisaties. 

• 10 paramedici te weten fysiotherapie, logopedie, psychologie, geestelijke verzorging, 
maatschappelijk werk, diëtetiek, muziektherapie; uit acht organisaties. 

• Negen specialisten ouderengeneeskunde uit negen verschillende organisaties. 

                                                      
5 Zie www.waardigheidentrots.nl/praktijk/kwaliteit/verslag-themabijeenkomst-kwaliteit/ 
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• Zeven omgevingondersteuners, te weten teamleider welzijn, coördinator dagbesteding, 
coördinatoren vrijwilligers, activiteitenbegeleidster, managers facilitair en horeca uit vijf 
organisaties. 

• 19 stafmedewerkers, managers, bestuurders uit 19 zorgorganisaties. 

Er is gesproken met homogeen samengestelde groepen. Dan is de herkenning van elkaars 
verhalen groot, waardoor de deelnemers elkaar ook gaan bevragen. Dat verrijkt en verdiept de 
informatie die boven tafel komt. Daardoor werd ook vrijuit gesproken over de samenwerking met 
anderen. Hierdoor kwamen beelden op tafel die verschillende (beroeps)groepen van elkaar 
hebben. 

Er is in acht groepen gesproken, met steeds ongeveer tien deelnemers. De volgorde van de 
groepsinterviews was niet willekeurig. De informatie uit het ene gesprek is waar relevant benut in 
het volgende. Er is eerst met familie en cliëntvertegenwoordigers gesproken. Het gaat tenslotte om 
hun leven. Daarna met zorgmedewerkers, omdat de cliënt elke dag met hen te maken heeft. Zij 
spelen een cruciale rol in hun dagelijkse leven. Daarna is gesproken met hen die ondersteuning 
bieden, zoals de paramedici en specialisten ouderengeneeskunde. En ook met degenen die met 
name de omgeving van cliënten en naasten ondersteunen. De fysieke omgeving, maar ook 
daginvulling. En tot slot is gesproken met medewerkers die vooral de zorg en ondersteuning 
faciliteren, zoals bestuurders, managers en stafmedewerkers. 

Deelnemers zijn met name geworven via de leden van de Werkgroep Kwaliteitskader ouderenzorg. 
ActiZ heeft een oproep gedaan onder haar leden via de vijf Kwaliteitsnetwerken. Zo zijn 
deelnemers voor alle groepsinterviews geworven. BTN heeft deelnemers geworven voor de 
groepsinterviews met managers, bestuurders, stafmedewerkers in haar eigen achterban. Verenso 
heeft specialisten ouderengeneeskunde benaderd in haar achterban. V&VN heeft een algemene 
oproep gedaan onder verpleegkundigen en verpleegkundigen specialisten werkzaam in de 
ouderenzorg en het platform verzorgenden. Cliëntvertegenwoordigers en naasten zijn via de 
oproep van ActiZ geworven en via het NCZ, Netwerk Cliëntenraden in de zorg. Ook hebben we 
het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten gevraagd voor deelnemers aan de 
groepsinterviews en hebben we ons eigen netwerk benaderd.6 

1.4  Resultaat van de prakti jkverkenning 

Het resultaat van de praktijkverkenning is een ordening van ‘hulpmiddelen’ om zicht en grip te 
krijgen op de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Een ordening die inspireert en motiveert om 
adequaat aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering. De ordening is tot stand gekomen van 
binnenuit. Door betrokkenen in de praktijk te vragen hoe ze werken aan kwaliteitsverbetering én 
hoe ze dat zouden willen doen. Resultaat is de ‘praatplaat’, een ordening van hulpmiddelen, met 
allerlei leerlussen daartussen, die recht doet aan de bedoeling, de dynamiek en de dilemma’s van 
de praktijk waarin kwetsbare en broze ouderen worden ondersteund om hun leven zo goed 
mogelijk te leven.  

Het resultaat van de praktijkverkenning staat samengevat in de ‘praatplaat’ in deel 1 van het 
rapport. 

                                                      
6 Het was lastig om de groep verzorgenden bij elkaar te krijgen. Reden die daarvoor genoemd is, is dat de werkdruk zo hoog is dat er geen 

improductieve uren opgevangen kunnen worden. 
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2 Soorten ‘hulpmiddelen’ voor zicht op kwaliteit 

Zicht krijgen op kwaliteit gaat over de vraag “wat is nodig en doen we dat?”. De ‘hulpmiddelen’ 
voor antwoorden op die vraag staan in de ‘praatplaat’ (zie deel 1 van het rapport) aan de linkerkant 
van het samenspel7 dat gericht is op de bedoeling8 van de organisatie: het goede te doen voor 
een cliënt. Een cliënt die kwetsbaar en broos9 is, omdat deze door de gevolgen van ziekte 
afhankelijk is van anderen voor de kwaliteit van het bestaan. De betrokkenen bij het samenspel zijn 
degenen die ook werken aan het inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van het 
samenspel. Zie deel 2 van dit rapport voor informatie over de aard en bedoeling van het 
samenspel en de deelnemers.  

Om dat samenspel goed te laten verlopen, zo komt uit de groepsinterviews naar voren, is een 
goed gesprek belangrijk. Wanneer het niet lukt om met elkaar in gesprek te gaan op basis van 
oprechte aandacht10, gelijkwaardigheid, respect voor ieders belangen en verantwoordelijkheden11 
én met begrip van elkaars (on)mogelijkheden, dan zal het samenspel niet slagen. Dat geldt 
uiteraard voor het samenspel met cliënten en naasten, maar ook voor alle andere betrokkenen bij 
het samenspel.  

 

                                                      
7 Het woord ‘Samenspel’ gebruikt Jan Coolen ook in zijn notitie ‘Ouderen in zorghuizen: broze mensen én leefplezier, met elkaar in gesprek 

over kwaliteit van verpleeghuiszorg: Wat is goede zorg voor bewoners? Wat moeten de zorghuizen doen?’, april 2016. Hij gebruikt de 
term voor het samenspel tussen familie, vrijwilligers en beroepskrachten. Wij gebruiken de term breder. Ook de cliënt zelf, bestuurders en 
managers maken deel uit van het samenspel, evenals externe partijen. 

8 Hetgeen we gevonden hebben in de praktijkverkenning sluit aan bij het gedachtegoed van Wouter Hart in Verdraaide organisaties. 
http://verdraaideorganisaties.nl/introductie/samenvatting/ Daarom noemen we het de bedoeling van het samenspel. Het gaat erom 
centraal te stellen waaraan het samenspel waarde wil toevoegen. Dit is in de ouderenzorg, de kwaliteit van leven van kwetsbare en broze 
ouderen. 

9 Deze term komt uit de notitie van Jan Coolen (zie noot 7). Hetgeen we in de praktijkverkenning gevonden hebben sluit nauw aan bij zijn 
analyse en presentatie van de kwaliteit van verpleeg(huis)zorg om het goede gesprek te voeden voor het levensplezier van broze 
ouderen. 

10 Aandacht’ is een centrale term uit de Zorgethiek. Deze ‘term’ wordt door bijzonder hoogleraar ‘Vrijwilligers palliatieve terminale zorg’ 
Anne Goossensen, verder doordacht als centraal element van het kwaliteitskader voor vrijwillige terminale zorg. 

11 Zicht krijgen op de onderwerpen die van belang zijn voor het bieden van goede zorg, vraagt van betrokkenen dat ze zich op een 
bepaalde manier tot elkaar verhouden. Hetgeen we gevonden hebben in de praktijkverkenning sluit aan bij de visie daarop uit de ‘vierde 
generatie-evaluatie’ die in Nederland verder is uitgewerkt door Tineke Abma, hoogleraar Cliëntenparticipatie in de Ouderenzorg. 
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Hoe krijgen de betrokkenen bij dit samenspel nu zicht op de kwaliteit van hun inspanningen? 
Hoe weten ze of ze goede dingen doen? En of ze die dingen ook goed doen?  

In dit hoofdstuk de ‘hulpmiddelen’ die in de 
praktijk benut worden voor antwoorden op deze 
vragen. We hebben ze in de praktijk opgehaald 
via deskresearch, gesprekken met experts, de 
bijeenkomst van Waardigheid & Trots en 
groepsinterviews. We konden ze indelen in vier 
typen. Van elk type ‘hulpmiddelen’ geven we een 
aantal voorbeelden. Deze zijn niet uitputtend. Er 
zijn ongetwijfeld nog veel meer ‘hulpmiddelen’ 
die in de praktijk benut (kunnen) worden. In dit 
rapport staan de hulpmiddelen die we in deze 
praktijkverkenning gevonden hebben. Ze 
kunnen gaandeweg nog verder aangevuld 
worden. Bijvoorbeeld vanuit de pilots in 
Waardigheid & Trots die tot 2017 lopen. We 

zeggen ook niets over de kwaliteit van deze hulpmiddelen op zichzelf, in die zin of ze systematisch 
getoetst zijn en er ‘bewijs’ is dat ze doen waarvoor ze bedoeld zijn. Wel benoemen we bij het type 
‘hulpmiddelen’ een aantal werkzame bestanddelen, dat wil zeggen: wanneer doen ze volgens de 
deelnemers aan de groepsinterviews waarvoor ze bedoeld zijn? 

2.1  Zicht op kwali teit  door de ogen van de individuele cl iënt en naasten 

Hoe krijg je zicht op de zorg en ondersteuning die een 
individuele cliënt nodig heeft? En hoe weet je of je voor hem of 
haar het goede doet? De ‘hulpmiddelen’ die we hier noemen 
hebben meerdere functies. Ze helpen eerst en vooral om zicht 
te krijgen op behoeften en verlangens van een individuele 
cliënt én om vast te stellen of het gebodene aansluit. Daarnaast 
zijn het ‘hulpmiddelen’ die het gezamenlijke leren stimuleren. In 
het contact en in de gesprekken wordt samen geleerd om het 
anders of beter te doen als dat zinvol is.  

2.1.1  Dageli jks contact mét aandacht en kennis  

Een veel genoemd ‘hulpmiddel’ om zicht te krijgen op wat een cliënt op een bepaald moment 
nodig heeft, is de cliënt met oprechte aandacht tegemoet treden in het dagelijks contact. Volgens 
alle deelnemers aan de groepsinterviews is aandacht het ‘hulpmiddel om de ander te kennen én 
“kennen = aansluiten”. In de ontmoeting krijg je zicht op wat een cliënt nodig heeft, wat diens 
behoeften en verlangens zijn én of we het goede doen. Alleen dan is deze ‘als geheel’ te zien. 

Naast aandacht is kennis een ‘hulpmiddel’. Kennis van (de gevolgen van) ziekte. Om signalen op te 
pikken en er adequaat op te reageren. Signaleren dat het goede leven op het spel staat. 
Bijvoorbeeld zien dat een cliënt ernstig worstelt met levensvragen, gevaar loopt op decubitus of 
delier, depressie, een hypo of hyper, ernstig vermagert, dat er valgevaar dreigt of dat medicijnen 
bijwerkingen hebben. Kennis is nodig om gezondheidsrisico’s te signaleren om onnodig lijden te 
voorkomen en om comfort te bieden. Maar ook kennis over hoe je (gelijkwaardig) contact maakt 
met iemand met een “beschadigd brein”, zoals een van de deelnemers aan een groepsinterview 
dat noemde. Of weten hoe je omgaat met emoties van iemand met afasie. 
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2.1.2  Intake thuis en regelmatig evalueren 

Uit de praktijkverkenning blijkt dat sommige organisaties afspreken dat een zorgmedewerker al 
voorafgaand aan een verhuizing een cliënt en naasten thuis opzoekt. Daarmee is goed zicht te 
krijgen op de persoon en diens netwerk, hoe iemand leeft en wat voor hem of haar een ‘gewoon’ 
leven is. De ‘intake’ als hulpmiddel voor zicht op behoeften en verlangens. Al lukt een dergelijke 
intake lang niet altijd, omdat steeds meer cliënten vanuit een crisissituatie in een intramurale 
voorziening terecht komen. 

Er worden soms wekelijkse of maandelijks of driemaandelijks gesprekken gevoerd tussen 
zorgmedewerkers en cliënten en/of naasten om zicht te krijgen op wat een cliënt nodig heeft en of 
het gebodene aansluit. In veel organisaties vinden er ook gesprekken plaats met naasten na het 
overlijden van een cliënt. Om het contact af te sluiten én om informatie te krijgen over hoe ze de 
zorg en ondersteuning ervaren hebben, signalen van kwaliteit. 

In de groepsinterviews met zorgprofessionals kwam aan de orde dat gesprekken ná overlijden, op 
de een of andere manier vaak de diepgang hebben die eerder niet bereikt wordt. Daardoor komt 
andere informatie op tafel. Na overlijden is er soms pas dat echte contact tussen naasten en 
zorgverleners waardoor relevante issues op tafel komen. Op de een of andere manier zou dat 
gegeven benut kunnen worden voor het voeren van eerdere gesprekken. Met andere woorden, 
wat maakt deze gesprekken zo waardevol en hoe kunnen we elementen hiervan toepassen in de 
contacten voorafgaand aan het overlijden? 

Goede gesprekken voeren, waarin daadwerkelijk aan de orde komt wat ertoe doet voor een cliënt 
en/of diens naasten is niet gemakkelijk. Organisaties benutten daarvoor soms tools in hun 
organisatie, zoals: Fotostem12, Open dialogue13, Appreciate inquiry14, In gesprek met mensen 
afasie15, Mijn kwaliteit van leven (vragenlijst en observatiemethodiek)16, OER model17. 

Regelmatig wordt ook de Groninger Welbeing Indicator (GWI) van hoogleraar ouderengenees-
kunde Joris Slaets genoemd als instrument om zicht te krijgen op behoeften en verlangens van een 
cliënt. Ook om zicht te krijgen op kwaliteit door de ogen van een groep cliënten (zie paragraaf 2.2). 

De GWI is een instrument dat zicht geeft op wat een mens 
nodig heeft om zich gelukkig te voelen. Daarbij gaat het om 
acht gebieden namelijk: genieten van eten en drinken, lekker 
slapen en rusten, plezierige relaties en contacten, actief zijn, 
jezelf redden, jezelf zijn, je gezond voelen van lichaam en 
geest, plezierig wonen. Vervolgens wordt aan cliënten 
gevraagd: Welke gebieden zijn voor u belangrijk? Om daarop 
door te vragen: Bent u hiermee tevreden? Waar liggen 
knelpunten? Wat is positief en moet behouden blijven? 

                                                      
12 Zie voor meer informatie www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2015/10/Handleiding_FOTOSTEM.pdf 

13 Zie voor meer informatie www.mindfreedom.org/kb/mental-health-alternatives/finland-open-dialogue/open-dialogue-finland-
outcomes.pdf/view of de documentaire http://opendialogueapproach.co.uk/ 

14 Zie voor meer informatie www.appreciative-inquiry.nl/ 

15 The Stroke and Aphasia Quality of Life Scale, generic stroke version, zie voor meer informatie en handleiding 
www.arteveldehogeschool.be/elpa/logopedie/neurocom/bestanden_neurocom/SAQOL_39NL_handleiding.pdf 

16 Zie voor meer informatie www.mijnkwaliteitvanleven.nl/wat-is-mijnkwaliteitvanleven-nl 

17 OER staat voor Ondersteunen Eigen Regie, zie www.oermodel.nl/verkooijen-beima 

http://www.mindfreedom.org/kb/mental-health-alternatives/finland-open-dialogue/open-dialogue-finland-outcomes.pdf/view
http://www.mindfreedom.org/kb/mental-health-alternatives/finland-open-dialogue/open-dialogue-finland-outcomes.pdf/view
https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/wat-is-mijnkwaliteitvanleven-nl
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2.1.3  Verhalen over het leven 

Ander type ‘hulpmiddelen’ voor zicht op individuele ervaringen van cliënten en naasten hebben 
van doen met levensverhalen. Over het leven van de cliënt spreken met elkaar, is een belangrijk 
‘hulpmiddel’ om zicht te krijgen op behoeften en verlangens. Door meerdere keren over dit 
levensverhaal te spreken kan dit verhaal aangevuld worden (niemand is voor eeuwig en altijd 
dezelfde) en vastgesteld of zorg en ondersteuning (nog steeds) aansluit. 

Zeker naarmate mensen zich steeds minder kunnen uitspreken over wat er voor hen toe doet, is 
een levensverhaal een goed ‘hulpmiddel’. Maar dan moet het geen ‘verplichte oefening’ zijn bij de 
opname. Maar een goed gesprek waarin voor de cliënt zinvolle en waardevolle gebeurtenissen en 
onderwerpen aan de orde komen. Samen terugkijken op dierbare herinneringen. Een vragenlijst 
die voorafgaand aan het gesprek door de cliënt en/of naasten wordt ingevuld, kan helpen om 
tijdens het gesprek de wezenlijke onderwerpen aan de orde te stellen.  

Het levensverhaal biedt als ‘hulpmiddel’ ook de context om dilemma’s 
te bespreken. In het gesprek met paramedici kwamen het volgende 
voorbeeld aan de orde: “Moeder is vegetariër, maar door haar 

dementie wil ze nu gewoon eten wat er op tafel staat, dus ook die 

kip, hoe gaan we daarmee om?” of “Deze meneer was altijd zeer 

gesteld op zijn nette kleding, maar doordat hij nu in een rolstoel zit, 

knellen die kleren, is hier een praktische oplossing voor?” 

Voorbeelden van tool om in gesprek te gaan over het levensverhaal: 
‘Mijn leven in kaart’; ‘Mijn leven in kleur’ en ‘In gesprek met mensen 
met dementie’ 18, ‘Levenskastjes’19, ‘Uit de kunst’: Zicht op het 
levensverhaal met behulp van muziek 20. 

2.1.4  Leefplangesprekken 

Veel genoemd ‘hulpmiddel’ om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning is het 
Zorgleefplan. Maar dan wel de zorgleefplangesprekken ‘nieuwe stijl’. We noemen het daarom 
‘leefplangesprek’. Dat wil zeggen geen ‘verplicht nummer’ opgevoerd voor anderen, maar een 
manier om met elkaar in gesprek te zijn. Over wat een cliënt nodig heeft, hoe dat geboden kan 
worden en of dit aansluit. Het goede leven van déze cliënt, is het uitgangspunt. 

Een leefplangesprek ‘nieuwe stijl’ is minder standaard. Het is bijvoorbeeld een gesprek tussen 
naasten, cliënt en zorgmedewerker dat start met de vraag: Wie is uw dierbare? En van daaruit 
kijken naar vier domeinen van kwaliteit van leven: fysiek en mentaal welbevinden, participatie en 
omgeving. De ‘nieuwe stijl’ zet cliënt, naasten en zorgmedewerker in hun kracht en wordt benut als 
hulpmiddel om zicht en grip te krijgen op de kwaliteit leven en hoe zorg en ondersteuning 
daaraan kan bijdragen. 

Bespreken van gezondheidsrisico’s is onderdeel van leefplangesprekken. Wij stellen de vraag aan 

cliënten en/of naasten zelf: “waar moeten we op letten bij u?”, vertelt een van de bestuurders. 
Tijdig risico’s signaleren is wenselijk. Dergelijke risico’s worden dan gewogen samen met cliënt 
en/of naasten, in het licht van kwaliteit van leven. Welke risico’s zijn voor een cliënt acceptabel? 

                                                      
18 Zie Reliëf voor meer informatie: http://relief.nl/publicaties/levensverhaal 

19 Zie Bureau Kwiek voor meer informatie www.bureaukwiek.nl/de-kunst-van-het-ouder-worden/ 

20 Zie Bureau Kwiek voor meer informatie www.bureaukwiek.nl/uit-de-kunst/   
www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=henry+old+man+music 

http://relief.nl/publicaties/levensverhaal
http://www.bureaukwiek.nl/de-kunst-van-het-ouder-worden/
http://www.bureaukwiek.nl/uit-de-kunst/
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl%23q=henry+old+man+music
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Het gaat erom tijdig gezondheidsrisico’s te signaleren om lijden te voorkomen en comfort te 
bieden. Zonder het leven vervolgens onnodig te medicaliseren of mensen te betuttelen of hen hun 
eigen regie of plezier te ontnemen. 

Naasten die al jarenlang voor hun dierbare gezorgd hebben, kunnen ook een soort overdracht 
schrijven over hoe het beste voor de cliënt gezorgd kan worden. Met daarin de kleine details die 
het verschil kunnen maken. Een tip uit het gesprek met paramedici. 

Sommige organisaties maken het zorgleefplanverslag, en het hele dossier, toegankelijk voor cliënt 
en/of naasten (met oog voor privacy van de cliënt), zodat zij kunnen meekijken. Dat veroorzaakt 
een andere dynamiek. Professionals richten zich dan veel meer tot cliënt en naasten. Er wordt een 
taal gebruikt die voor hén herkenbaar en begrijpelijk is. Familienet wordt ook verschillende keren 
genoemd als bruikbare tool voor communicatie met naasten.21 

Andere organisaties werken met een zorgleefplan op 1 A-viertje. Hiermee is in één beeld zicht op 
de belangrijkste afspraken.22  

In het groepsinterview met specialisten ouderengeneeskunde ontstond discussie over de vraag wat 
de inhoud van een zorgleefplan is en hoe zich dat verhoudt tot een medisch dossier. Is het 
wenselijk en mogelijk die in elkaar te voegen? Er worden hierover in organisaties andere keuzes 
gemaakt, afgestemd op hun visie op goede zorg. In het groepsinterview bleek dat de ook 
specialisten ouderengeneeskunde hier uiteenlopende meningen hebben, afgestemd op hun eigen 
rolopvatting. 

2.1.5  ‘Meerdere perspectieven-overleg’  

Het multidisciplinair overleg (MDO) wordt in verschillende interviews genoemd als ‘hulpmiddel’ om 
zicht te krijgen op behoeften en verlangens van cliënten. En om vast te stellen of het goede wordt 
gedaan. Maar ook daarbij wordt aangemerkt dat het dan wel gaat om MDO ‘nieuwe stijl’. We 
noemen het daarom ‘meerdere perspectieven overleg’. Dat is een overleg waarin verschillende 
disciplines sámen met de cliënt, naasten zorgmedewerkers praten over welke ondersteuning nodig 
is en hoe die bevalt. Ieder doet dat vanuit het eigen perspectief, waarbij geen van de perspectieven 
belangrijker is dan het andere. Wel staat uiteraard het perspectief van de cliënt centraal. Het gaat 
immers om zijn of haar leven. 

Een ‘meerdere perspectieven-overleg’, MDO nieuwe stijl, is ook een overleg waarin ruimte is om 
over dilemma’s te spreken zoals veiligheid en gezondheidsrisico’s versus vrijheid. Als de cliënt echt 
centraal staat, dan moeten regels niet opgedrongen worden. Als een cliënt thuis altijd met 
bedhekken omhoog heeft geslapen en dat nu ook echt heel graag wil om zich veilig te voelen, dan 
moet dat kunnen. Dat laat onverlet dat het altijd belangrijk is om er alert op te zijn dat cliënten hun 
vrijheid niet onnodig wordt ontnomen. Of dat perse iedereen op een eenpersoonskamer moet 
slapen. Er zijn ook altijd cliënten die zich fijner en veiliger voelen bij elkaar. 

In de groepsinterviews werd ook opgemerkt dat het belangrijk is dat de informatie uit een dergelijk 
overleg niet “blijft hangen bij de mensen die eraan deelnemen”, maar dat andere betrokkenen bij 
de zorg en begeleiding daarvan op de hoogte zijn. Als de cliënt en/of naasten dat goed vinden. 

                                                      
21 Zie www.familienet.nl/ 

22 Zie www.zorgleefplanwijzer.nl/ voor meer ideeën over het gebruik van een zorgleefplan. 
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Om de cliënt en naasten echt centraal te kunnen stellen, een goed gesprek met hen te kunnen 
voeren én de relevante onderwerpen op tafel te krijgen worden (voor onderdelen daarvan) tools 
benut zoals de domeinen uit het Zorgleefplan, AFDAK methode (formuleren, domeinen, acties, 
kwaliteit van leven), risico inventarisatie, care dependency scale.23 

2.1.6  Werkzame bestanddelen van ‘hulpmiddelen’  in de individuele relatie  

Op basis van de gesprekken die we gevoerd hebben kunnen we een aantal werkzame 
bestanddelen noemen van ‘hulpmiddelen’ om zicht te krijgen op individuele ervaringen van 
cliënten en naasten. De werkzame bestanddelen die we op basis van de groepsinterviews hierna 
noemen zijn van toepassing op al de typen ‘hulpmiddelen’ die hiervoor staan. Dit zijn: 

• Een lerende en reflecterende houding van alle betrokkenen. Steeds weer opnieuw en samen de 
vraag durven stellen: Doen we nog steeds het goede? En hoe weten we of we het goed doen? 

• De taal van cliënt en naasten spreken (Formats en vaktaal creëren afstand). 
• Deskundigheid van professionals, zij hebben vakkennis nodig van de specifieke groep om de 

juiste vragen te kunnen stellen en juiste signalen op te vangen. 
• Professionals die de cliënt met oprechte aandacht tegemoet treden en deze ‘helemaal’ kennen 

en niet alleen gericht zijn op de ziekte of aandoening. 
• Professionals die zich betrokken voelen bij het wel en wee van de cliënt met zijn of haar 

naasten (niet afstandelijk zijn). 
• Professionals die er aandacht voor hebben dat de cliënt en naasten (ondanks alle goede 

bedoelingen) zich afhankelijk kunnen voelen en ze het daarom moeilijk vinden zich uit te 
spreken. 

• Ruimte creëren voor iedereen die betrokken is bij het gesprek, met name voor de cliënt zelf 
en/of naasten (bijvoorbeeld niet te sturend vanuit een format van de organisatie; niet over 
maar mét hen praten). 

• Alle betrokkenen voelen zich gelijk en stellen zich gelijkwaardig op en hebben oog voor de 
verantwoordelijkheden en (on)mogelijkheden van de ander. 

• Gesprekken hebben diepgang nodig voor zicht op behoeften en verlangens. Bijvoorbeeld door 
de vraag te stellen “Wat betekent eigen regie voor u?”. 

• Zicht krijgen op behoeften en verlangens van ouderen die zich door cognitieve beperkingen 
niet meer goed kunnen uitspreken, kan ook door gebruik te maken van beelden of muziek.  

• Eventueel gebruik maken van checklistje of een aantal open vragen om niets te vergeten. Niet 
om systematisch af te werken maar om het gesprek te voeden. Een dergelijke lijstje omvat dan 
de onderwerpen er voor cliënten in het algemeen toe doen.  

                                                      
23 Voor meer informatie van deze tools zie het overzicht van Significant over instrumenten om zicht te krijgen op kwaliteit van leven 

www.invoorzorg.nl/docs/ivz/Nieuws/Methoden_voor_meten_kwaliteit_van_leven_in_de_sector_Verpleging_en_Verzorging.pdf 
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2.2  Zicht op kwali teit  door de ogen van de groep cl iënten 

Door vanuit meerdere perspectieven, met verschillende ‘hulpmiddelen’ naar kwaliteit te kijken, 
komt een variëteit aan relevante aspecten van kwaliteit in beeld. Dat blijkt uit de groepsinterviews. 
Naast zicht op kwaliteit vanuit de individuele relatie met een cliënt en naasten, kan kwaliteit ook 
inzichtelijk worden door de ogen van een groep cliënten. Dat kan de ‘eigen’ groep cliënten zijn, 
waar een team direct mee te maken heeft. Maar dat kan ook een groep cliënten zijn, samengesteld 
uit deelnemers van verschillende onderdelen van de organisatie.  

2.2.1  Aan tafel ,  in de huiskamer, door  samen dingen te doen 

In de praktijk worden ‘hulpmiddelen’ benut met een informeel karakter. “Wij hebben bij ons de 

beste gesprekken aan tafel”, vertelt een van de bestuurders. Er wordt een gezellige en veilige sfeer 
gecreëerd en er worden uitnodigende vragen 
gesteld. Dat stimuleert het onderlinge gesprek. Dan 
komen ‘als vanzelf’ de verhalen op tafel. Dat geeft 
goed zicht op wat goed gaat en beter kan, over van 
alles en nog wat, waar cliënten en naasten mee van 
doen hebben.  

Met elkaar in gesprek raken over kwaliteit, kan ook 
door samen dingen doen. Dat is een heel laag-
drempelige manier om ervaringen uit te wisselen. 
Bijvoorbeeld door een High tea te organiseren waar 
iedereen voor wordt uitgenodigd, barbecue, brunch 
of gezamenlijk poetsdag of in-de-tuin-werk-dag. 

Bij dergelijke dagelijkse activiteiten en gesprekken zijn naast naasten en cliënten veelal 
verzorgenden betrokken en/of helpenden en gastvrouwen en/of vrijwilligers en/of 
omgevingondersteuners zoals activiteitenbegeleidsters.  

2.2.2  Georganiseerde groepsgesprekken  

‘Hulpmiddel’ om zicht te krijgen op de ervaringen van een groep cliënten en/of naasten, is ook 
‘georganiseerde groepsgesprekken’. Daarin gaan medewerkers en eventueel vrijwilligers met 
cliënten en/of naasten in gesprek. In groepsverband inspireren en stimuleren de deelnemers elkaar 
om zich over bepaalde onderwerpen uit te spreken. Dit is ook een vorm van lotgenotencontact en 
een manier om in te gaan op de groepsdynamiek die veel invloed heeft op de kwaliteit van leven 
in kleinschalig groepswonen. Dit ‘hulpmiddel’ kan allerlei vormen aannemen. Groepsbijeenkomsten 
met alleen cliënten, alleen naasten of beide groepen samen. Groepsgesprekken, dialoogbijeen-
komsten, kunnen in de eigen woonkamer gehouden worden of met een groep cliënten of naasten 
en/of vrijwilligers van dwars door de organisatie heen op een centrale plek. De keuze is afhankelijk 

van het doel van de bijeenkomst, gekoppeld aan de visie van 
de organisatie en de stand van zaken in het samenspel ten 
aanzien van ‘wat gaat goed en wat kan beter?’. 

‘Klantarena’s’ en ‘spiegelgesprekken’ zijn specifieke 
gespreksvormen waarin cliënten en/of naasten met elkaar in 
gesprek gaan. (Zorg)medewerkers en soms ook vrijwilligers, zijn 
alleen toehoorder. Dat kunnen cliënten en/of naasten van één 
afdeling / huiskamer zijn, maar ook een dwarsdoorsnede door 
de hele organisatie. In het kader van ‘Planetree’ worden 
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focusgroepen gehouden, om zicht te krijgen op mensgerichte zorg. Ook wordt de zorgschouw24 
genoemd als hulpmiddel om ervaringen van cliënten inzichtelijk te maken. Daarbij worden ook 
potentiële cliënten van buiten de locatie uitgenodigd. 

Afhankelijk van de groep (dementie of somatiek bijvoorbeeld) of afhankelijk van het doel van de 
gesprekken, kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen: 

• In het gesprek kan het over één bepaald onderwerp gaan. Of een open gesprek, waarin 
onderwerpen zich aandienen naar aanleiding van een open vraag.  

• In een groepsgesprek kunnen resultaten van andere ‘hulpmiddelen’ besproken worden, zoals 
uit audits of de CQ (light). 

• In het gesprek kunnen meer praktische zaken aan de orde komen, zoals de was, eten en 
drinken, maar ook de onderlinge sfeer tussen bewoner of de verhouding tot naasten 
(groepsdynamiek).  

• Het groepsgesprek kan door zorgmedewerkers zelf begeleid worden en samen met hen 
gevoerd. Het voordeel daarvan is dat tijdens het gesprek, het contact tussen hen en cliënten 
en/of naasten wordt bevorderd. Ze leren elkaar beter kennen. Dat komt de sfeer, onderlinge 
verstandhouding en samenwerking in het samenspel in het algemeen ten goede. 

• Soms zijn vrijwilligers bij dergelijke gesprekken aanwezig en soms niet, afhankelijk van het doel 
van de bijeenkomst. 

• Het groepsgesprek kan ook zonder verzorgenden plaatsvinden en begeleid worden door 
iemand die niet bij de dagelijkse zorg betrokken is. Dat kan bijvoorbeeld een geestelijk 
verzorger zijn of een muziektherapeut, maar ook iemand anders die een goed gesprek kan 
stimuleren en begeleiden. Voordeel van een relatieve buitenstaander kan zijn dat cliënten en/of 
naasten zich anders durven uitspreken. Bovendien zijn zij vaak goed toegerust om met hun 
manier van vragen een ‘diepere’ laag te bereiken, het niveau van de zingevingvraagstukken. 

Sommige organisaties houden ook ‘360 graden feedback’ over specifieke thema’s, zoals het 
dagprogramma. Dat zijn ‘minionderzoekje’ onder cliënten, naasten en medewerkers. Er worden 
simpele vragen gesteld en telkens komen nieuwe thema’s aan de orde. Dat levert interessante 
informatie op om van te leren. Ook vrijwilligers zouden hierbij betrokken kunnen worden. 

2.2.3  (Anonieme) t ips  

Een ander ‘hulpmiddel’ dat benut wordt in de praktijk, hebben we ‘(anoniem) tips’ genoemd. 
Cliënten en/of naasten vinden het soms namelijk niet gemakkelijk zich direct uit te spreken, zo 
komt in groepsinterviews aan de orde. Familie en cliëntvertegenwoordigers vertellen dat 
bijvoorbeeld. Ook al doen medewerker nog zo hun best. Cliënten en naasten kunnen toch bang 
zijn voor represailles. Om daaraan tegemoet te komen kunnen ‘hulpmiddelen’ gebruikt worden 
voor (meer of minder anoniem) tips. Met minder anoniem bedoelen we dat cliënten en/of naasten 
zelf kunnen besluiten of ze hun naam noemen. Bijvoorbeeld om vervolgens uitgenodigd te worden 
voor een gesprek.  

                                                      
24 Zie www.clientenwaarderen.nl/hoe-wij-te-werk-gaan-bij-een-zorgschouw/ 
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Minder anoniem kan ook zijn als de cliëntenraad de gegevens verzamelt. Een van de 
cliëntvertegenwoordigers vertelt dat in hun organisatie de cliëntenraad eens in de drie maanden 

via de mail een uitnodiging aan naasten stuurt met de 
vraag naar tips, suggesties, wensen, klachten. Als 
concrete tool wordt ook een ‘Feedbox’ gebruikt, die op 
een algemene plek staat waarin iedereen tips kan geven. 
Ook andere organisaties gebruiken elektronische 
uitvragen, om informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld via 
een iPad in de hal, om realtime informatie op te halen. 

Tips komen er ook van Zorgkaart Nederland. In het 
gesprek met omgevingondersteuners kwam aan de 
orde dat Zorgkaart vooral over zorg gaat en niet over 
welzijn en activiteiten. Een ander ‘hulpmiddel’ voor 
anonieme tips kan de cliëntvertrouwenspersoon zijn. 

2.2.4  Gesprekken, interviews en observaties  

Zicht krijgen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning kan ook met ‘hulpmiddelen’ waarbij meer 
of minder systematisch gegevens verzameld worden over ervaringen van cliënten en naasten. In 
dat kader worden bijvoorbeeld observaties verricht, zoals in de aanpak met ‘Beelden van kwaliteit’ 
van hoogleraar Hans Reinders25. Medewerkers van de organisatie worden opgeleid om de groep 
cliënten in hun dagelijkse omgeving te observeren en daarvan verslag te doen. Ook is ‘dementia 
care mapping’26 genoemd. Medewerkers worden dan opgeleid om vanuit dit specifieke perspectief 
observaties te verrichten.  

Naast observaties zijn ook gesprekken met individuele cliënten en naasten ‘hulpmiddel’ om 
informatie op te halen. Een maatschappelijk werkster vertelt dat in haar organisatie een persoon, 
die niet bij de directe zorgverlening betrokken is, elk jaar op pad gaat in de organisatie om met 
cliënten en naasten te spreken en ervaringsverhalen op te halen. Iemand die onafhankelijk is, tijd 
heeft, de goede vragen kan stellen, die de antwoorden achter de antwoorden kan vinden. Die 
persoon krijgt jaarlijks een thema mee. 

Om informatie te krijgen over kwaliteit ‘door de ogen van de cliënt en naasten’ wordt ook de 
Groninger Welbeing Indicator van hoogleraar Joris Slaets genoemd. Zie paragraaf 2.1.2. 

Sommige organisaties vinden het vooral belangrijk om bij cliënten en/of naasten te checken of ze 
hun kernwaarden waarmaken. Een van de bestuurders vertelt dat zij vragen stellen over: aardig (= 
hoe is onze houding, bejegening), vaardig (=hoe deskundig, professioneel zijn wij, basis kwaliteit, 
veiligheid etc.), waardig (hoe respectvol zijn wij).  

In andere organisaties vinden (onverwachte) audits plaats, waarbij bijvoorbeeld iemand van het 
stafbureau of een medewerker van een andere afdeling, komt kijken en in gesprek gaat met 
cliënten en naasten (en tegelijkertijd meestal ook met medewerkers). 

Ook wordt een actieve naastencommissie of cliëntenraad genoemd als ‘hulpmiddel’ om zicht te 
krijgen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Een commissie of raad die goed zichtbaar en 
benaderbaar is voor cliënten en naasten, aanwezig op afdelingen, die zich profileert (bijvoorbeeld 

                                                      
25 Zie www.beeldenvankwaliteit.nl/organisatie/hans/ 

26 Zie www.dcmnederland.nl/Persoonsgerichte-zorg-voor-mensen-met-dementie.ashx 
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in nieuwsbrief). De leden van dergelijke raden hebben goed zicht op wat er speelt in de organisatie 
en kunnen dat inbrengen in gesprekken met de betrokkenen bij het samenspel. 

Om zicht te krijgen op ervaringen van cliënten en naasten ten aanzien van de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning kan ook (betrouwbaar en valide) wetenschappelijk kwalitatief onderzoek verricht 
worden, middels observaties en interviews. Bijvoorbeeld naar de vraag wat de betekenis van 
‘aandacht’ is voor cliënten en of ze het gevoel hebben voldoende aandacht te krijgen. 

Bovengenoemde ‘hulpmiddelen’ geven signalen van kwaliteit, die door de deelnemers aan het 
samenspel besproken worden en benut om het waar mogelijk anders en beter te doen. Belangrijk 
is daarbij dat er een goede terugkoppeling volgt, om van te leren.  

2.2.5  Cijfers   

Een ‘hulpmiddel’ om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan een groep 
cliënten en/of naasten, is ‘cijfers verzamelen’. Bijvoorbeeld aantallen MIC meldingen, klachten, CQ, 
NPS, decubituscijfers, inzet van domotica en dwangmiddelen, psychofarmaca, etc. Wat in de 
verschillende groepsinterviews aan de orde komt, is dat alleen in een gesprek óver deze cijfers 
duidelijk wordt wat ze betekenen. Aantallen MIC-meldingen zeggen bijvoorbeeld net zo veel over 
de meldcultuur als over de onderwerpen van de meldingen.  

Deelnemers aan de groepsinterviews hebben nog het “meetcircus”, zoals dat veelvuldig wordt 
genoemd, in hun achterhoofd. De metingen met de CQ en Zorginhoudelijke indicatoren van het 
Kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Daar willen zij juist vanaf en hierdoor is er grote 
terughoudendheid om cijfers te noemen als ‘hulpmiddel’ voor zicht op kwaliteit. Tegelijkertijd is 
helder dat degelijke cijfers zeker iets zeggen. Het zijn signalen van kwaliteit. Dat kwam bijvoorbeeld 
in het groepsinterview met specialisten ouderengeneeskunde aan de orde. Cijfers over decubitus of 
psychofarmaca hebben in het verleden wel geholpen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
Maar wat de betekenis van cijfers is, daarover moet met elkaar gesproken worden in het samenspel. 
Cijfers vertellen ook zeker niet het hele verhaal over de kwaliteit van zorg en ondersteuning. In 
tegendeel, maar een heel klein deel ervan, zo vinden de deelnemers aan de groepsgesprekken. En 
het standaard uitvragen van cijfers die alleen een extern doel dienen zijn in ieder geval niet zinvol. 

2.2.6  Gesprek met cl iëntenraad of naastenraad 

Een ‘hulpmiddel’ voor zicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning heeft van doen met het 
gesprek tussen managers / bestuurders en cliënten- of naastenraad. Dat gebeurt in elke 
organisatie. In het verlengde van hetgeen uit de groepsinterviews naar voren komt, blijkt dat het 
zinvol als zij elkaar spreken over: 

• Welke ‘hulpmiddelen’ worden benut op allerlei plekken in de organisatie?  

• Wat komt daaruit over wat goed gaat en wat beter kan? Ook de onderwerpen uit ‘kleinschalige 
verbetertrajecten’ van teams (zie Deel 3, paragraaf 3.1) geven informatie over 
verbeteronderwerpen.  

• Hebben we zo voldoende zicht op belangrijke aspecten van kwaliteit, gezien onze visie? Ook 
gerelateerd aan de signalen die raadsleden zelf opgevangen hebben, vanuit de organisatie of 
de samenleving.  

• Moeten (op sommige plekken in de organisatie) bepaalde ‘hulpmiddelen’ ingezet worden voor 
meer zicht op kwaliteit? 

Eén van de cliëntvertegenwoordigers gaf aan de cliënten- of naastenraad niet te overvragen. Er 
komt steeds meer op hun schouders terecht, waar ze niet altijd de tijd of capaciteit voor hebben.  
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In het groepsinterview met bestuurders, managers en staf kwam aan de orde dat de meer 
traditionele manier van overleg met een traditionele cliëntenraad misschien wel op de schop moet. 
Ook dat kan passen bij de visie en waarden van de organisatie, en welke rol en positie familieleden 
daarbij innemen. Wat zijn zinvolle manieren van overleg met cliënten, naasten en ook 
medewerkers als familieleden bijvoorbeeld echt in de lead zijn op een locatie. Zijn de traditionele 
overlegvormen dan nog wel de juiste? 

2.2.7  Werkzame bestanddelen van ‘hulpmiddelen’  voor de groep cl iënten 

Op basis van de gesprekken die we gevoerd hebben kunnen we een aantal werkzame 
bestanddelen noemen van het type ‘hulpmiddelen’ om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning door de ogen van een groep cliënten en/of naasten. Als het gaat om het voeren 
van groepsgesprekken met cliënten en naasten dan gelden daarvoor dezelfde werkzame 
bestanddelen voor een goed gesprek als in Deel 3, paragraaf 2.2 staan. Daarnaast is belangrijk dat: 

• Continue informatie wordt opgehaald bij cliënten en naasten, zodat gewerkt kan worden aan 
issues die ook op dat moment spelen. Dat is belangrijk voor cliënten met hun naasten, maar 
ook voor medewerkers. Dan komt informatie beschikbaar die er op dat moment toe doet.  

• Zorgmedewerkers een belangrijke stem hebben in welke informatie wordt opgehaald bij 
cliënten en naasten en hoe. Zij zijn immers degene die een belangrijke verantwoordelijk hebben 
in de dagelijkse zorg en ondersteuning en de kwaliteit ervan. Het gaat erom zicht te krijgen op 
informatie waarin zij geïnteresseerd zijn, omdat het gaat over hún cliënten en zij ook in de 
positie zijn om daar wat aan te doen. Laat medewerkers aangeven wat zij nodig hebben: wat zij 
willen weten, hoe ze dat willen verzamelen en wanneer.27  

• Er zicht komt op wat goed gaat is, omdat dit uitgebouwd kan worden.  

• Informatie boven tafel komt om van te leren. Het moet niet gaan om het afrekenen op fouten.  

2.3  Door de ogen van medewerkers zelf  

Om zo veel mogelijk zicht te krijgen op de kwaliteit van het samenspel, en hoe dit het broze leven 
van een cliënt ondersteunt, is het zinvol om daar vanuit meerdere perspectieven naar te kijken. 
Niet alleen door de ogen van de cliënt en naasten, maar ook door de ogen van alle anderen die in 
het samenspel betrokken zijn. Daarmee komen weer andere aspecten van kwaliteit in beeld. We 
bespreken in deze paragraaf wat de deelnemers aan de groepsinterviews ons verteld hebben over 
‘hulpmiddelen’ om zicht te krijgen op kwaliteit door de ogen van medewerkers zelf. 

Deze ‘hulpmiddelen’ zijn op meerdere fronten van betekenis. 
Ze helpen eerst en vooral om zicht te krijgen op behoeften en 
verlangens van cliënten én om vast te stellen of het gebodene 
aansluit. Tegelijkertijd geven deze ‘hulpmiddelen’ zicht op 
persoonlijk functioneren van de deelnemers aan het samenspel. 
Hun bijdrage daaraan. Evenals op de kwaliteit van de samen-

werking. Het zijn ‘hulpmiddelen’ die niet alleen ‘zicht’ geven op kwaliteit, maar tegelijkertijd ook 
het gezamenlijke leren stimuleren om het waar nodig anders of beter te doen. We noemen deze 
‘hulpmiddelen’ onder de noemer van ‘door de ogen van medewerkers zelf’, omdat zij op hun 
eigen functioneren reflecteren. Het kan uiteraard zinvol zijn om daar ook cliënten, naasten en 
vrijwilligers bij te betrekken. 

                                                      
27 Zie HET project van Annemarie Vaalburg van V&VN hierover. 
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2.3.1  Elkaar aanspreken in het dagel i jks  contact   

Alle betrokkenen in het samenspel noemen in de groepsinterviews dat ‘elkaar aanspreken’ een 
goed ‘hulpmiddel’ is om zicht te krijgen op kwaliteit. Niet alleen over knelpunten, maar ook over 
de dingen die juist goed gaan. Elkaar complimenten geven.  

De deelnemers aan het samenspel bevragen elkaar tijdens de dagelijkse werkzaamheden op 
concrete gebeurtenissen: Doe ik zo het goede voor de cliënt? Hoe weet ik dat? Zorgmedewerkers 
doen dat onderling, maar ook samen met andere disciplines. ‘Elkaar aanspreken’ gebeurt op eigen 
verzoek of naar aanleiding van wat een ander ziet. 

Verzorgenden vertellen ons dat ‘feedback’ geven een belangrijk – maar niet altijd even gemakkelijk 
– onderdeel is van hun werk. In het gesprek met (para)medische discipline respectievelijk 
verpleegkundigen kwam aan de orde dat zij een bijdrage kunnen leveren ten aanzien van ‘elkaar 
aanspreken’ in het dagelijks contact. De mate waarin dat mogelijk en nodig is, is ondermeer 
afhankelijk van de visie en kernwaarden van de organisatie en de ‘taakvolwassenheid’ van een 
team. Belangrijk is dat deze reflectie gebeurt vanuit een gelijkwaardige samenwerking en tot doel 
heeft dat zorgmedewerkers hun eigen kracht benutten, zo komt in het groepsinterview met 
paramedici respectievelijk verpleegkundigen aan de orde.  

(Para)medische disciplines, verpleegkundigen, agogen kunnen reflecteren op wat zij zien, vanuit 
een specifiek perspectief. Zo kan de psycholoog feedback geven over de omgang met een cliënt 
die door anderen als lastig of moeilijk wordt ervaren. De fysiotherapeute kan feedback geven om 
dreigende valincidenten te voorkomen. “Zie je de onzekerheid van een cliënt, hoe die gevangen zit 

in het stijve lijf, de angst om te vallen en hoe het eigen gedrag eraan kan bijdragen dat er meer 

of minder gevallen wordt?”. De ergotherapeute die feedback geeft op het nuttigen een maaltijd, 
zodat dit eraan bijdraagt dat een cliënt lekker kan eten maar zich zo min mogelijk verslikt. Of de 
diëtiste die feedback geeft als een cliënt ernstig vermagert. De Specialist ouderengeneeskunde die 
feedback geeft op observaties in de rapportage om een beeld te krijgen van gezondheidsrisico’s. 
De verpleegkundige die feedback geeft op wondverzorging. Et cetera. 

Ook omgevingondersteuners geven feedback vanuit een specifiek perspectief. Activiteiten-
begeleidsters kunnen bijvoorbeeld reageren op een dagstructuur of daginvulling. Hoe kan die 
beter aansluiten bij het goede leven van een cliënt én de groep cliënten die samenwoont? 

2.3.2  Georganiseerde ref lectiebi jeenkomsten 

Hiervoor noemen we ‘hulpmiddelen’ die benut wordt in het dagelijks werk. Daarnaast wordt in de 
groepsinterviews een ander soort ‘hulpmiddelen’ genoemd, namelijk: de georganiseerde reflectie-
momenten. We noemen ze georganiseerd, omdat er afspraken zijn over tijdsinvestering en 
passende begeleiding. 

Georganiseerde reflectiebijeenkomsten kunnen over 
allerlei onderwerpen gaan. De keuze voor een bepaalde 
inhoud is ingegeven door de visie en waarden van de 
organisatie. Maar ook door de actualiteit. Welke signalen 
zijn er over wat goed gaat en beter kan die opgepakt 
kunnen worden? Signalen die zichtbaar werden met 
andere ‘hulpmiddelen’ of op basis van signalen uit de 
samenleving.  
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De keuze voor een bepaalde vorm van reflectie is eveneens afhankelijk van bovengenoemde. 
Bepaalde onderwerpen lenen zich beter voor een bepaalde reflectievorm. Een keuze voor een 
bepaalde vorm is ook afhankelijk van de vaardigheden van de groep medewerkers (zowel mono- als 
multidisciplinair). In hoeverre zijn zij in staat om te reflecteren en/of kunnen zij methoden voor 
reflectie zelfstandig benutten? Ook worden (zo nu en dan of altijd) vrijwilligers gevraagd deel te 
nemen aan reflectiemomenten; of cliënten en naasten. 

2.3.3  Onderdelen van het  samenspel voor  ref lect ie  

Uit de groepsinterviews komt naar voren dat het zinvol is op alle onderdelen van het samenspel te 
reflecteren, namelijk: 
• het samenspel met individuele cliënten en naasten 
• het samenspel met de groep cliënten die samenwoont 
• de eigen bijdrage van een medewerker aan het samenspel 
• de bijdrage van het zorgteam aan het samenspel 
• de bijdrage van het multidisciplinaire team aan het samenspel 
• de bijdrage van de omgeving en omgevingondersteuners aan het samenspel 
• de bijdrage van bestuur, managers en staf aan het samenspel 
In het groepsgesprek met verzorgenden, verpleegkundigen respectievelijk paramedici kwam aan 
de orde dat iedereen moet reflecteren op het eigen functioneren en de bijdrage aan het 
samenspel. Niet alleen de ogen richten op zorgmedewerkers, zoals heel vaak gebeurt, maar ook 
op (para)medici, omgevingsbegeleiders, bestuurders, managers en stafmedewerkers. 

2.3.4  Onderwerpen voor ref lectie  

Uit de groepsinterviews komen onderwerpen in beeld voor reflectie. Ze staan genoemd in deel 2 
van dit rapport onder de noemer ‘zorgmedewerkers’. Het zijn de afwegingen die steeds weer 
opnieuw gemaakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld: eigen regie van de cliënt t.o.v. lichamelijke 
gezondheid; of vrijheid en leven zoals thuis t.o.v. reduceren van risico’s. Jan Coolen (zie noot 7) 
noemt in zijn notitie dat “De kunst van afwegingen maken is een vitaal onderdeel van goede zorg. 

Ook het erover hebben met elkaar: medewerkers, bewoners, naaste familie én vrijwilligers”. 

2.3.5  Verschi l lende vormen van ref lectie  

Uit de groepsinterviews komen verschillende vormen van reflectie in beeld om zicht te krijgen op 
de kwaliteit van zorg en ondersteuning, namelijk: 
• individuele casuïstiekbespreking (doen we het goede voor deze individuele cliënt en naasten?) 
• reflecteren op uitkomsten van allerlei ‘hulpmiddelen’ om zicht te krijgen op kwaliteit 
• intervisie, supervisie over het functioneren van medewerkers (doe ik de goede dingen?) 
• moreel beraad om waardengeleid handelen zichtbaar te maken en situaties te bespreken 

waarin waarden botsen 
• ‘keek op de week’ en ‘keek op de dag’ (“Doen we het goede? Hoe was het vandaag? Hoe ga ik 

naar huis?”) 
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2.3.6  Onderl ing auditen 

Ander ‘hulpmiddel’ om kwaliteit zichtbaar te maken door de ogen van medewerkers zelf, is bij 
elkaar in de keuken kijken, medewerkers onderling. Dat is een leerzame manier om zicht te krijgen 
op de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en hoe die bijdragen aan het goede leven van een 
cliënt. Juist iemand die hetzelfde werk doet, weet door de vergelijking waarnaar te kijken en te 
vragen. Zo iemand kan feilloos de pijnpunten blootleggen. Bijvoorbeeld omdat je er zelf mee 
worstelt of omdat je zelf juist een geniale oplossing voor een probleem hebt bedacht.  

In het groepsgesprek met bestuurders, managers en stafmedewerkers kwam aan de orde dat het 
wel waarderende audits moeten zijn. Het gaat erom van elkaar te leren, van wat goed gaat en wat 
beter kan. Het moet niet gaan om elkaar aftroeven of afrekenen. Een van de bestuurders gaf aan 
dat zij wel de verslagen krijgt van deze audits, om zelf een beeld te krijgen van de leerpunten. 
Vooral om te bezien of medewerkers nog ondersteuning nodig hebben. 

2.3.7  Vragenli j st  / zelfevaluatie  

Een type ‘hulpmiddelen’ dat genoemd is in de groepsinterviews, is ‘vragenlijsten’ waarmee 
medewerkers reflecteren op hun eigen werkzaamheden. Dat kan bijvoorbeeld een vragenlijst voor 
zelfevaluatie zijn, waarin de voor de organisatie belangrijke onderwerpen staan. Daarvoor kan 
bijvoorbeeld de checklist gebruikt worden, zoals ontwikkeld door Jan Coolen (zie noot 7). Mits die 
aansluit bij de visie en kernwaarden van de eigen organisatie. Deze checklist wordt ingevuld door 
medewerkers én bewoners en familie. In die zin is het een soort 360 graden feedback. De vragen in 
de checklist zijn gebaseerd op: de woonvorm, prettige bezigheid en zingeving, dagelijkse verzorging, 
gezondheidszorg. Eventueel kunnen ook vrijwilligers gevraagd worden om de checklist in te vullen. 

In dit overzicht van ‘hulpmiddelen’ om kwaliteit zichtbaar te maken door de ogen van medewerkers, 
staat niet het meten van Medewerkertevredenheid. Daarin worden medewerkers immers niet zo zeer 
bevraagd op de kwaliteit van zorg aan cliënten, maar op hun eigen werkomstandigheden en 
werkplezier. Afhankelijk van de vragen in het benutte instrument, kunnen wel signalen over de 
kwaliteit in beeld komen om met andere ‘hulpmiddelen’ verder te verkennen en verdiepen. 

2.3.8  Gesprekken met PAR, VAR, OR en op de werkvloer  

In de verschillende groepsgesprekken zijn ‘gesprekken met PAR, VAR en OR’ genoemd als 
‘hulpmiddel’ om zicht te krijgen op kwaliteit door de ogen van medewerkers. Het is zinvol als de 
laag van bestuur en management in gesprek gaat met andere medewerkers van het samenspel. In 
gesprek gaan met elkaar om zicht te krijgen op wat er speelt. Gezamenlijk kijken naar signalen uit 
het samenspel over wat goed gaat en beter kan. En naar wat medewerkers nodig hebben om in 
hun directe contact met cliënten, naasten en elkaar het goede te doen.  

De ondernemingsraad is een gangbare manier om met medewerkers in gesprek te gaan. In 
sommige organisaties wordt gezocht naar andere, aanvullende overlegvormen. Zo gaan 
bestuurders regelmatig bij teams op bezoek, laten zich door hen uitnodigen, om zicht te krijgen op 
wat er speelt. Of ze werken mee in het team, om zelf te ervaren hoe het is. 

Ook worden nieuwe gesprekspartners georganiseerd. Zoals een VAR (Verpleegkundige en 
verzorgende Adviesraad) of PAR (Professionele adviesraad). Zij kunnen – gevraagd en 
ongevraagd – advies geven aan managers en bestuur en met hen in gesprek gaan om zaken 
anders en beter te doen. 
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2.3.9  Werkzame bestanddelen voor ref lectie  

Om zicht te kunnen krijgen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning met bovengenoemde 
‘hulpmiddelen’ die kwaliteit zichtbaar maken door de ogen van medewerkers, is het volgende 
belangrijk. In de groepsinterviews is gezegd dat dergelijke ‘hulpmiddelen’ alleen hun werk doen als 
er een cultuur / klimaat is waarin: 

• De kaders helder zijn, ingegeven door de visie en kernwaarden en wat deze betekenen voor het 
eigen functioneren in het samenspel. 

• Eenieder zich gezien en gewaardeerd voelt als onderdeel van het samenspel, zelf respect krijgt 
(“en je geen voetveeg voelen”, zoals een van de verzorgende dat noemde; of je “in de steek 

gelaten voelen”, of als gezegd wordt “zoek het zelf maar uit want jullie zijn nu zelfsturend”). 

• Medewerkers zich kwetsbaar op kunnen en durven stellen, omdat geleerd mag worden en je 
niet onmiddellijk op fouten wordt afgerekend (kwetsbaar zijn is een kracht en geen zwakte). 

• Er vertrouwen is in de goede bedoelingen en deskundigheid van eenieder (zonder te negeren 
dat er zeker altijd bijgeleerd kan worden). 

• Reflecteren niet als iets zwaars wordt gezien, maar als een handig ‘hulpmiddel’ om van te leren 
in de dagelijkse praktijk. 

• Reflectie ondersteund en gefaciliteerd wordt, dus gezien wordt als een wezenlijk onderdeel om 
kwaliteit inzichtelijk te maken (en daarmee ook continue te werken aan kwaliteitsverbetering). 

2.4  Door de ogen van externen 

Om zicht te krijgen op ervaringen van cliënten en naasten en de kwaliteit van het samenspel, kan 
het zinvol zijn om daarvoor de (frisse) blik van een buitenstaander te benutten. Daarvan kan 
geleerd worden over wat goed gaat en wat beter kan. Belangrijk is dat hierin ‘leren’ het doel is. 

‘Hulpmiddelen’ die voor een externe blik benut worden zijn 
observaties en interviews, zoals met Dementia care mapping, 
een mystery guest, of een ‘chief listener’28. 

Ook is onderling visiteren genoemd als ‘hulpmiddel’ om zicht te 
krijgen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Organisaties bezoeken dan elkaar, observeren 
en voeren gesprekken. Bijvoorbeeld aan de hand van afgesproken thema’s. 

Ook is genoemd dat een externe partij gevraagd kan worden om een waardegeleide audit uit te 
voeren. Handelen we inderdaad overal volgens de waarden die we afgesproken hebben? 
Voorbeeld daarvan is certificering in de zorg.29 

Uitkomsten van het gebruik van deze ‘hulpmiddelen’ kunnen verder verkend en verdiept worden in 
gesprekken met cliënten en naasten (zie paragraaf 2.2) of voor reflectiemomenten van 
medewerkers zelf (paragraaf 2.3). 

                                                      
28 Instrument benut in Amstelring: iemand van buitenaf die met cliënten en mantelzorger in gesprek gaat om verhalen op te halen. 

29 zie bijvoorbeeld www.certificatieindezorg.nl/ 
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2.5  De keuze voor hulpmiddelen voor zicht  op kwali teit  

Uit de groepsgesprekken is af te leiden dat het belangrijk is, om bij de keuze voor een bepaald 
‘hulpmiddel’ te kijken naar het hele palet. We willen dus niet suggereren dat alle hierboven 
genoemde hulpmiddelen benut zouden moeten worden door organisaties, of overal ook al benut 
worden. Het zijn de ‘hulpmiddelen’ die benut worden om zicht te krijgen op kwaliteit: door de 

ogen van de individuele cliënt, de groep cliënten en naasten, medewerkers 
zelf en externen. Uit de interviews wordt duidelijk dat het zinvol is om 
verschillende ‘hulpmiddelen’ met elkaar te combineren. Resultaat van het ene 
‘hulpmiddel’ kan verder verkend en verdiept worden met een ander 
‘hulpmiddel’. Verschillende ‘hulpmiddelen’ kunnen ook goed gecombineerd 
worden. Onderlinge audits die zich richten op ervaringen van cliënten én die 
meteen kijken naar kwaliteit door de ogen van medewerkers door met hen 
in gesprek te gaan.  

Het gaat om de vraag hoe met het gekozen palet aan ‘hulpmiddelen’, de 
belangrijkste kwaliteitsinformatie boven tafel komt. Informatie die relevant 
is in het licht van de visie en waarden van de organisatie én de actualiteit. 
Wat speelt er op dit moment in de organisatie of in de samenleving, waar 
we zicht op willen hebben? De kwaliteitsinformatie die door het gebruik 
van ‘hulpmiddelen’ boven tafel komt, wordt benut om in het samenspel 
het goede gesprek met elkaar te voeren over de vraag: wat gaat goed en 
wat kan beter in de zorg en ondersteuning aan onze cliënten?  

Om zicht te hebben op kwaliteit wordt in sommige organisaties gebruik gemaakt van en 
zogenaamd ‘dashboard’. Daarmee kan een zorgteam continue evalueren wat goed gaat en beter 
kan. Dergelijke informatie kan dan benut worden om de zorg en ondersteuning waar nodig te 
verbeteren; en om daarover in gesprek te gaan met het management. Wat onderdeel is van het 
dashboard hangt af van de visie en kernwaarden van de organisatie.  
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3 ‘Hulpmiddelen’ om grip te krijgen op kwaliteit 

In het vorige hoofdstuk staan ‘hulpmiddelen’ om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning. Daarnaast was het doel van de praktijkverkenning om te onderzoeken hoe de 
praktijk grip krijgt op kwaliteit. Daarmee bedoelen we: Hoe houden organisaties vast wat goed 
gaat? Hoe werken organisaties aan het verbeteren van zorg en ondersteuning als dat nodig is? 
Welke ‘hulpmiddelen’ worden daarbij benut? Dat hebben we gevraagd aan de deelnemers van de 
groepsinterviews, opgezocht in het deskresearch en gevraagd aan experts. Dan komen 
verschillende typen ‘hulpmiddelen’ in beeld. Die zijn, niet verwonderlijk, vergelijkbaar met de 
onderdelen van een kwaliteitssysteem. Belangrijk is daarom, zo horen we ook in de 
groepsinterviews, dat de afspraken die gemaakt worden om grip te krijgen op kwaliteit, altijd ten 
dienste staan van het samenspel. Of, met de woorden van Wouter Hart, dat gedacht wordt van 
binnen naar buiten, vanuit de bedoeling van het samenspel.  

3.1  Organisatorische ‘hulpmiddelen’  

Een type ‘hulpmiddelen’ dat benut wordt om grip te krijgen op 
goede zorg en ondersteuning heeft van doen met ‘organisatorische 
randvoorwaarden’. Daarbij gaat het er niet om een nieuw systeem op 
te tuigen, maar om ‘hulpmiddelen’ in te zetten die het samenspel 
helpen om het goede te doen voor een individuele cliënt met diens 
naasten.  

3.1.1  Een krachtige vis ie  en kernwaarden 

Het is in elk groepsinterview aan de orde geweest. En het komt ook 
uit het deskresearch naar voren. Grip krijgen op goede zorg en 
ondersteuning start eerst en vooral met een visie en kernwaarden. 
De ‘visie en kernwaarden’ als ‘hulpmiddel’ om te werken aan goede 
zorg, mits ze doorleefd en goed doordacht zijn vanuit de praktijk. En 
ook geleefd worden in die praktijk. Daarom hebben we in deel 1 van 
het rapport bovenin de ‘praatplaat’ de bijgaande tekst geplaatst.  

3 .1 . 1 . 1  Doordacht  en door leefd voor iede reen en a l le s 

Een visie is het meest belangrijke ‘hulpmiddel’ voor een succesvol 
samenspel. Wat daarover is gezegd in de groepsinterviews is het 
volgende: 

• Een visie zegt iets over de bedoeling van het samenspel, over het 
goede leven van een broze en kwetsbare oudere.  

• Een visie is uitgewerkt in waarden, waarvan de consequenties zijn doordacht vanuit de praktijk, 
door de deelnemers aan het samenspel.  

− Wat vraagt dit van hen?  

− Wat betekent dit voor hun verantwoordelijkheden, taken, rol en positie?  

− Hoe verhoudt de visie zich tot de verschillende beroepsethieken van betrokkenen? Waar 
schuurt het? Hoe gaan we daarmee om?  

• Een visie gaat in op wat in de praktijk nodig is, om de visie waar te kunnen maken. 

‘Hulpmiddelen’ voor
grip op kwaliteit

“Hoe werken we 
aan verbetering?”

Organisatorische voorwaarden
 Een doordachte en doorleefde 

visie met oog voor dilemma’s
 Passende deskundigheid en 

personeelssamenstelling 
 Passende omgeving
 Organisatie-inrichting vanuit de 

kern van het samenspel

In dialoog met elkaar
 In gesprek met individuele 

cliënt en naasten
 In gesprek met de groep 

cliënten en naasten
 Gesprek tussen medewerkers 

onderling
 Gesprek met externe partijen

Samen leren en verbeteren
 Reflecteren
 Systematisch aanpak
 Slimmer werken
 Coaching en training



   
 

 Zicht en grip krijgen op de kwaliteit van de ondersteuning aan ouderen Deel 3 – Onderbouwing en uitwerking 3–23 

 ZorgEssentie – 18 mei 2016 

In de visie van de Werkgroep Kwaliteitskader ouderenzorg30, zijn deze drie onderdelen van de visie 
ook terug te vinden. 

De visie waarmaken is niet alleen voor zorgmedewerkers leidraad voor handelen en het maken van 
keuzes. Ook voor alle andere deelnemers aan het samenspel. Dat mag niet vergeten worden. Een 
visie draagt alleen bij aan goede zorg en ondersteuning voor elke individuele cliënt, als deze 
consequent en consistent doorwerkt in …. echt alles.  

Het samenspel dat erop gericht is om het goede te doen voor een broze en kwetsbare cliënt 
vraagt om een visie die doorwerkt in bijvoorbeeld: 
• deskundigheid en personeelsbestand  
• omgeving 
• organisatie-inrichting 
• de keuze van ‘hulpmiddelen’ om zicht te krijgen op en te werken aan goede ondersteuning  

3 .1 . 1 .2  Met oog voor d i lemma’s 

Bij het doordenken en doorleven van de visie is het van groot belang dat wordt onderkend dat er 
dilemma’s bestaan in de praktijk. Daar hebben met name zorgmedewerkers mee van doen bij het 
waarmaken van de visie. We noemen een aantal van die dilemma’s in deel 2 van het rapport. 

Eén van de bestuurders vertelt in het groepsinterview dat dergelijke dilemma’s ook gevoeld 
worden op bestuurlijk niveau. Bestuurlijke dilemma’s worden onder meer veroorzaakt door allerlei 
- soms tegenstrijdige - wet- en regelgeving. Die benadrukken vaak andere waarden dan in de visie 
staan. Dan gaat het bijvoorbeeld over de HACCP hygiëne regels die vaak haaks staan op ‘gewoon 
wonen met een kernrol voor naasten’. Of die haaks staan op de eigen regie van ouderen. Eigen 
regie die overigens ook wettelijk is vastgelegd, in de Kwaliteitswet klachten en geschillen in de 
zorg. Waarom mag je als 90 jarige geen rouw ei meer eten als je dat 70 jaar lang elke ochtend 
hebt gedaan? Ook de vereisten vanuit de Wet Zorg en dwang staan soms haaks op wat mensen 
zelf willen. Waarom mag iemand geen bedhekken als hij of zij zich daarmee veiliger voelt? 
Natuurlijk is aandacht voor hygiëne belangrijk en moeten we alert zijn op dwangmaatregelen die 
mensen hun vrijheid ontnemen. Maar denkend vanuit de visie krijgt dit een andere betekenis en is 
ruimte nodig om een andere afweging te kunnen maken. Bijvoorbeeld door meer waarde toe te 
kennen aan leefplezier dan kost wat kost alle (gezondheids)risico’s voorkomen. Die ruimte wordt 
op dit moment niet gevoeld, zo vertelt een van de bestuurders, omdat toezichthouders veelal de 
weegschaal op voorhand laten doorslaan naar bepaalde waarden (en andere wetten) dan het 
dagelijkse samenspel met en rondom een individuele cliënt zou doen. 

Het is belangrijk dat alle deelnemers aan het samenspel de dilemma’s die samenhangen met het 
waarmaken van de visie in beeld hebben, zeggen zorgmedewerkers en paramedici. Anders komt 
het maken van die afwegingen louter en alleen op de schouders van zorgmedewerkers terecht. 
Vaak voelt het als persoonlijk falen als het niet lukt om de visie waar te maken. We hebben met 
zeer gedreven zorgmedewerkers gesproken. Die echt gáán voor de cliënt. Maar zij voelden zich 
niet allemaal gesteund de visie van de organisatie in de praktijk te brengen. Zij hebben hierdoor 
soms het gevoel dat dit alleen op hun schouders terecht komt en dat andere deelnemers aan het 
samenspel met andere zaken (en waarden) bezig zijn. “Je daardoor machteloos voelen om het 

goede te doen voor een cliënt, dat hou je uiteindelijk niet vol”, zo zegt een zorgmedewerker. 
“Soms denk ik, ik kan beter bij de bakker of Blokker gaan werken”. 

                                                      
30 Zie voor het kwaliteitskader www.actiz.nl/web/ouderenzorg/kwaliteit/onderwerp/pag/waardigheid-en-trots/open/kwaliteitskader-

ouderenzorg 
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3.1.2  Deskundigheid en personeelssamenstel l ing 

Organisatorisch ‘hulpmiddel’ om grip op goede zorg en ondersteuning te krijgen is 
‘deskundigheid’ en een ‘goede mix van medewerkers’. Dat wordt in alle groepsgesprekken 
genoemd. Welke deskundigheid dan nodig is kan niet in algemene termen benoemd worden, 
maar is afhankelijk van de visie en waarden van de organisatie. Evenals van de setting en de 
doelgroep waarvoor wordt gezorgd. Organisaties maken daardoor andere keuzes.  

Deskundigheid heeft natuurlijk van doen, met je ‘gezond verstand gebruiken’. Maar zorg voor 
mensen met dementie, somatische of psychogeriatrisch aandoeningen vraagt toch echt om meer, 
zo komt uit de groepsinterviews naar voren. Dat vraagt om een gedegen opleiding 
en vakmanschap. Op een belevingsgerichte manier iemand verzorgen bijvoorbeeld, hem of haar 
meenemen in dat proces op een manier die weldadig is en zelfvertrouwen niet ondermijnd, dat is 
toch echt een kunst op zichzelf. Dat geldt ook voor het hanteren van een groepsdynamiek of 
contact maken met mensen die diep dement zijn. 

Belangrijk is ook om mee te nemen dat ook vrijwilligers zich goed toegerust moeten voelen om 
hun rol te vervullen. Daarvoor kan deskundigheidsbevordering wenselijk zijn. 

Ook zijn beroepsrichtlijnen van belang die deskundigheid in de praktijk ondersteunen. Maar wel op 
maat kunnen gebruiken. Zoals een van de deelnemers aan het groepsinterview met paramedici dat 
vertelde “beroepsinhoudelijke standaarden moeten zeker gebruikt worden, maar daar ook weer 

niet te veel nadruk op leggen want 9 van de 10 mensen passen daar niet in”. 

3 .1 .2 .1  Benodigde deskundighe id 

Uit de groepsgesprekken is af te leiden dat het volgende belangrijk is ten aanzien van de 
deskundigheid nodig om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare en broze mensen 
(kennis en houding): 

• oprechte aandacht en betrokkenheid bij het welbevinden van de cliënt van alle deelnemers 

• verantwoordelijkheid voelen om bij te dragen aan het goede leven van de cliënt mét aandacht 
voor gezondheidsrisico’s maar zonder te medicaliseren 

• op de doelgroep afgestemde vakinhoudelijke kennis van de ziekte zoals 
− gevolgen van de ziekte op fysiek, mentaal en sociaal welbevinden 

− gezondheidsrisico’s 

− zingevingvraagstukken 

− verzorgen van mensen (lichamelijke verzorging, eten en drinken) 

− dagstructuur en daginvulling 

− een passende (helende) fysieke omgeving 
• gebruiken van beschikbare vakinhoudelijke protocollen en richtlijnen, maar wel op maat 

• een open en lerende houding 

• een gerichtheid op samenwerking in het hele samenspel (niemand kan het alleen), vanuit 
gelijkheidwaardigheid en respect voor eigenheid 
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3 .1 .2 .2  Toets op deskundighe id 

Hoe weet je nu of er voldoende deskundigheid in huis is? Deels is dat af te leiden uit de 
uitkomsten met ‘hulpmiddelen’ om zicht te krijgen op kwaliteit. De ‘hulpmiddelen’ die in 
Hoofdstuk 2 staan. En in deel 1 van dit rapport aan de linkerkant van de ‘praatplaat’. Met name 
‘reflectiebijeenkomsten’ zijn een goed ‘hulpmiddel’ om zicht te krijgen op deskundigheid van 
medewerkers. 

Daarnaast wordt ook gezegd dat vakinhoudelijke kennis gewoon op orde moet zijn, als iemand 
voor een bepaald vak heeft geleerd. Dan moet erop vertrouwd kunnen worden, dat iemand over 
de juiste deskundigheid beschikt. Mits de opleiding passend is bij de visie en kernwaarden van de 
organisatie. Wat nu voor verzorgenden vaak niet het geval is. Dat betekent dat organisaties hun 
medewerkers moeten gaan bijscholen, zo blijkt uit de groepsinterviews.  

In het groepsgesprek met specialisten ouderengeneeskunde werd gezegd dat zij over een eigen 
kwaliteitssysteem beschikken, met visitatie en registratie. Daarmee is deskundigheid gegarandeerd. 
(Para)medici krijgen vaak accreditatie punten voor intercollegiaal overleg. In het groepsinterview 
werd daarover gezegd dat zij die punten ook kunnen verwerven door intercollegiaal overleg met 
andere disciplines, waardoor tegelijkertijd kennisuitwisseling kan plaatsvinden. 

Ook een leerlingvolgsysteem en overzicht en aftekenlijst van verplichte scholingen zijn genoemd 
als hulpmiddelen om een toets te doen op de deskundigheid van medewerkers. 

3.1.3  Omgeving 

De ‘fysieke omgeving’ is ook een organisatorisch ‘hulpmiddel’ om grip te krijgen op goede zorg. 
Als de cliënt thuis woont is hij of zij naar alle waarschijnlijkheid in een fysieke omgeving die bij hem 
of haar past. Maar mogelijk minder goed aansluit bij eventuele fysieke beperkingen. Als de cliënt in 
een voorziening woont, dan doet de omgeving ertoe. Die kan als meer of minder passend ervaren 
worden, meer of minder helend of weldadig.  

Als ‘hulpmiddel’ voor een passende leefomgeving werken organisaties vaak met leefstijlen31. 
Daarmee wordt een omgeving geboden waarin mensen in hun directe omgeving, het type dingen 

aantreffen die ze gewend zijn en gelijkgestemde 
mensen. Mensen met een zelfde interesse, 
levenservaring, achtergrond. 

De visie van Anneke van der Plaats32 is in de 
groepsinterviews verschillende keren genoemd in 
verband met het bieden van een passende 
omgeving voor mensen met dementie. Zij gaat 
daarbij in op de fysieke omgeving, die 
herkenbaar moet zijn voor mensen met 
dementie en waarin ze uitgenodigd worden tot 
een plezierige en zinvolle daginvulling. Maar 
haar concept is breder en richt zich ook op de 
processen in de organisatie en bejegening 
door medewerkers. 

                                                      
31 Zie bijvoorbeeld www.vivium.nl/hogewey_leefstijlen 

32 Zie bijvoorbeeld www.vilans.nl/docs/KNP/Verbeterprogramma/Bundel Ouderen/8_De_wondere_wereld_van_dementie.pdf 
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In het groepsinterview met ‘omgevingondersteuners’, kwam aan de orde dat een welkome en 
uitnodigende omgeving belangrijk is. Een veilige en liefdevolle omgeving, waar wat te beleven valt, 
een ‘bruisende gemeenschap’. Een passende omgeving heeft ook van doen met een passende 
sfeer waarin iedereen zich prettig en welkom voelt, zo thuis mogelijk; met prikkels en reuring, met 
mogelijkheden voor een zinvolle tijdsbesteding, voor cliënten zelf, maar ook naasten als ze op 
bezoek komen. 

Het bieden van een daginvulling en dagstructuur die passend is, zijn ook ‘hulpmiddelen’ om te 
werken aan goede zorg. Daarvoor wordt de deskundigheid van activiteitenbegeleiders vaak voor 
benut. 

3.1.4  Organiseren van het  samenspel vanuit  de kern 

Belangrijk organisatorisch ‘hulpmiddel’ om grip te krijgen op goede zorg is de ‘organisatie van het 
samenspel’. Goede zorg en ondersteuning bieden gebeurt vanuit een complex en dynamisch 
samenspel (zie deel 2 van dit rapport). Wil het samenspel bijdragen aan een goed leven van 
kwetsbare en broze ouderen, dan vraagt dat iets van de wijze waarop samen wordt gedacht, 
gedaan en geleerd. Uit de groepsinterviews komt naar voren dat het volgende belangrijk is. 

3 .1 .4 . 1  E igenaarschap en rege l ru imte 

Wil de organisatie-inrichting een goed ‘hulpmiddel’ zijn voor het bieden van zorg en 
ondersteuning aan kwetsbare en broze ouderen, dan is het belangrijk om eigenaarschap en 
regelruimte bij de kern van het samenspel te leggen. Dat is de cliënt, naasten en zorgmedewerkers. 
Dat is nodig om op een specifiek moment adequaat, creatief en betekenisvol in te kunnen spelen 
op verlangens en behoeften van broze en kwetsbare cliënten. Omdat verlangens en behoeften 
steeds veranderlijk zijn.  

Deze organisatievorm heeft consequenties voor de manier van ondersteunen en coachen (meer 
dan aansturen) van zorgmedewerkers, met (leren) loslaten en (leren) vertrouwen door bestuurders, 
managers en staf. Ook zorgen dat allerlei regels niet in de weg zitten, want dat is nogal eens het 
geval.33 

3 .1 .4 .2  Stab i l i te i t  i n  de ke rn van het  samenspe l  

Een organisatie-inrichting die daadwerkelijk ‘hulpmiddel’ is voor het bieden van goede zorg en 
ondersteuning, zorgt voor stabiliteit in de kern van het samenspel. Die stabiliteit is nodig om 
tegemoet te komen aan behoeften en verlangens van cliënten (die veranderlijk zijn) en voor het 
samenspel met het netwerk van naasten (dat ook veranderlijk is). Die stabiliteit kan gecreëerd 
worden door bijvoorbeeld: 

• Eén vast aanspreekpunt vanuit de zorgmedewerkers voor cliënt en familie, met tijd voor 
aandacht en gesprekken met hén.  

• Vaste gezichten in het zorgteam, om de cliënt en naasten te leren kennen. De cliënt kennen is 
nodig om te weten wat deze nodig heeft en om te signaleren dat er veranderingen optreden. 
Bijvoorbeeld ten aanzien van gezondheidsrisico’s. 

• Het vasthouden en uitbreiden van het netwerk van naasten. Die zijn namelijk de meest stabiele 
factor voor een cliënt. 

                                                      
33 Zie bijvoorbeeld www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2014/8/Nieuwe-methode-kwaliteitsverantwoording-1580089W/ 

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2014/8/Nieuwe-methode-kwaliteitsverantwoording-1580089W/
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3 .1 .4 .3  Stab i l i te i t  i n  het  he le  samenspe l  

Een organisatie-inrichting die daadwerkelijk ‘hulpmiddel’ is voor het bieden van goede zorg en 
ondersteuning, zorgt ook voor stabiliteit in het hele samenspel. Dat is nodig zodat de kern van het 
samenspel kan bijdragen aan een goed leven van de cliënt. Dat lukt namelijk alleen als die zich 
gesteund voelen (niet alleen gelaten); niet voortdurend onzeker zijn (over kaders of de toekomst) 
of niet alleen maar bezig zijn met “het hoofd boven water houden”. Die stabiliteit creëren kan 
bijvoorbeeld: 

• Door kaders te bieden vanuit de visie en waarden van de organisatie. Wat betekent dit concreet 
voor hen? 

• Doordat de kern van het samenspel zich ook onderdeel voelt van het samenspel, een wezenlijk 
onderdeel ervan. Dat zij ervaren dat iedereen er samen en met elkaar voor gaat. Dat iedereen 
trots mag zijn op de eigen bijdrage aan het samenspel, waarvoor ook waardering naar elkaar 
toe wordt uitgesproken. 

• Vaste samenwerkingspartners mét tijd en ruimte voor de kern van het samenspel, zoals 
(para)medici, verpleegkundig specialisten, agogen; en ook welzijnswerkers en 
activiteitenbegeleiders. Zij willen niet de club zijn die “van buiten naar binnen gevolgen wordt 

als zich problemen voordoen”. Belangrijk is dat zij de cliënt en naasten leren kennen, om goed 
in te kunnen spelen op hun behoeften en verlangens. Maar ook dat zij de zorgmedewerkers 
leren kennen. Om te weten hoe zij hen kunnen ondersteunen, zodat die in hun dagelijkse 
contact het goede kunnen doen voor een cliënt en de groep cliënten? 

3.2  Samen leren en verbeteren 

Een ander type ‘hulpmiddelen’ om grip te krijgen op goede zorg en ondersteuning, werken aan 
het verbeteren ervan, hebben van doen met samen leren en verbeteren. Daarvoor worden deels 
de ‘hulpmiddelen’ benut die genoemd staan bij ‘zicht krijgen op kwaliteit’. Deze ‘hulpmiddelen’ 
dienen - tegelijkertijd – ook het doel van leren en verbeteren. Maar ook andere hulpmiddelen 
worden benut. 

3.2.1  Reflecteren 

‘Hulpmiddel’ om grip te krijgen op goede zorg en ondersteuning, om te werken aan wat beter kan, 
is ‘reflecteren’. Zicht en grip krijgen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning gaan daarbij hand 
in hand. Voor leren en verbeteren wordt gereflecteerd op: 

• signalen van kwaliteit van zorg en ondersteuning (doen we de goede dingen en doen we die 
goed?) 

• de eigen persoonlijke bijdrage daaraan (van alle betrokkenen bij het samenspel) 

• de samenwerking daarvoor (tussen alle deelnemers onderling) 

• de facilitering van het samenspel (veelal de taak van managers, bestuur en staf) 

Concrete tools voor reflectie die in de praktijk benut worden zijn bijvoorbeeld: 

• exposure of onderdompeling (een tijdje cliënt zijn om te ervaren hoe dat is)34 

• video interventie (nabespreken van opgenomen zorgmomenten)35 

                                                      
34 Zie bijvoorbeeld www.zorgsaam.org/zorgsaam-actueel/stimul-nederland-officieel-geopend 

35 Zie bijvoorbeeld www.dewever.nl/nl-nl/Diensten/VIO.aspx 
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• reflecteren op waarden (meer en minder laagdrempelige vormen van moreel beraad voor 
reflectie om waarden te herkennen en om te leren van situaties waarin waarden botsen)36 

• meester / gezel (iemand die meeloopt en reflecteert) 

Belangrijk is dat reflectiebijeenkomsten goed begeleid worden. Of dat medewerkers zelf een 
bepaalde methode voor reflectie aanleren. Anders is de kans groot dat dergelijke gesprekken niet 
verder komen dan het uitwisselen van emoties of meningen, zonder dat daarvan geleerd wordt om 
het goede te doen voor een cliënt. Dát moet namelijk het uitgangspunt zijn voor de reflectie. Zo 
concluderen we op basis van de groepsgesprekken. 

Het niveau van de emoties en persoonlijke mening overstijgen, evenals de focus blijven leggen op 
het goede leven van de cliënt, is niet altijd gemakkelijk. Juist omdat zorgen voor een ander altijd 
persoonlijk is. Je bent als mens betrokken. Dat kan en moet niet anders zijn, omdat zorgen een 
relationele aangelegenheid is. Daarom is reflectie altijd nodig en zijn een goede begeleiding en 
een behulpzame methodiek belangrijk. 

Om te reflecteren op het eigen gedrag kunnen ook instrumenten benut worden die zicht geven op 
wat een cliënt beleeft (perspectiefwisseling). Bijvoorbeeld met een dementiestimulator37, de 
www.alzheimerexperience.nl of de dementiegame van Sevagram38.  

3.2.2  Systematische aanpak 

‘Hulpmiddel’ om te werken aan goede zorg is een ‘systematische aanpak’. Wanneer er signalen zijn 
over verbetermogelijkheden, dan wordt in de meeste organisaties ook systematisch gewerkt aan 
verbeteringen. Bijvoorbeeld in ‘kleine verbeterprojecten’ van teams, soms samen met naasten en 
vrijwilligers. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van een verbetercirkel, zoals de Plan-Do-Check-
Act cirkel of varianten daarvan. Organisaties hanteren daarbij allerlei formats. Bundelen van 
verbeteronderwerpen in de hele organisatie, kan zicht geven op organisatiebrede kwaliteit. Zicht 
krijgen op kwaliteit en werken aan kwaliteit gaan dan ook weer hand in hand. 

In teams word als ‘verbeter-hulpmiddel’ ook verbeterborden gebruikt zoals bij Lean39, om 
verbeterpunten in beeld te houden, er aan te werken en te evalueren hoe het gaat. 

Er wordt in organisaties ook vanuit een ‘totaalaanpak’ consistent en systematisch gewerkt aan 
goede zorg en ondersteuning. Voorbeeld daarvan is excellente zorg.40 Verpleegkundigen en 
verzorgenden worden daarmee ondersteund om hun verantwoordelijkheid te pakken voor wat ze 
doen en voortdurend te kijken naar wat anders en beter kan. 

Andere voorbeelden van een totaalaanpak zijn Harteroos van Leefplezier41 of werken aan 
gastvrijheid in huis vinden.42  

                                                      
36 Zie bijvoorbeeld www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/Actueel/agenda/Roelie-Dijkman-Moreel-Beraad-vrijheidsbeperking.pdf of 

www.weekvanreflectie.nl/ of http://hetneon.nl/ of www.bureaukwiek.nl/ethiekbekje/ 

37 Zie www.intodmentia.nl/ 

38 Zie www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mantelzorg-client-professional/video-sevagram-ontwikkelt-de-interactieve-dementie-trainer/ 

39 Zie bijvoorbeeld www.invoorzorg.nl/ivz/tool-continu-verbeteren-met-het-verbeterbord.html 

40 www.venvn.nl/Themas/Excellente-Zorg 

41 Zie www.leefplezier.nl; www.bouwenaanleefbaarheid.nl 

42 Zie bijvoorbeeld www.gastvrijezorg.nl/gastvrijheidszorg-met-sterren 
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3.2.3  Sl immer werken 

‘Hulpmiddel’ om grip te krijgen op goede zorg is ook ‘slimmer werken’. Het kwam vooral in het 
gesprek met familie en cliëntvertegenwoordigers respectievelijk zorgmedewerkers aan de orde. 
Werken aan goede zorg, vraagt ook om slimmer werken. Dat is niet harder werken, maar anders 
werken. Als je beter kunt kijken, zien wat de ander nodig heeft, kun je beter aansluiten én levert 
dat tijdswinst op. Dat vertelt ons een van de cliëntvertegenwoordigers. “Geen zorgfabriek, maar 

efficiënt werken op een menswaardige manier”. 

Waar treedt ‘verspilling’ op die we kunnen voorkomen, voor meer tijd 
en aandacht voor onze cliënten? Welke formulieren en handelingen 
zijn onnodig of niet gepland op een handig tijdstip? Waar zit 
onbenutte creativiteit? Welke bewegingen of transfers kunnen 
efficiënter of zo ingericht dat ze waarde toevoegen? 

Een van de cliëntvertegenwoordigers vertelt over de nieuwe manier 
van werken in haar organisatie, vanuit teams waarin cliënt, familie, 
vrijwilliger, verzorgende, verpleegkundige op een gelijkwaardige 
manier met elkaar samenwerken.43 Die samenwerking is echt geheel 
op gelijkwaardige basis en daardoor echt slimmer. 

Verzorgenden staan zeker niet negatief tegenover slimmer werken. 
In het groepsgesprek hoorden wij daarover positieve geluiden. 
Verspilling tegengaan is altijd goed en door het terugdringen van 
het papierwerk en goed samenspel valt zeker winst te behalen. 
Tegelijkertijd ervaren veel verzorgenden dat de tijd schaars is. Te 
schaars misschien wel, om het nog goed te kunnen doen. Zeker nu 
de cliënten waar ze voor zorgen (met name intramuraal) steeds 
zorgbehoeftiger worden. Steeds meer afhankelijk zijn van anderen 

voor de kwaliteit van hun bestaan. En tegelijkertijd nemen de beschikbare middelen af. “Je kunt je 

tijd maar één keer besteden”, zo zegt een verzorgende.  

Verspilling tegengaan, zo kwam ook in het gesprek met bestuurders, managers en staf aan de 
orde, kan vooral door medewerkers daar zelf de hand in te geven. Niemand beter dan de 
medewerkers zelf weten hoe het werk efficiënter kan. Instrumenten die daarvoor worden benut zijn 
bijvoorbeeld ‘Lean’ of ‘productive ward’44. Belangrijk is dan wel dat de tijd die vrijkomt vrij komt 
ertoe leidt dat er meer tijd en aandacht mogelijk is voor cliënten en naasten. 

3.2.4  Coaching en training 

‘Hulpmiddel’ om te werken aan goede zorg en ondersteuning heeft ook van doen met coaching 
en training. ‘Leren op de werkvloer’ wordt over het algemeen als zinvoller ervaren dan een middag 
‘in de klas zitten’. Of in ieder geval moet theoretisch leren opgevolgd worden door leren van het 
doen. Leren van elkaar is een sterkt hulpmiddel, je leert het meest van ervaren collega’s. Van dat 
principe zou wellicht meer gebruik gemaakt kunnen worden, zo blijkt uit het groepsinterview met 
bestuurders, managers en staf. Ook van de rol die paramedische disciplines daarbij kunnen 
vervullen in het delen van hun kennis met zorgmedewerkers. Ook e-learning is genoemd als 
handige tool voor het bevorderen van deskundigheid. 

                                                      
43 Zie www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/triviummeulenbeltzorg/ 

44 Zie bijvoorbeeld www.productiveward.nl/ 
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3.3  De dialoog voeren: met elkaar spreken over goede zorg en ondersteuning 

Derde type ‘hulpmiddelen’ voor grip op goede zorg en ondersteuning heeft van doen met het 
faciliteren van de dialoog tussen mensen die daar samen verantwoordelijk voor zijn. Wie zou dan 
met wie moeten praten en waarover? Dit onderdeel van het samenspel hebben we uitgewerkt in 
deel 2 van het rapport, omdat het wezenlijk is om te begrijpen hoe de ‘praatplaat’ werkt als 
instrument om het gesprek te voeren over het verbeteren en verantwoorden van de kwaliteit van 
zorg en ondersteuning.  
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4 Eensgezindheid over de visie op een goed leven  

Uit de groepsinterviews komt grote eensgezindheid naar voren over wat een goed leven is voor 
mensen die door de gevolgen van ziekte, beperkingen of ouderdom afhankelijk zijn van zorg en 
ondersteuning van anderen voor de kwaliteit van hun bestaan. Ook eenzelfde bevlogenheid om 
daar vanuit de eigen rol en positie een bijdrage aan te leveren. In alle groepsinterviews wordt ook 
benadrukt dat een goed leven een individuele ervaring is. Iedereen heeft immers wat anders nodig 
om een goed leven te ervaren. Desalniettemin kunnen een aantal onderdelen benoemd worden 
die voor ieders kwaliteit van leven van belang zijn, in verschillende mate. Zo is bijvoorbeeld 
genoemd dat voor iedereen relaties met anderen belangrijk zijn voor een goed leven. Maar hoe 
vaak je anderen wilt zien, wanneer en wie, is voor iedereen weer anders. 

Hetgeen de deelnemers aan de groepsinterviews noemen over 
een goed leven sluit aan bij de visie op het goede leven die 
terug te vinden is in de notitie van de Werkgroep 
kwaliteitskader ouderenzorg. Ook bij hetgeen Jan Coolen 
daarover schrijft.45 En bij de visie op een goed leven, die ten 
grondslag ligt aan het ‘oude’ Kwaliteitskader Verantwoorde 
zorg dat vanaf 2007 leidend is in de ouderenzorg46. Waar het 
‘mis’ ging met dat kader, is bij de omzetting naar een 
meetbare indicatorenset om vast te stellen of de visie werd 
waargemaakt in de praktijk. In de visie stond ‘kwaliteit van 
leven’ en ‘eigen regie’ centraal ten aanzien van de 
levensdomeinen: mentale welbevinden van de cliënt als 
persoon, lichamelijk gevoel van welbevinden en 
gezondheid, daginvulling volgens eigen interesse en 
onderhouden van sociale contacten (participatie), de woon- 
en leefomstandigheden.47 Andere woorden voor hetzelfde. 
De beperking (inperking) zit in de toepassing. 

Hieronder een kort overzicht van hetgeen zoal gezegd is 
over ‘een goed leven’ in de groepsinterviews. We zijn daar 

elk groepsinterview mee gestart, zodat helder is naar wat voor soort ‘hulpmiddelen’ we op zoek 
waren. Waar die ‘zicht en grip’ op moeten geven, als het gaat om zorg en ondersteuning aan 
kwetsbare en broze ouderen. 

De ordening die we hieronder hebben gekozen, kwam uit de gesprekken zelf naar voren. We 
geven bij elk onderwerp een aantal uitspraken van de deelnemers aan de groepsinterviews, die de 
betekenis ervan verhelderen.  

                                                      
45 ‘Ouderen in zorghuizen: broze mensen én leefplezier, met elkaar in gesprek over kwaliteit van verpleeghuiszorg: Wat is goede zorg voor 

bewoners? Wat moeten de zorghuizen doen?’, april 2016.  

46 www.igz.nl/Images/Kwaliteitsdocument-VVT-2013_tcm294-329148.pdf 

47 Zie voor de domeinen bijvoorbeeld www.zorgleefplanwijzer.nl/zlp-informatie/wat-is-een-zlp.html 
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Zeggenschap over het eigen leven 

Dat o.a. te maken heeft met: 

• eigen keuzes kunnen maken, eigen inbreng kunnen hebben 

• zorg waar nodig en niet opgedrongen  
• gevoel hebben zelf de baas te zijn 

• zelf zo veel mogelijk je eigen koers bepalen 

• niets moeten, vrijheid voor wie dat wil 

• Zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen geluk 

Zelf invulling geven aan het eigen leven 

Dat heeft o.a. te maken met: 

• ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief 

• plezier hebben in het leven, kleur in het leven, kunnen genieten, ontspannen 

• comfort ervaren, geen pijn lijden 

• doen wat je kunt, dingen doen die je leuk vindt, keuzemogelijkheden hebben 

• eigen waarden en normen vasthouden, gewoontes, eigen ritme 

Gezien en erkend worden 

Dat heeft o.a. te maken heeft met: 

• ervaren dat er tijd en aandacht voor je is  

• mogen zijn wie je bent (ook in je verdriet; met je levensvragen; wat is geweest en wat gaat 
komen; in je dwarsheid en eigenwijsheid) 

• Niet gezien worden als zieke, alleen een mens met ziekte 

• gekend worden als ‘heel’ persoon, je eigen identiteit 

• gekend worden in behoeften en verlangens (ook ten aanzien van gezondheid en risico’s in 
relatie tot kwaliteit van leven) 

• aandacht, warmte en respect ervaren 

• eigenwaarde ervaren 

• je eigen mogelijkheden benutten, geïnspireerd raken 

• herkend worden in je kracht en mogelijkheden 

Van betekenis zijn in relaties met anderen 

Dat heeft o.a. te maken met: 

• gevoel van verbondenheid ervaren 

• samen kunnen zijn met anderen, samen dingen doen 

• relaties hebben en onderhouden 

• dierbare herinneringen kunnen delen 

• een rol van betekenis vervullen in het leven van anderen (naasten, vriendschappen) 
• je nuttig voelen, zorgen voor anderen, er toe doen 
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Veilige, prikkelende, sfeervolle, liefdevolle omgeving 

Dat heeft o.a. te maken met:  

• Je veilig en vertrouwd voelen, dat is ook erop vertrouwen dat de kleine dingetjes goed gaan, 
weten waar je aan toe bent 

• Comfort ervaren, focus op kwaliteit van leven 

• Keuzemogelijkheden hebben voor dagritme en daginvulling 

• Liefdevolle maaltijden 

• Je als thuis voelen (geldt ook voor naasten), eigen huis, eigen voordeur, eigen handdoeken, 
eigen beddengoed, geen eenheidsworst 

• Naasten voelt zich welkom, een plek waar vrienden en naasten graag komen om je te 
ontmoeten 

• Een goede en prettige sfeer ervaren in het gebouw (daar spreekt aandacht en betrokkenheid 
uit) 

• Een bruisende gemeenschap, waarin je zinvolle bezigheden hebt, jezelf kunt zijn en anderen 
kunt ontmoeten 

Oog voor de (dubbele rol) van naasten 

Dat heeft o.a. te maken met: 

• Dat deze (veelal) betrokken zijn bij het leven van de cliënt en dat willen blijven 

• Dat ze iets voor cliënten kunnen betekenen en willen doen 

• Dat ze gesprekspartner zijn namens de cliënt 

• Dat ze informatie kunnen geven over het leven, de identiteit, verlangens en behoeften van de 
cliënt 

• Wat ze zelf nodig hebben om bovenstaande te kunnen doen 

• Dat ze zich welkom moeten voelen (als de cliënt niet meer thuis woont) en uitgenodigd om iets 
voor de cliënt te betekenen 

• Dat ze gelijkwaardigheid ervaren in hun relatie met professionals en andere medewerkers 
• Dat ze vertrouwen hebben in de betrokkenheid, kennis en kunde van professionals 

• Dat er oog is voor hun emoties (verwerking van de gebeurtenis; een naaste met dementie en/of 
de opname in een verpleeghuis) 

• Dat ze naasten zijn, maar soms vooral aangesproken worden als mantelzorger (wat kunt u 
doen?) 
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5 Aandachtspunten voor Werkgroep over de visie 

Over het algemeen was er instemming in de groepsinterviews met hetgeen staat in de visie op 
verpleeg(huis)zorg van de Werkgroep Kwaliteitskader ouderenzorg. In de groepsgesprekken 
kwamen wel een aantal toevoegingen en aanscherpingen aan het licht. We willen ze aan de 
Werkgroep Kwaliteitskader ouderenzorg meegeven, omdat ze relevant kunnen zijn voor het verder 
invullen van het Kwaliteitskader.  

De dubbelrol van naasten 

Dit aandachtspunt kwam in alle groepsinterviews aan de orde. Hun dubbelrol zien en erkennen 
krijgt in de groepsgesprekken meer de aandacht dan uit de visie van de Werkgroep blijkt. 
Samenwerking tussen cliënt, naasten, medewerkers en vrijwilligers is een cruciaal onderdeel van 
goede zorg en ondersteuning.  

Stimulerende, prikkelende, veilige, sfeervolle en liefdevolle omgeving 

Dit aandachtspunt kreeg met name in gesprekken met naasten, cliëntvertegenwoordigers 
respectievelijk ‘omgevingondersteuners’ de aandacht. Het gaat dan om de omgeving van een 
intramurale setting. Hier wonen cliënten met elkaar samenwonen, omdat ze intensieve zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Die thuis niet meer geboden kan worden. Een veilige en liefdevolle 
omgeving en ‘bruisende gemeenschap’ draagt dan bij aan een goed leven. 

De reikwijdte van de visie 

Derde aandachtspunt gaat over de reikwijdte van de visie. In de visie van de werkgroep staat dat 
‘zorg’ één van de hulpbronnen van een goed leven is. Maar wat wel en niet bij ‘zorg’ hoort is niet 
voor iedereen duidelijk, zo blijkt uit de groepsinterviews. Die onduidelijkheid wordt gevoed door 
de verschillende perspectieven van beroepsgroepen. Voor de een is zorg alleen dat wat 
verzorgenden doen. Voor een ander is zorg breder dan dat. Gaat het alleen om zorgprofessionals 
die met zorg een bijdrage leveren aan een goed leven? En wat is de betekenis van het concept 
‘zorg’, wat hoort daar wel en niet bij? En wie is wel en niet een zorgprofessional?  

Het meest scherp in hun bewoordingen over de visie op de kwaliteit van verpleegzorg waren de 
‘omgevingsondersteuner’, maar ook in andere groepsinterviews kwam naar voren dat misschien te 
veel nadruk ligt op verzorging. In het groepsinterview met bestuurders en managers werd gezegd 
dat – als het gaat om intramurale zorg - er een omslag moet komen in denken “anders gaan 

kijken naar woonleefgemeenschappen, niet langer verpleeghuis noemen, maar wonen met 

ondersteuning”. Een goed leven ondersteunen gaat niet alleen over tegemoet komen aan 
zorgbehoeften van cliënten door zorgprofessionals, als dat te eng wordt ingevuld. Om jezelf te 
kunnen zijn, in relaties te staan tot anderen, is bijvoorbeeld aandacht nodig voor daginvulling en 
dagstructuur. Dat doen zorgprofessionals ook - verzorgenden, verpleegkundigen en ook 
paramedici en medici - zo komt uit groepsgesprekken naar voren. Maar daarin kunnen ook 
anderen dan zorgprofessionals iets betekenen, zoals activiteitenbegeleiders, welzijnsmedewerkers, 
gastvrouwen, helpenden, medewerkers horeca of facilitaire dienst. Gaat de visie op kwaliteit van 
verpleeghuiszorg van de werkgroep ook over hen? Of hebben zij daarin geen rol (meer)?  

Ander aandachtspunt dat uit de groepsgesprekken naar voren komt en dat met het voorgaande 
samenhangt is het volgende. Er moet niet te gemakkelijk gedacht worden dat verzorgenden ‘zo 
maar’ een bijdrage kunnen leveren aan een zinvolle daginvulling en het versterken van relaties. 



   
 

 Zicht en grip krijgen op de kwaliteit van de ondersteuning aan ouderen Deel 3 – Onderbouwing en uitwerking 3–35 

 ZorgEssentie – 18 mei 2016 

“Welzijnsactiviteiten worden niet op waarde geschat, daarvoor moet je ook geleerd hebben”. Net 
als niet te gemakkelijk moet worden gedacht dat iedereen een ander kan wassen, waarmee de 
complexiteit ervan in de zorg voor mensen met bijvoorbeeld dementie of ernstige lichamelijke 
beperkingen en ongemakken wordt ontkend. Evenals de specifieke expertise die daarvoor nodig is. 

De keerzijde van eigen regie is eigen verantwoordelijkheid 

Ander aandachtspunt ten aanzien van de visie van de Werkgroep kwam onder andere in het 
groepsinterview met specialisten ouderengeneeskunde aan de orde. In de visie van de Werkgroep 
staat weliswaar dat eigen regie van de cliënt en naasten belangrijk is, maar vervolgens wordt geen 
beroep gedaan op die eigen verantwoordelijkheid. Maar volgens hen is dat de keerzijde van eigen 
regie. Wat mag daarin van cliënten en naasten worden verwacht? In een van de groepsinterviews 
werd door een bestuurder opgemerkt: “Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen geluk. 

Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen… dat geldt ook voor mensen met 

dementie en hun naasten”. Het kwam ook in andere groepsgesprekken aan de orden. 
Zorgmedewerkers zijn uiteindelijk niet verantwoordelijk voor iemands levensgeluk. Ze kunnen daar 
alleen aan bijdragen. Samen proberen het beste ervan te maken. 

Van ‘zondagmorgengevoel’ naar ‘wurggreep’ 

In het groepsinterview met verzorgenden en een aantal verpleegkundigen kwam aan de orde dat 
de visie van de Werkgroep “geweldig is, een heerlijk zondagmorgen gevoel oproept” en goed 
aansluit bij wat zij zien dat belangrijk is voor cliënten met hun naasten. Máár, dat deze voor hen 
niet als een “wurggreep” mag gaan werken. Want hoe mooi ook, als verzorgenden zich niet 
toegerust en gesteund voelen deze visie in de praktijk waar te maken dan gaat dit averechts 
werken. De kans opgebrand te raken lijkt nooit ver weg te zijn. 

Geen statisch maar dynamisch beeld 

De wijze waarop de visie van de Werkgroep is vormgegeven in kolommen roept een statisch beeld 
op. Terwijl de praktijk juist zo dynamisch, veranderlijk en weerbarstig is. Dat beeld inspireert 
daarom volgens sommigen niet om met de visie aan de slag te gaan in de praktijk. In de 
groepsinterviews werd het bieden van zorg en ondersteuning ook wel omschreven als 
“netwerkactiviteiten”. Activiteiten die eigenlijk dwars door alle kolommen heengaan. Over de 
derde kolom, waarin bestuurders en managers lijken samen te vallen met de organisatie – zegt één 
van de specialisten ouderengeneeskunde: “de organisatie, dat zijn we toch allemaal!”.  

De wijze waarop de praktijk wordt verbeeld, is van belang. Een dergelijk beeld is namelijk 
uitgangspunt voor de vraag: welke ‘hulpmiddelen’ in de praktijk bruikbaar en inspirerend zijn. 
‘Hulpmiddelen’ die aansluiten bij een statisch - of dynamisch beeld van de werkelijkheid? Uit de 
praktijkverkenning komt naar voren dat het gaat om ‘hulpmiddelen’ de aansluiten bij een 
dynamisch en veranderlijk geheel. Dat hebben we ‘Het samenspel genoemd’ en een centrale plek 
gegeven in de ‘praatplaat’ in Deel 1 van dit rapport. Om te laten zien welke hulpmiddelen 
bruikbaar zijn voor de praktijk. 
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