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Welkom

Kom je soms ontevreden thuis uit je werk, met een gevoel 
dat je te weinig tijd hebt gehad voor bewoners? Voelde je je door 

mevrouw De Vries compleet machteloos omdat ze zo veel aandacht vroeg? 
Kortom, denk je weleens: dit moet toch ánders kunnen? 

Dan is dit boekje speciaal voor jou!

Want  we kunnen de dingen wel degelijk op een andere manier aanpakken, 
met een beter resultaat tot gevolg.  

Regievoering stimuleren: het werkt! Voor iedereen! 

Ik wens je veel leesplezier en nog veel meer,  voldoening van je werk! 



Aan de medewerkers en vrijwilligers van Omring,

Met plezier bieden wij jullie ‘Zegt ú ’t maar’ van Angèle Jonker aan. De titel zegt het al: 
de cliënt staat aan het roer. Maar wat betekent dat voor de zorgpraktijk van alledag? 

Onze cliënt heeft de zeggenschap over zijn of haar leven en wij voegen in met onze zorg en 
ondersteuning. De familie en omgeving van onze cliënt speelt hierbij vanzelfsprekend een 
grote rol. 
Medewerkers en bewoners vormen binnen onze woonlocaties, de kleine maar ook de grotere, 
steeds meer samen een huishouden. Onder meer in de kleinschalige woonlocaties voor mensen 
met dementie. In een vertrouwde en veilige omgeving nog die dingen zelf doen, die je nog kán 
doen. Zo kunnen onze cliënten de regie over hun dagelijks leven waar mogelijk op een 
plezierige manier behouden.
Het is een manier van wonen en leven die verschilt van de meer medische aanpak in de 
traditionele zorgverlening. We gaan van ‘zoals het ooit was’ naar ‘zoals het ook kan’. 
Dit betekent een andere manier van werken en omgaan met de cliënt. Een uitdaging voor 
iedereen die dagelijks contact heeft met onze cliënten. 
Wij zijn blij dat Angèle Jonker ons hierbij als projectleider wil ondersteunen. Haar inzichten 
sluiten prima aan op onze missie: Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. 
Dit boekje geeft blijk van haar kennis, ervaring en betrokkenheid ten aanzien van de zorg voor 
kwetsbare ouderen. Je kunt hierin goede tips en hulpmiddelen vinden die je verder zullen 
helpen in je dagelijkse praktijk. Wij hopen van harte dat dit boekje een goede inspiratiebron is! 

Met vriendelijke groet,
Victor van Dijk en Anky Atzema
Raad van Bestuur Omring
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Angèle Jonker is opgeleid tot verpleegkundige in het MCA te Alkmaar en was daar 
werkzaam op onder meer de afdeling Klinische Geriatrie. Ze is afgestudeerd sociaal 
gerontologe en gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op onderzoek 
naar ‘Welbevinden van mensen in de vierde levensfase: Nut en noodzaak van onder 
meer regievoering’. Ze was jarenlang werkzaam in het hogere management/directie 
van de ouderenzorg.  

Angèle en haar man Bert runnen tegenwoordig de zelfstandige stichting JonkersZorg 
in de West-Friese gemeente Opmeer, waar vraaggerichte en intensieve 24-uurszorg, 
begeleiding en welzijn worden geboden aan negen kwetsbare ouderen, veelal 
met dementie (www.jonkerszorg.nl).  Voor de West-Friese zorggroep Omring is 
Angèle momenteel projectmanager Kleinschalige Dementiezorg. Daarnaast wordt 
zij regelmatig gevraagd voor lezingen, presentaties en andersoortige vormen 
van voorlichting en onderwijs en het begeleiden van veranderingstrajecten in de 
visiegerichte zorg.

Angèle AGC Jonker
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Welkom

Dit boekje is speciaal voor jou!

Kom je weleens ontevreden thuis uit je werk, met een gevoel dat je te weinig tijd 
hebt gehad voor bewoners? Wist je niets terug te zeggen toen meneer Jansen 
boos werd tijdens de verzorging? Voelde je je door mevrouw De Vries compleet 
machteloos omdat ze zo veel aandacht vroeg? Kortom, denk je weleens: dit moet 
toch ánders kunnen?

Om te beginnen wil ik benadrukken dat ik vanuit eigen ervaring in de 
ouderenzorg, bovenstaande gevoelens echt (her)ken. Het zijn situaties waarbij 
je je als zorgverlener machteloos, onzeker of misschien zelfs schuldig voelt. Er is 
één troost: we kunnen de dingen wel degelijk op een andere manier aanpakken, 
met een beter resultaat tot gevolg. Voor iedereen!
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Hoe ik dat weet? Als verpleegkundige studeerde ik Sociale gerontologie en 
deed ik zeven jaar onderzoek aan de Vrije Universiteit. Hieruit is bewijs naar 
voren gekomen dat het allemaal vooral te maken heeft met (het bevorderen 
van) regievoering. Het is van groot belang dat kwetsbare ouderen, en zeker ook 
mensen met dementie, het gevoel hebben de baas over het eigen leven te zijn. 
Zelf sturing geven aan hun leven, zodat het bestaan tenminste de moeite waard 
blijft. En waardoor ons werk in de zorg vanzelf nog leuker wordt.

Op onze woonzorgboerderij stimuleren wij de regievoering van onze 9 bewoners 
in hun dagelijks leven. En we zien het resultaat ook echt in de praktijk: mensen 
nemen meer initiatief, geven steeds duidelijker aan wat ze wel en niet willen en 
wij worden er steeds beter in om hen heel persoonsgericht te begeleiden. Dit 
alles leidt er toe dat bewoners, familieleden maar ook wijzelf (vaak) erg tevreden 
zijn. 

Het begint allemaal bij jou, als zorgverlener. Als het om regievoering gaat, 
kun jij namelijk  een belangrijke bijdrage leveren. In dit boekje lees je over het 
belang van regievoering, wat het van je vraagt en krijg je tips. Achterin vind je 
verschillende hulpmiddelen die je zeker van pas zullen komen. 

Geloof me: het is de investering meer dan waard. Collega’s die je voorgingen, 
hebben heel veel positieve ervaringen. En natuurlijk  vind je ook die terug 
in dit boekje: sprekende voorbeelden uit de praktijk. Het zijn leuke en soms 
aangrijpende situaties, waar je waarschijnlijk veel in herkent en waar je in elk 
geval iets mee kúnt. 

Ik wens je veel leesplezier en nog veel meer voldoening van je werk!
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1.  Waarom dit boekje?

Ouderen die te maken krijgen met chronische ziekten en dementie zijn 
kwetsbaar. Kwetsbaar vanwege de beperkingen die hun achteruitgaande 
gezondheid met zich meebrengt. In verschillende maten, want het ervaren 
van kwetsbaarheid (en afhankelijkheid) is heel persoonlijk. Zeker is wel dat de 
afhankelijkheid van zorg en begeleiding de kwetsbaarheid verstèrkt. 

Deze ouderen kunnen bovendien extra gevoelig zijn. Gevoelig voor toon, sfeer 
en prikkels, zoals geluiden, bewegingen en geuren. Mensen met dementie, 
bijvoorbeeld, kunnen steeds moeilijker verbaal communiceren en verwerken 
informatie minder snel. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan ondersteuning 
en geborgenheid toe. En misschien moeten we wel zeggen, de behoefte aan 
vertrouwen. Aan het gevoel dat het ‘gewoon goed’ is. 

We hebben het dus over kwetsbare gevoelsmensen, met recht op kwaliteit van 
leven. Sleutelvraag is: hoe bereiken we dit in een tijd waarin ouderen worden 
opgeroepen tot zelfredzaamheid, succesvol verouderen en vraagsturing van 
zorgaanbod? Het antwoord is even kort als krachtig: eigen regie van bewoners 
maakt het verschil. 

Regievoering is te bevorderen door mensen hiertoe uit te rusten en te 
stimuleren. Maar vooral ook door hen hierin tegemoet te komen. Dat vraagt 
van professionals en andere betrokkenen een houding die bewoners tot eigen 
regievoering uitnodigt. 
Maar hoe gaat dat in zijn werk? Hoe leer je dat jezelf als zorgverlener aan? 
En hoe breng je het in praktijk? Overheid en samenleving leggen steeds meer 
nadruk op de individuele verantwoordelijkheid van ouderen. Maar hoe zorgen 
we ervoor dat ook kwetsbare ouderen voldoende regie over het eigen leven 
ervaren om inderdaad het leven naar eigen wens vorm te (laten) geven? 
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Met dit boekje willen we het onderwerp bekendheid geven, onze kennis en 
ervaringen delen en een begin maken met het bieden van ondersteuning bij 
het verwerven van een regiebevorderende houding. Deze uitgave is bedoeld 
voor iedereen die zich professioneel of vrijwillig inzet voor kwetsbare ouderen 
en in het bijzonder voor mensen met dementie. Voor opleiders, hulp- en 
zorgverleners en mantelzorgers. We hopen dat dit boekje tot de verbeelding 
spreekt. Het beschrijft voorbeelden en herkenbare situaties. Daarnaast verschaft 
deze uitgave (achtergrond)informatie, een profiel, actieplan, voorbeelden voor 
het zorgleefplan en adviezen die zich meteen laten vertalen naar het gebruik 
in de praktijk. Of beter gezegd: naar het dagelijks leven van kwetsbare ouderen. 
Met als doel dat ouderen, samen met medewerkers in de zorg en anderen, de 
regievoering over hun leven terugkrijgen. Hun stem laten horen. Letterlijk en 
figuurlijk.



2.  Cijfers en feiten

Een kwetsbare gezondheid. Ouderen kunnen ermee te maken krijgen doordat zij 
worden getroffen door verschillende chronische en soms tegelijk voorkomende 
aandoeningen. Zoals diabetes, hart- en vaatziekten, reuma en/of dementie. 
Met het toenemen van de leeftijd neemt vaak ook de kwetsbaarheid toe. Van 
alle mensen die ouder zijn dan 55 jaar, krijgt ongeveer 60% te maken met 
combinaties van chronische ziekten. Dit percentage stijgt tot wel 95% voor 
mensen van 85 jaar en ouder. Dit zijn cijfers waar we niet omheen kunnen en 
mogen.
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2.1  De impact van ziekten
Deze ouderen hebben ziekten die nooit meer overgaan en die hun leven op 
verschillende manieren beïnvloeden. Vaak brengen de ziekten beperkingen 
met zich mee, waardoor mensen hun leven niet meer kunnen leiden op de 
manier die ze gewend waren. De zelfstandigheid en mobiliteit nemen af, maar 
ook de vaardigheid om te communiceren en actief contacten te onderhouden. 
Mensen kunnen pijn hebben, angstig zijn, ‘verdwaald’ raken en onzeker worden. 
De eigen regie staat hierdoor onder druk, want het gaat allemaal niet meer 
zo gemakkelijk. En vanzelfsprekend is allang niets meer. Je wordt als oudere, 
ongevraagd en vaak ongewild, steeds afhankelijker van anderen. 

2.2  De generatie
Naast deze kwetsbaarheid als gevolg van beperkingen, is het voor zorgverleners 
belangrijk zich te realiseren dat de ouderen van nu tot een bijzondere generatie 
behoren: de vooroorlogse generatie. In hun jong volwassen leven stond alles 
in het teken van de crisis en oorlog. Door de economische depressie kreeg men 
te maken met massale werkloosheid en armoede. De meeste mensen hebben 
daardoor weinig kansen gekregen op onderwijs en ontwikkeling. Velen van hen 
hebben bovendien de gevaren en ontberingen van de Tweede Wereldoorlog 
doorgemaakt. Deze generatie hecht aan soberheid en zuinigheid en is vaak 
heel trouw aan orde en gezag. Daarbij geldt: vooral niet vrágen! De ouderen 
van nu komen uit een generatie die bijna niet aangeeft wat (niet) wenselijk is. 
Stellen zich niet assertief en kritisch op ten opzichte van de dokter of pastoor. Dit 
moeten we in de hedendaagse zorgpraktijk zien te doorbreken. 

2.3  Aangeleerde afhankelijkheid
Of dat alles nog niet genoeg is, belonen wij als zorgverleners juist afhankelijk 
gedrag met aandacht en contact. We nemen - uit zorgzaamheid - snel iets over 
of bieden ongevraagd ondersteuning. Daar staat tegenover dat we succesvolle 
zelfstandigheid of serieuze pogingen daartoe niet altijd zien of negeren. Maar 
als je iemand onnodig beschermt en als niet volwaardig beschouwt, stimuleer 
je geen zelfstandigheid. Met andere woorden: de sociale omgeving creëert en 
stimuleert afhankelijkheid en negeert mogelijkheden tot regievoering. 
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3.  Regievoering

Uit ons wetenschappelijk en praktijkonderzoek blijkt echter dat voor ouderen 
met een kwetsbare gezondheid juist die regievoering zo belangrijk is. 
Sterker nog: de waardering van hun leven wordt hierdoor sterk beïnvloed. 
De mogelijkheid regie te voeren over het eigen leven weegt zwaarder dan de 
beperkingen die ziekten met zich meebrengen. We kunnen de chronische ziekten 
niet genezen, maar de levenswaardering van mensen wél bevorderen. Daarin ligt 
de kern van deze brochure: hoe versterken we de regievoering van ouderen opdat 
zij ervaren hun eigen leven (weer) te leiden en daarmee het leven meer kunnen 
waarderen, óndanks hun kwetsbare gezondheid? 

Een alleszeggende uitspraak van een bewoner die het gebrek aan regie en 
erkenning weergeeft: 
“Wat doe ik er nog toe? Het leven begrijpt mij niet meer, en ik, ik begrijp het 
leven niet meer… “

3.1  Wat is regievoering precies?
De definitie: Regievoering is ervaren dat je controle hebt over de dingen in het 
dagelijks leven.

Het bevorderen van regievoering is een zoektocht. Een zoektocht naar de 
persoon achter de kwetsbare oudere. En vervolgens inzicht krijgen in iemands 
voorkeuren en afkeuren: ‘Hoe wil de persoon worden aangesproken? Wat wordt 
er op prijs gesteld? Welke mogelijkheden zijn er? Waar is begeleiding nodig? 
En welke interesses heeft iemand?’. Het helpt om tijdens die zoektocht oprecht 
belangstellend te zijn en ondertussen bij jezelf na te gaan: ‘Wat is mijn beeld van 
deze persoon? Zie ik de mens achter de ’patiënt’ en komt dat overeen met hoe 
de persoon er zelf in zit? En hoe ga je dan passend met iemand om?’. Een simpel 
voorbeeld van verschillen in achtergrond: een oud-directeur, die op hoog niveau 
gesprekspartner was, spreek je anders aan dan iemand met een agrarische 
achtergrond, die ‘zijn jongens’ aanstuurde op het land of zelf ‘een van de jongens’ 
was. 
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Alles draait om de manier waarop je iemand benadert. Het is een groot verschil 
of je zegt: U gaat nu hier even zitten of: Mag ik u helpen om te gaan zitten? Mag ik 
u deze stoel aanbieden? Als u wilt, kunt u hier gaan zitten? Of: Wilt u zitten? Wáár 
wilt u zitten? Er is keuze genoeg, maar elke toon voelt anders en past wel of niet.

3.2  Rust, geduld, begrip en respect
Sleutelbegrippen zijn rust, geduld, begrip en respect. Hurk bij iemand neer, kijk 
iemand in de ogen en vraag dan: Hoe gaat het met u? Of stel - als dat nodig 
is - een gesloten vraag: Heeft u lekker geslapen? En wacht een reactie af. Dit 
in plaats van staand tegelijk de gordijnen te openen of het dekbed weg te 
trekken. Werken met kwetsbare ouderen - en zeker met mensen met dementie - 
betekent vragen, kijken en aanvoelen. En het is de kunst een vraag zó te stellen, 
dat iemand ook kan zeggen of laten blijken: ‘Nee, liever niet’. Juist mensen die 
afhankelijk zijn, mogen ‘nee’ zeggen. Dat heeft alles met regievoering te maken. 
Deze ‘Nee’ te kunnen horen, staat voor écht contact.
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Uit de praktijk
Mevrouw Bosschaart woonde zes jaar in een verpleeghuis voordat ze in onze 
zorgboerderij een plekje kreeg. Ze zou niet veel meer kunnen, graag de hele 
dag op bed liggen en snel boos zijn. Door heel goed naar haar te kijken en ons 
te verdiepen in haar voorkeuren en angsten, konden we zó met haar omgaan, 
dat ze weer helemaal opbloeide. Ze bleek bang voor de transfer uit bed. Lang 
geleden was ze hierbij gevallen. Nu we haar zelf verplaatsen (in plaats van 
met de tillift die ze vreesde) en haar dicht tegen ons aanhouden, is de angst 
omgeslagen naar vertrouwen. Ook bieden we haar de activiteiten aan die ze 
prettig vindt en benutten we de mogelijkheden die ze nog heeft, zoals het 
samen bekijken van collages of het maken van een wandeling door de tuin. 
Ze geeft haar keuzes aan door te wijzen, eet nu weer zelf (weliswaar met haar 
handen), drinkt uit een beker, spreekt weer enkele woorden en heeft lichtjes 
in haar ogen. Mevrouw Bosschaart ‘komt’ heel graag uit bed en blijkt dus nog 
tot heel veel in staat. Nu heeft ze zelf de regie weer in handen omdat wij haar 
(non-)verbale reacties begrijpen en hierop reageren.
Nel.

Uit de praktijk
Mevrouw Langedijk keek mij hoopvol aan en zei: Wanneer gaan we weer naar 
het strand? Ik zei: Het is nu winter, maar als het mooi weer wordt, gáán we. 
Mevrouw zei: En dan zit jij achter het stuur? Ja natuurlijk, zei ik. Haar reactie: 
Dan kunnen we ook gewoon doorrijden naar de grens van Italië, bij dat mooie 
meer, weet je wel? Ik antwoordde: Dat lijkt mij een goed idee. Mevrouw 
Langedijk: Dat doen we, inpakken en wegwezen. Mevrouw keek hierbij zeer 
tevreden omdat ik meeging in haar beleving van dat moment.
Mirjam.
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3.3  Soms is kennis niet genoeg
Ondertussen mag je er als professional van uitgaan dat je weet wat goed is voor 
een bewoner. Je beschikt over de nodige kennis en ervaring. Je kent de verschil-
lende ziektebeelden, de bijwerkingen van medicatie en weet welke hulpmidde-
len er voorhanden zijn. Maar hoe ga je om met iemand die weigert medicijnen 
in te nemen? Waarschijnlijk onderbouw je de noodzaak met argumenten op 
begripsniveau van de bewoner en laat een collega het proberen. Maar je stopt de 
pillen in elk geval niet in de vla of in het brood. Want als iemand niet weet dat hij 
of zij iets inneemt, is deze persoon de regievoering compleet kwijt. Vraag je liever 
af: waaróm wil iemand die medicijnen niet? Zijn het wellicht de bijwerkingen die 
een persoon opbreken? Smaken ze vies? Of begrijpt iemand de noodzaak niet? 
Of is het misschien de enige mogelijkheid om een punt te maken? Bij regie-
voering gaat het om het maken van eigen keuzes. Mensen met dementie zijn 
niet per se wilsonbekwaam. En zeker niet op alle punten. Ze hebben, zoals ieder 
ander mens, hun eigen wensen. Hun eigen voor- en afkeuren. Het is aan ons deze 
mensen (zeker wanneer ze zich niet of nauwelijks kunnen uitspreken) hierin 
tegemoet te komen. Ook als dat betekent dat personen keuzes maken die niet 
de onze zijn. Zoals de voorkeur voor een eenzijdig dieet, de keuze om laat uit bed 
te komen of de wens zich niet dagelijks te (laten) wassen.
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Uit de praktijk
Mevrouw Simons is 93 jaar en woont in een zorgcentrum. De verzorgende geeft 
aan dat de bewoonster ‘lastig gedrag’ vertoont en gaat snel de kamer in en 
uit om maar niet door mevrouw te worden geclaimd. De bewoonster wil haar 
medicijnen niet innemen, niet op de tijden van de verzorgende uit bed komen 
en al helemaal niet deelnemen aan activiteiten. Als ik met mevrouw spreek, 
blijkt dat zij ervaart niet serieus te worden genomen; er wordt niet geluisterd 
naar haar verhaal. Daarbij komt dat zij zeer veel moeite heeft met spreken, door 
een hersentumor enkele jaren geleden. De bewoonster geeft in het gesprek 
aan dat zij boos, verdrietig en teleurgesteld is en dat zij de verzorgenden niet 
vertrouwt. In een volgende ontmoeting met de bewoonster nodig ik ook de 
eerste verantwoordelijke verzorgende uit. In dit gesprek bespreken we de 
gevoelens van de bewoonster en van de verzorging en maken wij samen nieuwe 
afspraken. Deze afspraken bestaan uit het dagelijks vragen en luisteren naar 
de stemming en gevoelens van de bewoonster. Als zij aangeeft geen fijne dag 
te hebben, mag dat ook. Ze mag dagelijks een cijfer geven aan ‘het gevoel van 
die dag’, dit kan de verzorgende uitdagen om naar haar te luisteren. Een andere 
afspraak is dat mevrouw ‘s ochtends mag aangeven of zij graag uit bed wil of 
nog liever even blijft liggen. Als tegenprestatie wordt van haar verwacht dat zij 
deze vraag op een vriendelijke manier beantwoordt. En dat zij dagelijks haar 
medicijnen inneemt. Het is duidelijk dat mevrouw haar afwijzende houding 
inzet om een punt te maken naar de verzorging. Niet omdat ze echt niet wil. Na 
twee weken komen wij weer bij elkaar om het resultaat te evalueren. Mevrouw 
maakt hierbij duidelijk dat zij het zeer aangenaam vindt dat er dagelijks even 
iemand langskomt en echt in haar is geïnteresseerd. Zij voelt zich blijer en dat 
blijkt ook uit de cijfers die zij dagelijks aan haar leven geeft. De verzorgenden 
geven aan dat de bewoonster hen minder claimt en dat zij minder schroom 
ervaren om op haar kamer te komen. Het vertrouwen moet nog wel verder 
worden uitgebouwd. Na een half jaar komt de bewoonster meer in de zaal en 
doet ze frequenter mee aan activiteiten. Ze zegt heel erg blij te zijn met de 
gemaakte afspraken en de verzorgenden hebben geen moeite meer met haar.
Een casemanager van Geriant.
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3.4  Informatie geven én krijgen
Om die eigen keuzes te maken, hebben de ouderen informatie nodig op basis 
waarvan ze beslissingen kunnen nemen. Dus leg je zoveel mogelijk uit waarom 
iets belangrijk is. Je kunt zeggen: U moet meer lopen, maar ook: Uw stijfheid kan 
afnemen als u meer beweegt. Neem deze medicijnen maar in of: deze tablet is 
tegen uw suikerziekte of tegen de pijn. In het adviseren is het belangrijk om aan 
te sluiten bij het begripsniveau, maar ook bij de belevingswereld van mensen. 
Iemand die valgevaarlijk is en dus niet zelfstandig mag opstaan, kun je bij elke 
neiging tot opstaan blijven vragen: Wat gaan we doen? En zeggen dat deze 
persoon maar moet blijven zitten of fixeren in de stoel. Wat waarschijnlijk 
beter werkt, is om bij een poging tot opstaan je arm aan te bieden en samen 
te ondervinden dat staan en lopen niet lukken. In het uiterste geval begeleid 
je iemand langzaam naar de grond. Alles beter dan de frustratie van niet aan 
je eigen behoeften tegemoet te mogen komen. Uit de praktijk weten we dat 
mensen door deze ervaring echt hun beperkingen leren (v)erkennen. 

Meneer Peeters is ruim 80 en heeft dementie en de ziekte van Parkinson.  
Meneer scheldt me in de nacht steeds uit. Aanvankelijk begrijp ik niets van hem 
en zijn gedrag. Totdat ik besluit me heel klein te maken en echt naar hem te gaan 
kíjken. Ik zie ineens een man worstelen in een lijf dat ziek is maar de opdracht 
voelt voor zijn gezin hard te werken op het land. Ik verplaats me in zijn realiteit. 
We gaan midden in de nacht denkbeeldig appels plukken en brood klaarmaken 
voor de volgende dag. Meneer Peeters heeft de touwtjes in handen en dat wèrkt.  
Nel.

Op een nacht komt meneer Reijnders uit bed. In eerste instantie denk ik dat hij de 
weg naar bed kwijt is; een eigen invulling, die dus niet klopt. Wat is het geval? Deze 
bewoner ziet mij aan voor zijn kind, voor wie hij moet zorgen. In plaats dat ik hem naar 
bed begeleid, wil hij mij naar zijn bed brengen. Ik vertel hem dat ik beneden een eigen 
bed heb. Hij gelooft daar niets van. Als hij de slaapplek ziet, is het echter goed. Als een 
zorgzame vader stopt hij me in en gaat zelf op de bank slapen. Af en toe komt zijn 
hoofd omhoog om te kijken of ik echt ga slapen en dan knikt hij goedkeurend. Zelf heb 
ik die nacht natuurlijk niet geslapen…
Een nachtzuster.
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Wilt u ergens naartoe, dan brengen we u, op verzoek, met zijn tweeën en de 
rollator. Of in de rolstoel.

Aan de andere kant heb je ook van de bewoner doorlopend informatie nódig. Om 
steeds opnieuw te kunnen ontdekken wat iemand wil, hoe iemand zich voelt. 
Het werkt daarbij om mensen op een uitnodigende manier te benaderen. Zo van: 
Hoe gaat het met u? Hoe voelt u zich? Bent u bang? Zie ik het goed dat u verdrietig 
bent? Soms moet je iemand een zetje geven: Vertél het maar. Of een troostende 
hand op iemands schouder leggen, juist even niks zeggen en de reactie afwach-
ten. We kunnen daarbij ook de familie inschakelen. Wees aanspreekbaar voor 
familieleden. Nodig ze uit om langs te komen en ga met ze in gesprek. De fami-
lieleden kennen de oudere (iemands verleden én de voor- en afkeuren) als geen 
ander. Wij kennen op onze beurt de mogelijkheden in de zorg en begeleiding en 
kunnen de familie toerusten. En elkaar steun bieden als het (even) moeilijk is. 
Gedeelde zorg is halve zorg.
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Grip op lijf en leven
Kwetsbare ouderen (met niet tè vergevorderde dementie) kunnen hun 
regievoering versterken door deel te nemen aan een specifieke cursus, zoals 
‘Grip op lijf en leven’. Dit is een self-managementcursus voor mensen met 
verschillende chronische ziekten. De cursus omvat zes bijeenkomsten en heeft 
als doel mensen meer controle over hun leven te geven: empowerment, wordt 
dat genoemd. De cursus behandelt onderwerpen als chronische aandoeningen, 
gezonde voeding, lichaamsbeweging, communicatie, symptomen begrijpen, 
medicijnen, het vinden van hulpbronnen en het maken van actieplannen. Tijdens 
de lessen wordt voorlichting gegeven, gebrainstormd en worden oefeningen 
gedaan. Verder komen de onderwerpen probleemoplossing en besluitvorming 
aan bod. Dankzij de cursus neemt de regievoering en het welbevinden van de 
deelnemers toe.
Als mensen toenemend kwetsbaar worden, zal het volgen van een cursus 
moeilijker worden. In dat geval kun je de ingrediënten uit dit cursusaanbod 
onderbrengen in de begeleidingshouding en het aanbod van zorgverleners. 
Zij zullen dan, gericht op het individu, informatie verstrekken over de 
betreffende chronische ziekten en hun consequenties, maar ook over gezonde 
leefgewoonten. Bovendien zullen ze de ouderen stimuleren tot regievoering 
door vanuit oprechte belangstelling, met hen mogelijkheden te onderzoeken en 
beperkingen te overwinnen.

Meneer Merks heeft al een half jaar een scootmobiel, maar gebruikt deze niet. 
Elke keer als ik in de schuur kom, zie ik dat ding staan en denk ik: binnenkort 
ga ik er een ritje op maken. Maar daar blijft het dus bij. Tijdens de cursus ‘Grip 
op Lijf en Leven’ geeft meneer aan dat hij zichzelf graag wil voornemen om 
inderdaad met de scootmobiel op pad te gaan. Dit voornemen zet hij om 
naar het actieplanformat dat aan het einde van elke bijeenkomst met de 
deelnemers wordt ingevuld. Als we tijdens de volgende bijeenkomst het 
gebruikelijke evaluatierondje houden, vertelt meneer Merks vol trots dat hij 
met zijn scootmobiel wel 30 kilometer in de omgeving heeft rondgereden! 
Zo kom je nog eens ergens en zie je nog eens wat, is zijn enthousiaste reactie. 
Morgen ga ik de rechterkant op. Hij heeft er enorm van genoten en kan niet 
meer bedenken waar hij nu zo tegenop had gezien.
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3.5  Het oppakken van signalen
Het gaat ook om het oppakken van signalen. Zien, voelen en horen. Ik was ooit 
in een zorgcentrum waar een mevrouw steeds haar koffie koud liet worden. Ook 
die dag. De gastvrouw zei, terwijl ze het kopje in de gootsteen leegde: Mevrouw, 
wat jammer dat u alweer de koffie koud heeft laten worden. Nu was het zo dat 
de ene collega de koffie bracht en de ander het servies weer ophaalde. Dat had 
te maken met dienstwisseling en taakscheiding. De observaties kwamen dus 
niet tot elkaar. Bovendien was de snelheid waarmee de koffie werd gebracht en 
opgehaald opvallend hoog. De gastvrouw was nog niet weg, of die betreffende 
bewoonster vertrouwde mij toe: Ze denken dat ik graag koffie drink, maar ik lúst 
niet eens koffie met melk. Had men haar niet naar de reden gevraagd? Zoiets 
had ze namelijk ook met haar broodbeleg. Het feit dat iemand niets zegt, of 
ergens niet op reageert, betekent nog niet dat iemand iets wel of niet wil. 
Het gaat erom dat je ontdekt wat iemand beweegt en bewoners prikkelt hun 
wensen kenbaar te maken. Uitnodigt. Ouderen, vooral mensen met dementie, 
verkeren veelal in een afhankelijke positie. Maar het moet niet zo zijn dat men 
kan denken: Laat maar zitten, ik ben al blij dat ze iets voor me doen. Zo at een 
nieuwe bewoner zeer matig. Wat bleek? Het had te maken met de kleur van de 
maaltijdcomponenten. Rode soepen, sausjes, sappen of toetjes werden steevast 
niet aangeraakt. Wat de reden daarvan is, kun je onderzoeken. Maar veel 
belangrijker: je kunt er rekening mee houden.

En het is echt niet zo moeilijk om te zien of iemand met dementie gelukkig 
is. Het maakt een groot verschil of een bewoner verdrietig, boos, of juist blij 
en kalm is. Het is vooral ook een wisselwerking. Iemand staat meer open voor 
contact in een omgeving waarin hij of zij zich tevreden en geborgen voelt. Het 
is een verschil of een persoon voelt of zegt: Ik weet niet waar ik ben, maar ik ben 
hier zeker niet in mijn huis of: Ik weet niet zeker waar ik ben, maar het zou thuis 
kunnen zijn.
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Uit de praktijk
Graag fietst meneer Dijkstra een rondje mee op de duofiets. Hij houdt erg 
van muziek uit de jaren zestig en zeventig. Tijdens het duofietsen pak ik vaak 
mijn telefoon erbij om deze muziek te luisteren. We kiezen deze keer voor 
een remake van Laat me, door Ramses Shaffy en Alderliefste. We zingen mee 
en meneer Dijkstra is erg emotioneel. Hij kan door zijn ziekte zijn emoties 
niet gemakkelijk meer kenbaar maken. Ik sla een arm om hem heen en blijf 
doorzingen. Ik ontdek dat meneer nu wel de kans ziet om zijn emoties te tonen 
en merk dat hij deze ruimte als prettig ervaart. Voor mij is dit een bijzondere 
ervaring.
Remco.

3.6  Non-verbale communicatie
Het is heel belangrijk om alert te blijven op de veranderende behoefte van een 
bewoner. Vooral als diegene het niet meer verbaal kan aangeven, zoals één van 
onze bewoners. Deze bewoner heeft de ziekte van Pick en tikt en wrijft vaak op 
zijn hoofd en hij maakt veel geluiden. We vroegen ons af of hij hoofdpijn had, 
maar kwamen erachter dat dit zijn manier is om te reageren op te veel prikkels 
van buitenaf. Nu deze bewoner tussen de middag in zijn eigen kamer een dutje 
doet of gewoon wat door het raam over de landerijen tuurt, en dus even geen 
prikkels krijgt, lijkt hij ons de rest van de middag meer ontspannen. 
Door het beloop van ziekten kunnen de behoeften van een bewoner bovendien 
veranderen. Zo krijgt een andere bewoner, met vasculaire dementie, steeds meer 
behoefte aan geborgenheid. Als hij ‘s avonds in bed ligt, vindt hij het fijn als je 
een liedje voor hem zingt. Of over zijn hoofd strijkt en even zijn hand vasthoudt. 
Een klein gebaar, waardoor hij rustiger wordt en ontspannen in slaap valt.
Een belangrijke vorm van non-verbale communicatie is agressie. Veel boosheid 
komt voort uit onbegrip en machteloosheid. Een bewoner die jou stevig beet-
pakt kan soms boos zijn, maar is vaker juist bang en onzeker. Het kan dan helpen 
om deze persoon rustig te vertellen dat hij of zij gerust ‘nee’ mag zeggen. Zo van: 
Oké, u wilt dit niet. Non-verbale signalen die aangeven dat iemand iets niet wil, 
kunnen we vertalen naar een luid en duidelijk Nee. Reageer daarop door direct te 
stoppen met wat je doet. En vraag bijvoorbeeld: Wat wilt u dan wél? Wilt u dit? 
Wilt u dat? Dat geeft vertrouwen. De bewoner heeft het gevoel: ze luisteren naar 
me. Ik ben de baas.



3. Regievoering    24

Uit de praktijk
Midden in de nacht staat mevrouw Loomans helemaal aangekleed klaar om 
naar beneden te gaan. Ik vertel haar dat het nacht is en dat ze terug naar 
bed kan gaan. Ondertussen buk ik me al om haar schoenen uit te trekken. De 
bewoonster geeft me ineens een geweldige dreun op mijn hoofd. Aanvankelijk 
voel ik me het slachtoffer en doe tijdens de overdracht mijn beklag bij 
begripvolle collega’s. Totdat mijn leidinggevende me vraagt hoe het nu precies 
is gelopen en waarom ik denk dat deze mevrouw me heeft geslagen. Het duurt 
even, maar ineens zie ik het: ik was te snel. Toen ik zei dat ik haar schoenen 
ging uitdoen, wáren ze al bijna uit. Terwijl mevrouw juist naar beneden wilde 
en dus haar schoenen aan wilde houden! De bewoonster kreeg geen tijd van 
mij om de informatie te verwerken, het gesprek aan te gaan en voelde zich 
waarschijnlijk overvallen. Mensen slaan niet zomaar, er zit altijd een reden 
achter. Het had puur te maken met mijn houding en snelheid. Als je dit bij jezelf 
onderkent, zit je op het goede spoor. Ik kan ervoor zorgen dat een bewoner zich 
veilig voelt, de situatie begrijpt, dus moet ik goed nadenken bij wat ik zeg en 
doe en vooral ook in welk tempo. 
Nel.

Uit de praktijk
Mevrouw Vermeer wil op een dag naar haar ouders toe. Ze vraagt aan iedereen 
een lift en voelt eens onrustig aan de buitendeur. Nu kunnen we die mevrouw 
natuurlijk tegenhouden en proberen af te leiden (haar ouders zijn lang geleden 
overleden) óf in haar beleving meegaan en in dit geval letterlijk méélopen. Dat 
laatste doen we, tot ze zo moe wordt, dat ze zelf terug wil. Zo’n wandeling 
heeft een duidelijk doel: de bewoonster heeft haar voorkeur aangegeven en de 
regie in eigen hand genomen, evenals de keuze voor de terugweg, en dat ook 
als zodanig ervaren. Ze komt moe, maar zeer tevreden thuis.
Vrijwilligster 
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4.  Gelijkwaardigheid

Het is belangrijk dat kwetsbare ouderen het gevoel hebben dat wat ze doen in 
het leven waarde heeft. Hoe kwetsbaarder je bent, hoe minder je kunt geven en 
hoe meer je moet consumeren of afnemen. Je wordt steeds afhankelijker en de 
verpleging wordt ingewikkelder en zwaarder. Ouderen willen graag iets terug-
geven (waarom zou er in elke bejaardenwoning anders een grote pot snoep 
staan?) en mensen met dementie vormen daar zeker geen uitzondering op. 
Wij kunnen dat bevorderen door onze houding. Door bijvoorbeeld te zeggen: 
Bedankt dat ik u mocht helpen. Of: Wat heb ik een leuke dag gehad met u. Wat een 
interessant gesprek hadden we en wat hebben we fijn gezongen. Bedankt voor de 
gezelligheid. Het zijn korte reacties met een groot resultaat. Ook dat leidt tot het 
gevoel van regievoering. Je hebt als bewoner het terechte gevoel dat je zinvolle 
dingen doet, in plaats van dat je alleen maar hulpeloos bent. En is het tijd voor 
koffie? Dan drinken we die sámen. Als medewerkers apart koffie drinken, kunnen 
bewoners zich afvragen: Ze zitten liever samen? Zijn wij maar werk? Of: Waar zijn 
ze nou? Zitten ze ergens? Hoe gezellig is het als je wel meedoet? Samen om tafel, 
rinkelend servies, de koffie inschenken en de koektrommel erbij. Je kunt er lekker 
de tijd voor nemen, want je pauze is dan meteen een activiteit. En uiteraard 
vergeten we het alledaagse praatje niet (over de kinderen, het weer, een mooi 
artikel in Libelle of de krant) waardoor we de buitenwereld binnenhalen. Ook 
kun je bewoners eens rustig observeren: wat doen ze, zeggen ze, wat vragen ze 
en wat níet?

Toen ik pas in deze vorm van ouderenzorg werkte, en heel veel nieuwe 
informatie kreeg, liep mijn hoofd af en toe over. Ik besprak dit met mijn 
leidinggevende én toevallig luisterde Mevrouw Schilder (89 jaar) mee. Zij was 
voorheen psycholoog. Uitgerekend zij reageerde met belangstelling en zei: lees 
wat je begrijpt, en wat je niet begrijpt, daar ben je nog niet aan toe. Een wijze 
raad waar ik rustig van werd. Ik heb Mevrouw Schilder hier later nog een aantal 
keren voor bedankt en volgens mij voelden we beiden de gelijkwaardigheid in 
het contact.
Een helpende.
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4.1  Beperkende beeldvorming en overtuigingen
Ook zorgverleners hebben te maken met hun eigen beelden van mensen. 
Zie je kwetsbare ouderen als schattig of zielig en ga je ervan uit dat ze vooral 
geknuffeld en gepamperd willen worden, dan zijn gelijkwaardigheid en 
regievoering nog ver weg. Je bewust worden van je eigen beeld, het vertrekpunt 
in je benadering, is daarom heel belangrijk. Daarnaast kan het zijn dat je het 
idee hebt dat dingen toch niet kunnen of mogen binnen de organisatie of dat 
het niet zal lukken. Dat noemen we beperkende overtuigingen. Met andere 
woorden: je zit zo vast in routines dat je niet meer tot nieuw en beter gedrag 
kunt komen. Het betekent dat je echt niet meer kunt zien hoe het anders kan. 
Dat je een beetje murw bent. Het is een soort hospitalisatie van medewerkers, 
waar het werkplezier alleen maar onder lijdt. Wie regiebevorderend wil werken, 
moet juist nieuw en geïnspireerd gedrag vertonen. Daar gáát deze brochure 
ook over. Over een andere houding, die bewoners ten goede komt en zeker 
meer plezier geeft in je werk. En die je hebt omdat je erin gelooft. Omdat je zelf 
ervaart dat het werkt.

Het gebrek aan tijd is en blijft de meest voorkomende beperking die we ervaren. 
De oplossing ligt in dat opzicht onder meer in de subjectieve tijdvertraging. 
Hoe dat werkt? Je zet jezelf, voordat je een contact aangaat, in de vertraging. 
Zoiets als even drie tellen tot jezelf komen. Een korte ontspanningsoefening. 
Vervolgens kun je aan het contact kwaliTIJD toevoegen. Geef de mensen het 
gevoel dat je de (beperkte) tijd ook echt aan hen zult besteden. In de thuiszorg 
betekent dit: altijd je jas uitdoen en even je handen wrijven, als je binnenkomt. 
Doe altijd de deur achter je dicht en ga steevast even zitten. Maar ook tijdens de 
verzorging kun je tot een goed gesprek komen, iemand observeren en aanvoelen. 
Maak echt contact. Gehaast werk levert geen tijd op, want dan vergeet je iets of 
de bewoner is niet tevreden en vraagt je terug. Sta voordat je de kamer verlaat 
tien seconden stil en vraag of je nog iets kan doen. De kans is groot dat er nog 
een vraag opborrelt, met als gevolg dat je niets vergeet en dat je jezelf zekerder 
voelt. En, als je weggaat, met een gerust gevoel naar de volgende bewoners 
gaat. Ook kun je de (koffie)pauze verdelen in meerdere kortere pauzemomenten 
en met een aantal bewoners samen wat drinken of een gesprekje te voeren. 
Heel belangrijk is dat je bij de bewoner het gevoel achterlaat dat er echt tijd en 
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aandacht is besteed. En niet het idee: De zusters zijn allemaal even lief hoor, maar 
ze hebben het zo druk.

Mogelijkheden liggen ook vaak in het herverdelen van werkzaamheden over 
de dag, zodat de piekmomenten wegvallen ten laste van de momenten dat het 
toch een beetje rommelig is. En het combineren van werk-werk met aandacht 
voor bewoners. Zoals het rapporteren met de middagthee (gewoon aan de 
keukentafel met bewoners erbij dus) of eten (voor)bereiden, het vouwen van de 
was en schoonmaken als activiteit. En natuurlijk de gezamenlijke maaltijden. En 
is het mooi weer? Dan kunnen veel werkzaamheden aan de tuintafel worden 
verricht, terwijl de bewoners lekker buiten zijn.



4.2  Gelijkwaardigheid als houding
Regievoering heeft ook een verband met gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid 
als houding. Contact zoeken, een niveau opzoeken waar je gelijkwaardig bent 
aan elkaar. Als iemand aangeeft naar het toilet te willen en je reageert met: Ik 
kom zo bij u, staat dat haaks op de eigen regie. Want op dat moment bepaal 
jij als zorgverlener wanneer iemand naar het toilet mag. Hoe lang is ‘zo’? En is 
jouw ‘zo’ net zo lang als dat van je collega? Het is belangrijk dat mensen vóelen 
dat ze gelijkwaardig aan je zijn. Hoe kun je anders verwachten dat iemand zich 
openstelt en aangeeft wat hij of zij wil en leuk of belangrijk vindt? 

Wat kan werken, is het voorbeeld volgen van een collega die daar goed in is. Je 
kijkt de kunst als het ware af en gaat er vervolgens zelf mee experimenteren. 
Zo van: Zou mij dat ook lukken? Ervaar hoe anders mensen dan op je reageren. 
En evalueer met jezelf. Ging het goed vandaag? Wat kan er beter? Waarom ging 
ik toch de fout in? Dat geldt ook voor uitspraken over werkdruk en ziekte van 
collega’s. Bewoners zouden daar toch niets van mogen merken? Je doet er in een 
dergelijk geval een schepje bovenop, maakt slimme keuzes in de overige werk-
zaamheden en - als niemand het hoort - zucht je even. Maar het werk gehaast 
en de zorg met minder geduld uitvoeren, met het verzuim als excuus, is geen 
optie.



1. Waarom dit boekje    314. Gelijkwaardigheid    31

4.3  Het spel der verleiding
We onderzoeken, vragen en spelen - als het nodig is - het spel van de verleiding. 
Bij iemand die van zoetigheid houdt, zeggen we: We hebben lekker gebak, ook 
een stukje? in de hoop dat mevrouw zelfstandig opstaat uit de stoel en naar tafel 
loopt. Heeft iemand ’s morgens moeite met opstaan? En die er graag verzorgd 
uitziet: Goedemorgen mevrouw, mag ik u helpen mooie kleding te kiezen? Of drink 
je na het uitslapen samen een kopje koffie op de rand van het bed Het is een 
kwestie van verleiden en in gang zetten. Een smakelijk gepresenteerde maaltijd, 
zet eerder aan tot goed eten. Zoals ‘zien eten, doet eten’. En met een muziekje 
op de achtergrond ontspant het vaak makkelijker tijdens de therapie. Samen 
met collega’s zoek je naar wat wel en niet werkt. Naar de voor- en afkeuren van 
mensen. Daarbij houd je rekening met de dynamiek van behoeften: echt niet alle 
mensen die hun hele leven hebben gebreid, vinden dat nu ook nog leuk om te 
doen. Interesses veranderen maar dat geldt ook voor mogelijkheden. Het gaat 
er uiteindelijk om dat iemand zich prettig voelt omdat hij of zij de regie over het 
eigen leven in handen heeft.

Uit de praktijk
Ter gelegenheid  van Wereld Alzheimer Dag krijgen we een huiskamer-
voorstelling aangeboden van een toneelduo. De actrice is verkleed als 
boerenmeisje, inclusief twee lange vlechten. Al huppelend op haar klompen, 
gaat zij door de kamer naar onze bewoonster mevrouw Berk toe. Ze wiegt wat 
met haar Oud-Hollandse jurk en beweegt haar vlechten. Hoewel mevrouw 
Berk hierop niet uitnodigend reageert, komt ‘het volwassen meisje’ naar 
haar toe en aait haar met een vlecht over de wang. Hierop pakt mevrouw 
Berk de vlecht vast en geeft er een flinke ruk aan. Later geeft de geschrokken 
toneelspeelster aan zich te realiseren dat mevrouw duidelijk niet gediend was 
van deze onverwachte intimiteit. De zorgverleners wisten eraan toe te voegen 
dat mevrouw de hele verkleedpartij inclusief kinderliedjes waarschijnlijk ook 
al echt te kinderachtig had gevonden. Het paste niet bij haar en dat was van 
haar gezicht af te lezen geweest. Dat wil zeggen: als je het kúnt zien.
Een verpleegkundige.
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5.  Aanbod van zorg en welzijn

Het aanbod van zorg en welzijn zou afhankelijk moeten zijn van de bewoner, 
niet van de medewerkers. Bewoners elke dag op een ander tijdstip laten opstaan 
en naar bed brengen of juist op een vast maar ongewenst tijdstip - omdat dit 
ons gewoon beter uitkomt - kan niet. We kunnen ons ook simpelweg afvragen: 
is deze persoon een ochtend- of avondmens? Wat zijn de rituelen? Herkenbare 
en gewenste situaties geven rust en duidelijkheid. En om dat te bereiken is het 
belangrijk je te blijven verdiepen in iemands profiel en achtergrond. Zo was 
er een bewoonster die constant riep: Aan het werk, schiet eens op! Dan ga je 
nadenken: wanneer is deze vrouw gestopt met werken? Zij blijkt altijd te hebben 
meegewerkt in een agrarisch bedrijf, totdat ze kinderen kreeg. We hebben haar 
uiteindelijk een mooie pop en kinderwagen gegeven. Dat gaf haar het gevoel: 
Het is goed, een ander doet nu de boerderij, ik ben er voor de kinderen. En de rust 
kwam terug. Regievoering is ook: met respect voor iemands achtergrond zoeken 
naar de mogelijkheden. Het is erg belangrijk om ook hier altijd de familie bij 
te betrekken. Om informatie over een bewoner te vergaren, maar ook om af te 
tasten of je goed zit. Te toetsen wat de familieleden vinden van de weg die je 
bent ingeslagen. Kunnen ze zich vinden in het feit dat je die bewoonster een pop 
geeft? Of hebben ze andere ideeën?

5.1  Hoe breng je dit in praktijk?
Kwetsbare ouderen (het gevoel van) regie over het eigen leven geven, vraagt 
veel kennis over een persoon en het leven dat iemand leidde en nu (naar 
verwachting) wil leiden. Maar hoe verzamel je deze kennis? 

Uit de praktijk
Het is 20.00 uur. Ik vraag aan meneer Klaver of hij ook bij de televisie wil zitten, 
om naar het nieuws te kijken. Zijn reactie: Nee hoor, morgen is het toch weer anders. 
Ik zeg: Toch willen veel mensen graag op de hoogte blijven. Waarop meneer meldt: Ja, 
dat begrijp ik, maar ik ben nu op vakantie en dan hoef ik het nieuws niet te volgen. 
Dat werd een potje sjoelen aan de keukentafel, terwijl de anderen voor de buis zaten...
Remco.
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En hoe vertaal je dit uiteindelijk naar de werkvloer? De volgende hoofdstukken, 
met bijlagen, reiken handige hulpmiddelen aan.

5.2  Het Profiel (zie ook bijlage 8.1)
Zoals gezegd begint regievoering met een zoektocht naar wie een bewoner is en 
wás. Hierbij kunnen familieleden voor de nodige input zorgen, maar zeker ook de 
bewoner zelf. Het bevragen en observeren van een bewoner, het volgen van zijn 
of haar doen en laten, kan veel nuttige informatie opleveren. Maar hoe breng je 
structuur aan in de verzamelde informatie? Het Stappenplan is een goed hulp-
middel. In het Profiel staat alle informatie over een bewoner gerangschikt: Het 
levensverhaal, Waar houdt iemand van? Wat vindt een persoon leuk en vooral 
ook zínvol om te doen? En wat absoluut niet? Dit kan gaan over ‘doe-dingen’ en 
gespreksonderwerpen maar ook over kleuren en geuren. Informatie over het 
ziektebeeld en de eventuele consequenties voor het gedrag en de ideale omgang 
door betrokkenen, wordt ook beschreven in het profiel. Lees in Hoofdstuk 6 mee 
over de profielen van twee bewoners.

Meneer Keessen (92), voorheen leidinggevende, houdt zijn personeel (nu de verzorging!) 
altijd nauwlettend in de gaten. De vaste medewerkers hebben wat hem betreft 
inmiddels het voordeel van de twijfel verdiend. Maar als onze nieuwe stagiaire een 
zorgdossier wegpakt om te gaan rapporteren, vindt hij dat wel erg verdacht. Hij schiet 
naar de rand van zijn stoel en onder een luid geroep van ‘Hé Hé’ pakt hij de andere kant 
van de map. Hij is duidelijk in de veronderstelling dat de map zijn eigendom is en vindt 
het niet nodig dat deze jongedame zonder zijn goedkeuring aan zijn spullen zit. De 
medewerkers die meneer goed kennen, zouden hem vooraf expliciet om toestemming 
hebben gevraagd de map te mogen inzien en vervolgens hebben uitgelegd dat zij 
deze nodig hadden voor werkzaamheden. De stagiaire wist niet wat haar overkwam 
en reageerde juist door te vertellen dat het háár map was. En of meneer deze even 
wilde loslaten, wat dus tot de nodige commotie leidde. Door de stagiaire zich te laten 
verdiepen in het levensverhaal van de bewoner, haar het goede voorbeeld te geven en 
haar de tijd te gunnen het gewenste gedrag te verbeteren, is de kou weer uit de lucht. 
En voelt ze de aansluiting nu ook echt.
De praktijkopleider.
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5.3  De Welzijnsagenda (zie ook bijlage 8.2)
Met behulp van het Profiel kan een Welzijnsagenda worden gemaakt. Een 
overzicht van wat je, per dag, de bewoner kunt aanbieden, of wat je samen 
kunt ondernemen. Daarbij ga je uit van de mogelijkheden van een persoon. Je 
kijkt naar wat er allemaal kan en houdt rekening met wat níet kan. Je houdt 
ondertussen in de gaten of wat je van plan bent (nog steeds) aansluit bij de 
wensen van de bewoner. Vindt een bewoner het nog prettig om bepaalde 
activiteiten te ondernemen? Kan iemand een bepaald ‘programma’ aan of 
wordt de bewoner juist ondergestimuleerd? Bij groepsverzorging kun je de 
verschillende Profielen combineren tot een (deels) gezamenlijke Welzijnsagenda 
gebaseerd op wat meerdere personen interesseert. De gekozen activiteiten 
zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de oudere. Maar de mogelijkheden 
zijn legio: werken in de tuin, eten voorbereiden, de was doen, uitstapjes maken, 
koekjes bakken en een proeverij houden. Maar ook: muziek maken, zingen, 
handen masseren, fietsen op de duofiets, bloemen in een vaas schikken, 
madeliefjes plukken en gedichten luisteren en bespreken. Of een dvd van André 
Rieu bekijken, voorlezen uit de (kinder)bijbel, samen naar de wolkenhemel kijken 
of bezoek ontvangen.
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5.4 Actieplannen (zie ook bijlage 8.3)
De volgende stap is het maken van actieplannen. Dit vraagt een groot 
inlevingsvermogen. Een voorbeeld. Een persoon die is gefascineerd door onweer, 
kun je bij het eerste flitslicht een mooi plekje geven aan het raam. Zodat deze 
bewoner het onweer goed kan zien. Maar je kunt ook, samen met die persoon, 
op het internet naar foto’s van onweer kijken of naar de geluiden op CD 
luisteren. Of misschien zelfs zoeken naar informatie over het fenomeen. Het 
ligt helemaal aan de bewoner, en diens mogelijkheden, op welke manier je een 
actieplan invult. 
Bovendien is het goed om na te gaan of er iets is waar de bewoner onzekerheid 
over ervaart. Mist men informatie over de consequenties van de chronische 
ziekte? Wat mag wel en wat is niet aan te raden? Suiker gebruiken bij diabetes? 
Bewegen bij reuma? Van belang is na te gaan waar iemand tegenop ziet 
bij het aangaan van een activiteit, of iemand voldoende vertrouwen heeft 
in de activiteit èn even belangrijk: uiteindelijk het succes van een geslaagd 
actieplan vieren. Voorbeelden van actieplannen zijn het gebruik maken van een 
scootmobiel, treden van een trap belopen, koffie drinken bij een buurvrouw en 
onvrede uiten bij de thuiszorg.
In een actieplan komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod: wat wil 
de persoon in kwestie gaan doen, hoe vaak, wanneer en hoe lang? Een voorbeeld: 
deze week wandel (wat) ik in de achtertuin, drie dagen (hoe vaak), vlak voor de 
lunch (wanneer), vijftien minuten (hoeveel). Dan volgt de vraag aan jezelf hoe-
veel vertrouwen je in je voornemen hebt. Geef je jezelf een onvoldoende dan rijst 
de vraag: welke problemen voorzie je? Je kunt in een dergelijk geval problemen 
daadwerkelijk oplossen of hierbij hulp vragen. Of je zwakt het voornemen af. De 
voornemens moeten haalbaar zijn. Immers, alleen een succeservaring vraagt om 
herhaling. Stapje voor stapje.
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5.5 Steeds een stapje verder
Bij het maken van actieplannen is het een streven om te gaan van consumeren 
naar activeren. Met andere woorden: je probeert, sámen met de bewoner, deze 
steeds een stapje verder te laten gaan. Je kunt voor iemand de koffie doorroeren 
en voorzetten, maar je kunt een persoon ook zelf suiker en melk laten nemen of 
de koffie zelf laten inschenken. Of koffie laten zétten. Bij het ontbijt de boterham 
beleggen en standaard in acht stukjes snijden, liever niet! Voor een bewoner die 
houdt van Brigitte Kaandorp kun je een dvd van de cabaretière opzetten, maar 
je kunt hem of haar ook meenemen naar het theater en van tevoren samen een 
kaartje bestellen via het internet. Het gaat erom dat je steeds de wensen en 
mogelijkheden van een bewoner blijft onderzoeken, aftasten en stimuleren. Vaak 
willen en kunnen bewoners meer dan je op het eerste gezicht verwacht. 

5.6 Het ZorgLeefPlan (zie bijlage 8.4)
De domeinen 3 en 4 van het ZorgLeefPlan waarmee alle zorgaanbieders tegen-
woordig moeten werken, kunnen aandachtspunten bevatten die te maken heb-
ben met regievoering. Hierdoor krijgt het bevorderen van regievoering aandacht 
in de dagelijkse omgang met bewoners en komen de ervaringen terug in de rap-
portage. In het ZorgLeefPlan wordt de zorgbehoefte vastgesteld, vervolgens wor-
den meetbare en haalbare doelen gesteld en acties bepaald. Uiteindelijk volgt de 
evaluatie. Een voorbeeld. Een bewoner geeft blijk van sombere gevoelens en stelt 
zichzelf vragen naar de zin van het leven (zorgbehoefte). De bewoner toont zich 
realistisch ten opzichte van zijn situatie en geeft aan zin in zijn leven te ervaren 
(meetbaar en haalbaar doel). We laten meneer zich uiten over zijn sombere ge-
voelens, zoeken samen met hem naar dingen die hem zín geven. We zoeken naar 
gerichte activiteiten die hem afleiding geven, stimuleren kwaliteitscontacten en 
houden contact met de familie over hun mogelijke bijdrage. Een gerichte cursus 
of de inzet van deskundigen in therapie of  behandeling zijn ook mogelijkheden 
(acties). Vervolgens wordt een en ander aan de hand van de rapportage (verslag 
van observaties over wat werkt wel en wat werkt niet) geëvalueerd. 
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6.  Uit het leven gegrepen

We stellen je graag voor aan twee bewoners: mevrouw Bosschaart en 
meneer Keessen. Wie waren ze vroeger en wij zijn ze nu? Hieronder lees je 
kort samengevat over de omgang, zorg, welzijn en de behandeling die zijn 
voortgekomen uit het Profiel. En uiteraard over de opbrengst, volgens de familie. 

6.1  Mevrouw Bosschaart
Dit is de 45-jarige jonge mevrouw Bosschaart. Ze is getrouwd en een 
ondernemende en breedgeïnteresseerde moeder van een dochter en zoon. 
Tijdens de schoolvakanties gaat het gezin onder aanvoering van moeder naar 
de Zeeuwse kust. Zeer verdienstelijk speelt zij eerste viool. Ze houdt van het 
klassieke en kerkelijke muziekgenre. Ze is jarenlang akela bij de padvinderij en 
geeft volksdansles. Mevrouw koestert de stille wens matroos te worden. 
Zij blijft ook later een sterke vrouw met een duidelijke mening en heeft 
een bijzondere aandacht voor kleine kinderen en baby’s. Ze is actief voor de 
Nederlands Hervormde Kerk. En houdt van lekker eten en een borrel. Mevrouw 
is geïnteresseerd in de Engelse taal en fotografie (van natuur en vooral 
wolkenluchten). 

Ze is nu 98 jaar, de oude mevrouw Bosschaart. Zij lijdt aan Alzheimer. Maakt 
permanent gebruik van een aangepaste rolstoel als gevolg van heupfractuur 
na een val. Ze is volledig afhankelijk van onze verpleegzorg en begeleiding. 
Mevrouw kan slechts enkele woorden spreken. Haar gehoor, zicht en begrip 
lijken grotendeels in tact. Ze geeft duidelijk blijk van belangstelling voor veel 
van de dingen die zij in haar jongere leven ondernam. Ze toont emoties bij 
- voor haar bekende - klassieke muziek (live met viool, piano en accordeon), 
strandsferen, volkdansmuziek en natuurfoto’s. Ze aait kleine kinderen over de 
wang, reageert op babygeluiden en verzorgt graag een popje. Mevrouw kan 
genieten van allerlei lekkers (lactosevrij, in verband met allergie).
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Omgang
Mevrouw is onzeker in situaties van afhankelijkheid, zoals bij transfers. We stellen 
haar in alle gevallen eerst op haar gemak, door te vertellen wat we gaan doen en 
hoe. Zo bespreken we het wegrijden van de rolstoel altijd van tevoren. Als mevrouw 
bang is, maakt zij dit non-verbaal kenbaar door haar handen tot klauwtjes te 
maken en grijpbewegingen te maken. Bij transfers houden we mevrouw dicht bij 
ons lichaam. Dit geeft haar vertrouwen en een gevoel van veiligheid. We wachten 
tot ze zich ontspant en bevestigen haar steeds in de communicatie: Dit vindt u 
vervelend? Mag ik dit niet doen? We kunnen haar gesloten vragen stellen en twee 
keuzes voorleggen. Steeds één ding tegelijk. Wat wilt u drinken? (terwijl we haar de 
keuzes letterlijk voor houden). Veel kan worden ontdekt door te experimenteren: 
activiteiten aanbieden en haar observeren in de reacties. Bij duidelijke vragen en 
goed luisteren, kunnen we vaak zelfs een ’ja’ of’ nee’ ontdekken.

Zorg
Binnen de volledige ADL-zorg zoeken we altijd eerst rustig contact. We stellen 
elke handeling voor, blijven dichtbij en hanteren een vaste volgorde in timing 
en handelingen. Wij houden rekening met wat mevrouw prettig vindt en wat 
niet. Zo gebruiken we geen geparfumeerde zepen en crèmes. Mondzorg vindt 
mevrouw vervelend. Door haar te demonstreren wat je gaat doen (borstel naar 
eigen gebit bewegen en benoemen), te beloven dat het snel voorbij is en dat 
het belangrijk is vanwege kiespijn (één ding tegelijk benoemen), staat mevrouw 
uiteindelijk deze zorg toe. De voeding wordt in overleg met mevrouw gekozen 
(aanwijzingen en gelaatsuitdrukkingen) en aangeboden. Met duim en wijsvinger 
eet mevrouw haar bord leeg, ze kauwt de medicatie weg en drinkt zelfstandig 
uit een lichtgewicht beker.

Welzijn
Sieraden bekijken, aanraken en dragen vindt mevrouw fijn. En de aandacht 
van en voor kinderen. Kleine kinderen die op bezoek komen, een konijn op tafel 
en het babypopje bij de mevrouw in de armen. We bekijken verder foto’s van 
wolkenluchten, luisteren naar pianomuziek, klassieke muziek, en bekijken dvd’s 
van (volks)dansvoorstellingen. Maar ook wandelen, een strandbezoek, bloemen 
plukken, lekkere (lactosevrije) koekjes eten, voorlezen uit de kinderbijbel en eigen 
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fotocollages bekijken zijn favoriete activiteiten. We betrekken mevrouw bij het 
gebeuren in de huiskamer en vermijden langdurende, prikkelarme momenten 
(dan sluit mevrouw zich af of gaat slapen) en ongevraagde intimiteiten (knuffels 
en kussen).

Behandeling
Er geldt een behandelverbod richting specialistische inzet. Fysiotherapie (tegen 
contracturen) wordt ook door zorgverleners overgenomen. Bij daadwerkelijke 
klachten wordt de huisarts ingeschakeld. Mondzorg vindt plaats door 
zorgverleners.

Opbrengst (volgens familie)
In het vorige verpleeghuis leek het leven van onze moeder leeg en doelloos. We 
hadden de indruk dat haar leven ook voor haar zélf waardeloos was geworden. 
Wij konden de kwaliteit niet meer ontdekken. Mama geeft nu in toenemende 
mate (non-)verbaal aan wat ze wel en niet prettig vindt. Ze ontvangt daardoor 
zorg, begeleiding en activiteiten die echt bij haar wensen passen. We zien dat 
ze zelf probeert contact te maken met zorgverleners en medebewoners. Mama 
is zo veel levendiger geworden, straalt en toont een duidelijke wil om te leven. 
Alsof ze haar leven weer in eigen hand heeft.
Zoon Peter en dochter Huubje.
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6.2  Meneer Keessen
Meneer Keessen groeit op in een (bloem)kwekersgezin in Aalsmeer en maakt 
deel uit van een muzikale familie. Hij is getrouwd en heeft een dochter en zoon. 
Meneer Keessen is technisch opgeleid, handig en oplossingsgericht. Hij heeft 
een dochter met één arm voor wie hij alle aanpassingen verzint, niets is daarbij 
te gek. Zijn hobby’s: zeilen in zijn zelfgebouwde bootje, klokken maken, lekker 
eten (behalve vis) en het drinken van een borrel. Hij is doopsgezind en vele jaren 
actief als kerkheer. Meneer Keessen is directeur bij Philips en maakt in die functie 
veel verre reizen. Hij accepteert de zaken zoals ze komen. 

De oude meneer Keessen, 91 jaar, heeft de ziekte van Alzheimer. Hij heeft mobi-
liteits-, krachts- en motorische beperkingen. Hierdoor is er sprake van valgevaar. 
Hij heeft een traag werkende schildklier en oedemen. Zijn gehoor, spraak, zicht 
en reuk functioneren voldoende. Meneer kan zich verbaal goed uitdrukken, maar 
de informatieverwerking is duidelijk vertraagd. Meneer is nog steeds graag een 
heer, heeft overzicht nodig, controleert situaties en stuurt zijn personeel (lees: 
zorgverleners) aan. Zijn reisherinneringen herbeleeft hij dagelijks.

Omgang
Meneer wordt altijd rustig en dienstig benaderd. We nemen de tijd om hem 
de dingen uit te leggen. En vragen voor alles zijn instemming. De inzet van 
beleefdheden, het gebruik van ‘moeilijkere’ woorden en enige onderdanigheid 
passen bij de realiteit die overeenkomt met die van zijn werkzame jaren. Vooral 
de situaties waarbij hij ‘op reis’ is, vragen om onze inleving. Samen genieten 
we op de boot of van mooi Indonesië. We gaan mee in zijn wereld en reageren 
op zijn opmerkingen als: Mag ik uw identiteitsbewijs even zien? Of: Gaat de 
jaarvergadering al beginnen?’ En: Deze trein heeft alweer vertraging, waar kan 
ik een klacht indienen? We nemen hem altijd serieus en voegen ons naar zijn 
beleving van het moment. Leidt dit tot verdriet, dan bieden we steun en - indien 
mogelijk - afleiding. Ook als meneer zich wat boos uit, als gevolg van frustratie 
en onmacht door zijn beperkingen of onbegrip van de omgeving, blijkt gerichte 
afleiding de oplossing. Meneer is vaak binnen tien minuten terug in het hier en 
nu of in een ándere tijd. Let wel: wij zijn bij meneer in dienst. Hij stuurt ons aan 
in zijn eigen huis.
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Zorg
Steeds in overleg maar toenemend gedeelten van de ADL overnemen, tijd geven 
voor en stimuleren tot maximale zelfredzaamheid. We helpen meneer nette 
zakelijke kleding uitzoeken, laten hem delen van zijn (kunst)gebit zelf verzorgen. 
Hier is veel tijd mee gemoeid (ondertussen ruimen we de kamer op en maken 
bed op). We bieden vraaggerichte ondersteuning bij toiletgang en voorzien in 
continue maar onopvallend toezicht (in verband met valgevaar).

Welzijn
We kijken fotoboeken in over de landen die hij heeft bezocht en naar alles wat 
te maken heeft met zeilen en klokken maken. Regelmatig wordt er geschaakt. 
Meneer leest het eigen kerkboekje, kijkt naar het nieuws, wandelt begeleid in de 
omgeving. Ook gebruiken we de duofiets en maken we uitstapjes met de bus. 
We raken ‘in gesprek’ en luisteren naar verhalen. Meneer is erg humoristisch 
en goedlachs. Bij goed weer drinken we een rood wijntje op het terras in de 
avondzon en luisteren we naar pianomuziek. We vermijden ‘pionspelletjes’ en 
schoolliedjes (vindt hij kinderachtig). Van brutaliteit is meneer niet gediend, te 
snel verstrekte informatie vertrouwt hij niet en onverwachte bewegingen en (te) 
veel prikkels kan hij niet verwerken.

Behandeling
We plegen alle benodigde inzet: huisarts, verpleeghuisdeskundigen en specialis-
ten. We overleggen met zijn dochter (zelf arts) en er gelden geen vrijheidsbeper-
kende maatregelen in verband met zijn valgevaar maar een geaccepteerd risico. 
Mondverzorging gebeurt door meneer zelf en zorgverleners.
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Opbrengst (volgens familie)
Mijn vader voelt zich hier thuis doordat hij erkenning ervaart. Hij kan weer 
zijn wie hij was. De medewerkers gaan mee in zijn belevingen. In zijn vorige 
woonomgeving was hij vaak ‘verdwaald’. Hij raakte verstrikt in wisselende 
realiteiten die niet werden bevestigd. Corrigerend optreden door gehaaste 
zorgverleners kon hij niet plaatsen en dat maakte hem onzeker, verward en 
boos. Hij kreeg medicatie met veel bijwerkingen. Nu (zonder medicijnen) 
wordt er weer hardop gelachen en verhaald. Mijn vader lijkt zelfs verstandelijk 
beter te presteren: hij speelt verdienstelijk schaak en Rummicub. Hij is steeds 
blij als we komen en zwaait ons even blij weer uit. Hij is thuis. Hij laat zich het 
eten en drinken goed smaken. Mijn vader ziet er weer gelukkig uit.
Dochter Marina.
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7.  Meten is weten

Hoe weet je of je met de eerder genoemde aanpak iets bereikt? In de 
wetenschappelijke literatuur worden meetinstrumenten beschreven die 
worden gebruikt om zo’n vraag te beantwoorden (effectmeting), zoals die naar 
Regievoering en Levenswaardering (zie ook: proefschrift ‘Welbevinden in de 
vierde levensfase: nut en noodzaak van coping’, door A.G.C. Jonker, 2010). Maar je 
kunt ook familie verzoeken om antwoorden op bepaalde vragen naar cliënt- en 
vraaggerichtheid van ons aanbod en benadering (zie ook: Cliëntgecentreerde 
zorg, door T. Schoot, 2003). Daarnaast kun je aan de mensen zelf vaak zien of 
je op het goede spoor zit. Bewijzen hiervoor zijn: tevreden blikken, lichtjes in 
iemands ogen, alertheid, contact ervaren, rust en blij en tevreden zijn. Andersom 
zijn boosheid, onrust, gesloten zijn, gelatenheid en willoosheid tekenen dat 
het nog beter kan (zie ook: Dementia Care Mapping Nederland). En neem je 
regievoering op in het ZorgLeefPlan, dan kun je uit de rapportage teruglezen 
of iemand steeds meer de regie neemt, hoe dat voelt en wat succesvol in de 
benadering is en wat niet.

•	 Bij het meten van regievoering speelt een aantal onderwerpen een rol. 
Vindt iemand betekenis in het dagelijks bestaan? Is een persoon in staat 
levensdoelen te verwezenlijken? Ook belangrijk is om te toetsen of iemand 
in staat is eigen doelen te bereiken. En of een persoon manieren ziet om 
problemen op te lossen, ook als anderen de moed verliezen. Je kunt ook 
nagaan of iemand een positieve levenshouding en een sterke levenswil 
heeft.

•	 Andere vragen die bij meten van effect op levenswaardering een rol spelen, 
zijn: kan iemand van het leven genieten? Heeft iemand de instelling er het 
beste van te maken? Ervaart een persoon het leven als zinvol? 

•	 Cliënten, familieleden en medewerkers bevragen op het ervaren van een 
gelijkwaardige samenwerking in het zorgproces, de ondersteuning van de 
cliëntparticipatie en het professionele gedrag van zorgverleners, brengt de 
mate van cliëntgerichtheid in zicht. 



Het heeft alles te maken met het hebben van controle over de dingen die in het 
dagelijks leven voorkomen, het kunnen oplossen van problemen, belangrijke 
dingen in je leven kunnen veranderen. Met de overtuiging dat, als je je zinnen 
erop zet, ongeveer alles lukt en de toekomst van jezelf afhangt. In plaats van 
hulpeloosheid te ervaren bij het omgaan met problemen, een speelbal van 
het leven te zijn. De zorgverlening kan daaraan bijdragen door een passende 
werkwijze en houding. In de beantwoording van deze vragen zit het bewijs voor 
Regievoering, Levenswaardering en Cliëntgerichtheid. En zo kun je nog veel 
meer effecten meten door gebruik te maken van beproefde meetinstrumenten 
zoals je die via vakliteratuur en goede sites van bijvoorbeeld hogescholen en 
universiteiten kunt opsporen.
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In veel cursussen die wij geven over ‘belevingsgericht werken’ gaat het erom dat wij 
met de verzorgenden oefeningen doen in manieren om ‘echt’ contact te maken met 
de bewoners. Werken met kwetsbare ouderen betekent vragen, kijken en aanvoelen. 
Het is de kunst een vraag zo te stellen, dat iemand kan zeggen of laten blijken wat hij 
nu echt wil. Dát is ‘echt’ contact maken. Dit is vaak inspirerend en prettig om te doen. 
Na de cursussen geven veel verzorgenden aan het geleerde toe te gaan passen in de 
praktijk, maar dat lukt alleen als ze ook in deze praktijk goed geholpen worden (zodat 
de benadering daadwerkelijk als methode wordt ingezet).
Dat bereik je door een specifieke aanpak - zoals beschreven in deze brochure - en door 
de verschillende instrumenten gezamenlijk te gebruiken. Onder het mom ‘Zo doen we 
dat hier’ wordt het leren in en van de praktijk veel eenvoudiger en leuker! en hebben 
verzorgenden meer positieve ervaringen.
Wilma Spijkers, P&O adviseur Opleiden en Ontwikkelen bij de Noord-Hollandse 
zorgorganisatie Omring die eigen regie als één van de kernwaarden ziet.
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8.1 Het Profiel 
Het samenstellen van het Profiel doe je stap voor stap. 
Hieronder het Profiel-Stappenplan:

Stap 1. Inlezen: 
Er is veel geschreven over en onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid van 
ouderen en de diverse ziektebeelden. Vergaar zoveel mogelijk informatie via 
vaktijdschriften, boeken, brochures en professionele themawebsites. Denk ook 
aan informatie van andere en eerdere zorgverleners en het indicatiebesluit.  

Stap 2. Verzamelen
Het Profiel voorziet in hulpmiddelen om de gegevensverzameling te 
vergemakkelijken. Ook je eigen observaties, het navragen van ervaringen 
bij collega’s en uiteindelijk het zeer goed voorbereid (met gerichte vragen) 
benaderen van de familie levert belangrijke informatie op.

Stap 3. Samenvatten 
Alle bevindingen ordenen, analyseren en kort beschrijven. 

Stap 4. Verduidelijken
Het profiel verduidelijken met foto’s. Wat zijn concrete voorkeuren en afkeuren 
en bijvoorbeeld favoriete plaatsen en activiteiten.

Stap 5. Bijhouden
Niets is zo veranderlijk als de mens. Dus door middel van experimenteren,  
observeren en steeds weer bijstellen van de welzijnsagenda - en indien van 
toepassing het Profiel - houd je een actuele beschrijving. 
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De volgende zaken kunnen aan de orde komen:

Levensloop 
(Vaak leveren de kinderen deze informatie heel graag. Kan zelfs per email)
Alles over de levensloop. Hoe zag iemands leven eruit als kind, jong volwassene, in 
de middenjaren en later?

Ziektebeeld
Met welke ziektebeelden is de bewoner bekend? En welke consequenties hebben 
die voor het dagelijks leven, in diverse opzichten? Zijn er gedragsconsequenties 
bekend? Suggesties voor omgang: succesfactoren?

Fysiek
Welke fysieke mogelijkheden zijn er en met welke beperkingen dienen we 
rekening te houden?

Verbaal
Hoe drukt iemand zich uit (uitspraak, volume, woordvinding, formuleringskracht, 
breedsprakigheid, herhaling, dwangmatigheid en directheid)?

Gehoor
Hoe is het gehoor? Is iemand slechthorend, scherphorend of fluisterdoof? Is 
iemand Oost-Indisch doof voor bepaalde zaken? En wat zijn de voorkeursgeluiden?

Zicht
Hoe is het zicht? Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Begrip
Hoe is het begripvermogen? Welk niveau is te begrijpen? Welk taalniveau is 
gewenst? Werkt het gebruik van plaatjes?

Smaak/eten
Hoe is het met de smaak? Waar houdt men van of juist niet? 
Zijn er dieetvoorschriften? Wat zijn de eetgewoonten? 



Reuk
Hoe is het gesteld met de reuk? Zijn er voor- en afkeuren voor bepaalde geuren?  

Kleur
Houdt de bewoner van felle kleuren, zachte kleuren, egaal, bewerkt of druk? Wat 
zijn in dat kader de voorkeuren voor de inrichting, kleding, maaltijdcomponenten 
en het servies? 

Sfeer
Houdt de bewoner van gezellige drukte, sereniteit of het alleen-zijn? 

Muziek
Van welk genre muziek houdt de bewoner?  

Intimiteit
Houdt de bewoner van lichamelijk contact? Hand vasthouden? Arm geven? 
Fysieke nabijheid? Of juist niet?

Geloof
Ervaart iemand kerkelijke binding? Hoe wil iemand daar invulling in zien?
Is er behoefte aan aandacht voor spiritualiteit, zingeving? 

Genieten 
Waar geniet iemand extra van? Denk aan doe-dingen (wandeling) maar ook 
voel-dingen (samen naar buiten kijken) en ervaringen (lekker gekapt en netjes in 
de kleren).  

Liever niet
Waar heeft iemand een hekel aan? Of last van? Denk hierbij ook aan 
oorlogstrauma’s, specifieke gevoeligheden door eerdere ervaringen of 
onverwerkte dingen. Gevoelens van agressie, verdriet, boosheid, eenzaamheid en 
dergelijke.
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Belangrijke herinneringen
Een intens fijne herinnering. Liefst één uit elke levensfase. Vraag door op details, 
geuren, geluiden, exacte plaats, associatieven (wat brengt iemand met de goede 
gevoelens in verband?). Welke associaties roepen pijnlijke herinneringen op en 
kunnen we beter mijden (oorlog, honger, scheiding, falen, ruzies)?

Groep
Wat is iemands plaats of rol in de groep: is een persoon een gangmaker, volger, 
passief of actief? 

Omgangsadvies
Combineer alle opgedane kennis over deze bewoner en geef in specifieke be-
woordingen een advies over hoe met deze bewoner moet worden omgegaan. 
Hoe wil iemand worden benaderd, hoe kan iemand reageren en hoe speel je daar 
op ín?



Korte toelichting:
•  Activiteiten m.b.t. het geloof zijn bijvoorbeeld:
- in gesprek met een geestelijk verzorger
- voorlezen uit de (kinder)bijbel
- kerkelijke muziek luisteren
- boeken met beelden bekijken
- praten over het geloof

•  Naar buiten houdt in: 
- wandeling in de tuin of op het terras
-  wandeling naar het dorp (hertenkamp/

winkels)
- uitstapje (duofiets)

Er zijn sfeerkaarten voor mw. gemaakt 
(activiteitenmap) met prenten van de natuur, 
wolken, strand, dieren, padvinderij.  
Hier samen naar kijken en het gesprek 
aangaan.

•  Groenactiviteit houdt in: 
- samen de planten water geven
- planten verzorgen/verpotten/stekken/zaaien
- bloemen halen/plukken en schikken
- fruit/groeten halen uit kas of tuin

•  Muziek houdt in: de favoriete muziek 
opzetten of spelen. Meezingen of muziek 
maken met instrumenten.

- Volksmuziek, klassieke muziek, vrolijke 
Nederlandstalige muziek

-Kerkelijke muziek
-Pianospel of ander instrument

•  Bij Spel kun je denken aan geluidenmemory, 
geheugenspel (vanwege de groepsdynamiek), 
bewegingsactiviteit (moeten uitstrekken 
om iets te pakken of aan te wijzen), voelen/
proeven/ruiken en raden, samen een puzzel 
maken. 
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8.2a  - Welzijnsagenda Mw. Bosschaart

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag zaterdag zondag

Ochtend Naar buiten Kook/bak-
activiteit

Spelactiviteit Muziek Groen-
activiteit  

Kook/
Bakactiviteit

Kerkdienst
op tv

Middag Voorlezen Sfeerkaarten Naar buiten Beesten
voeren, aaien 
en/of kijken

Activiteit 
m.b.t. het 
geloof

Muziek Naar 
buiten...

Avond Naar zons-
ondergang
kijken

Muziek Naar zons-
ondergang
kijken

Creatief met 
kleuren

Naar zons-
ondergang
kijken

Voorlezen Naar zons-
ondergang
kijken

 NB alle activiteiten onder begeleiding
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8.2b  -  Welzijnsagenda groepsniveau

Activiteit Wie Bijzonderheden

Ochtend Beweging:
*ballon tennis
*bal overgooien

*Mw. Lanfermeyer
*Mw. Bakker
*Dhr. Keessen
*Dhr. Heeremans
*Dhr.Koopman

Deelname stimuleren door mensen 
in de kring op te nemen. Spel gewoon 
starten en actief afwachten… 
Uitdagen.

Middag Gezelschapspel:
*Rummikub

*Mw. Pannekeet
*evt. Dhr Keessen

Wanneer de andere bewoners rusten

Avond Boeken/Films/TV
Gedichten Annie MG
Schmidt voorlezen

*Mw. Brachel
*Mw. Bosschaart
*Mw. Bakker
*Mw. Pannekeet
*Dhr. Heeremans
*Dhr. Koopman

Linda zorgt ervoor dat het boek 
Zowiezo van Annie MG Schmidt 
aanwezig is.
Voorlezen aan de keukentafel.
(Mw. Lanfermeyer houdt er niet van!)

Activiteit Wie Bijzonderheden

Ochtend Natuur/Creatief:
*Bloemen halen
*Bloemstukjes maken

Bloemen halen:
*Dhr. Hermans
*Dhr. Kropman
Bloemstukjes maken 
*Mw. Brichel
*Mw. Bekker
*Mw Bosschaart

Linda werkt en zorgt voor de 
materialen.

Middag Gezelschapspel:
*Schaken
*’1001 vragen’

*Dhr. Keessen
*Mw. Pennekamp
*Dhr Brocus
*Mw. Junson

Neem je tijd. Meneer houdt zich niet 
aan de regels.

Avond Boeken/Film/Tv:
*DVD kijken
Snip en Snap

Allen ( Die er behoefte 
aan hebben)

In bioscoopopstelling inclusief 
versnaperingen en gordijnen dicht
Rose zorgt voor de dvd
Echt samen kijken!
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Actieplanformulier
Deze planvorming is een belangrijk onderdeel in de empowermentcursus Grip op Lijf en Leven.

Als u uw actieplan opschrijft, zorg er dan voor dat in iedergeval de volgende dingen erin staan:
1. wat u gaat doen
2. hoeveel u gaat doen
3. wanneer u dit gaat doen
4. hoeveel dagen per week u dit gaat doen

Bijvoorbeeld: Deze week wandel (wat) ik drie dagen (hoeveel dagen) 
vlak voor de lunch (wanneer) één kilometer (hoeveel).

Deze week zal ik                                                                  (wat)
                                                                                                  (hoeveel)
                                                                                                  (wanneer)              
                                                                                                  (hoeveel dagen)

Hoe zeker bent u dat u dit gaat uitvoeren? 

0= helemaal niet zeker/ 10= helemaal zeker                       

Afstrepen Opmerkingen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

8.3  -  Actieplannen
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8.4  -  ZorgLeefPlan-domeinen: Participatie en welzijn

Als het om regievoering gaat, zijn de onderwerpen participatie en mentaal 
welbevinden van belang. Hieronder vind je enkele tips hoe je in de praktijk met 
deze onderwerpen kunt omgaan. Zie ook: www.sting.nl

Participatie (3): Nog midden in de samenleving

‘Het moeilijkste aan ouder worden, is voor mij dat iedereen om je heen 
doodgaat. Met wie kan ik nog praten over mijn schooltijd, verkering of de 
politiek?’
 
Een bewoner mag rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden waarmee hij of zij 
invulling kan geven aan persoonlijke interesses, hobby’s en een sociaal leven en 
contact kan houden met de samenleving. Je kunt een bewoner helpen bij het 
zoeken naar dagbestedingsmogelijkheden, door gebruik te maken van je kennis 
van de sociale kaart en voorzieningen in de wijk. 
  
Mentaal welbevinden (4): Welzijn

‘Ik houd erg van orgelmuziek. Het geeft me een goed gevoel als ik daar naar 
luister. Ik ga er helemaal in op. Rob, de broeder, heeft dat ook en nu komt hij me 
af en toe halen als er in de Grote Kerk een concert wordt gegeven. En daarna 
trakteer ik op een pilsje.’
 
Een bewoner mag rekenen op respect voor en ondersteuning bij de eigen 
identiteit en levensinvulling. Jij helpt daarbij door aandacht te hebben voor de 
dingen die belangrijk zijn voor de bewoner; de bewoner te ondersteunen bij de 
dingen die hij of zij graag wil doen en die zijn of haar leven zin geven. 
Zo nodig verwijs je hen naar een geestelijke verzorging of andere deskundigen. 

      Voorbeelden aandachtspunten 
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Voorbeeld aandachtspunten voor de dom
einen 3 en 4

Zorgbehoefte
M

eetbaar en haalbaar doel
Acties

M
evrouw

 heeft (inzicht in haar) 
geheugenproblem

en w
at haar m

ogelijk 
frustratie kan opleveren

M
evrouw

 traint haar geheugen en spreekt 
zich uit over eventuele frustratie / acceptatie 
van de problem

en

-  System
atisch aanbieden van geheugentraining. M

ogelijkheden aftasten. Passend 
niveau houden.

- O
bserveren en doorvragen op frustratie / acceptatie

- Regelm
atig evalueren m

et m
evrouw

 en eventueel kinderen en casem
anager

- Rapporteren op dit aandachtspunt

M
evrouw

 heeft risico op onvoldoende 
aansluiting binnen het groepsniveau 
door haar hoge opleidingsniveau en 
om

dat zij de enige zelfredzam
e vrouw

 is

M
evrouw

 geeft aan voldoende aansluiting te 
vinden, het naar haar zin te hebben

-  Alertheid personeel op groepsproces en onderlinge verhoudingen. Preventief in-
spelen op verschil in opleidingsniveau en sexe

- Tijdig inspelen op non-verbale signalen
- N

agaan w
aar m

evrouw
 haar belangstelling naar uit gaat

-  O
nderzoeken van m

ogelijkheden om
 overeenkom

sten te vinden danw
el m

evrouw
 

onderw
erpen te laten introduceren of gesprekken leiden

- Activiteiten op niveau aanbieden m
et m

evrouw
 1:1 (vrouw

elijk gezelschap)
- Rapporteren op dit aandachtspunt

Dhr heeft concentratie en 
aandachtsstoornis als gevolg van zijn 
dem

entie

Dhr ontvangt een aanbod dat past binnen 
zijn m

ogelijkheden
- Logische looproutes, routines en handelingsgew

oonten
- Diverse zintuigen aanspreken en veelvuldig herhalen van boodschap
- Toezicht op inprenting en w

aarnodig ondersteunen
- Aandachtsspanne in de gaten houden en hierop anticiperen
- Rapporteren op dit aandachtspunt

M
eneer heeft verhoogde kans op sociaal 

isolem
ent doordat hij lange tijd op 

zichzelf aangew
ezen is gew

eest

M
eneer geeft aan dat hij een zinvolle 

dagbesteding ervaart
-  Verdiepen in w

at m
eneer aanspreekt aan activiteiten (non-verbale signalen)

-  Sociale interactie stim
uleren door groepsgew

ijze activiteiten in te zetten, sam
en 

lunchen 
- Tafelschikking en planning aanpassen
-  M

eneer stim
uleren en faciliteren in het zoeken naar zinvol contact m

et vrijw
illiger 

en begeleider
- N

aar behoefte uitbreiding w
elzijnsaanbod

- Rapporteren op dit aandachtspunt

M
eneer toont som

bere gevoelens en stelt 
zichzelf vragen naar de zin van het leven

M
eneer toont zich realistisch ten opzichte 

van zijn situatie en geeft aan voldoende zin 
in zijn leven te ervaren

- M
eneer zich laten uiten over zijn som

bere gevoelens
- Sam

en m
et m

eneer onderzoeken w
aarin hij zin ervaart

- Gerichte activiteiten / afl eiding aanbieden
- Kw

aliteitscontacten (1:1 en m
et relevante anderen) stim

uleren
- Contact houden m

et fam
ilie over hun m

ogelijkheden
- Inroepen van deskundig advies (bijv. psycholoog)
- Rapporteren op dit aandachtspunt

Extra voorbeelden binnen dom
einen 1 en 2

Zorgbehoefte
M

eetbaar en haalbaar doel
Acties

Dhr zijn praktische 
vaardigheden nem

en af 
w

aardoor afhankelijkheid 
dreigt

Dhr ontvangt voldoende ondersteuning bij zelfstandige 
uitvoering van praktische handelingen

-  Bij diverse praktische handelingen w
ordt afgetast w

aarin dhr zijn beperkingen zich 
uiten

-   H
ij w

ordt gericht ondersteund, gecoacht en w
aar nodig w

orden handelingen deels 
overgenom

en 
-  Bij aanschaf nieuw

e ‘spullen’ fam
ilie voorlichten over nut van eenvoud en 

herkenbaarheid
-  Veelvuldig oefenen van handelingen w

aarbij steeds zelfde volgorde w
ordt 

gehanteerd
- Ergotherapeut w

ordt thuis ingeschakeld
- Gebruik m

aken van instructiepictogram
m

en
- Rapporteren op dit aandachtspunt

Dhr zijn zintuigen laten hem
 

in de steek (ogen, oren, reuk 
en sm

aak) dit geeft tal van 
uitdagingen voor hem

Dhr ondervindt geen beperkingen vanw
ege de uitval 

van zijn zintuigen
-  W

e zijn alert op de m
ogelijke beperkingen van dhr als gevolg van zijn beperkte zicht, 

gehoor, sm
aak en reuk.

- Dhr draagt zijn bril en deze is schoon. 
- W

e spreken duidelijk en vragen na of dhr ons begrepen heeft. 
-  W

e praten niet door elkaar heen en zijn alert naar de com
m

unicatie  m
et m

ededeel-
nem

ers.
- W

e vertalen geuren en sm
aken naar w

oorden en gebruiken plaatjes. 
- Rapporteren op dit aandachtspunt

M
evrouw

 hecht erg aan een 
nette, huiselijke, sfeervolle 
w

oonom
geving

M
evrouw

 geeft aan zich thuis te voelen. Ervaart haar 
eigen kam

er als eigen huis. M
aakt veel -uit eigen 

bew
eging of daartoe gestim

uleerd- gebruik van de 
huiskam

er

-  H
uiselijke sfeer aanbrengen en behouden in m

evrouw
 haar directe  leefom

geving.
- M

evrouw
 betrekken bij aankleding en indeling en onderhoud

- Balans in aanw
ezigheid eigen ruim

te / gezam
enlijke ruim

te vinden
- Actief navraag doen naar m

evrouw
 haar m

ening hierover
- O

bserveer haar non-verbale reactie
- Rapporteren op dit aandachtspunt

Fysieke en em
otionele 

veiligheid zijn van belang bij 
consequenties van m

evrouw
 

haar ziektebeeld

De leefruim
tes zijn valveilig, bestand tegen ‘ongelukjes’ 

als gevolg van hallucinaties en m
evrouw

 geeft er blijk 
van zich vrij te voelen

-  Bij dw
alen en afw

ering w
ordt em

otionele veiligheid geboden: 
w

ij zijn betrouw
baar: eerlijk en oprecht

-  Bevorderen van veiligheid door obstakels te verw
ijderen, deurm

elder te gebruiken, 
licht aan op toilet, geen sokken aan in bed

- N
achtdienst slaapt voor de deur

-  Bij onrust tijd nem
en, serieus luisteren naar onderliggende boodschap, inspelen en 

(nacht-)rust herstellen
-  Als m

evrouw
 een ‘slechte’ dag heeft kruipt ze voor de zekerheid op 

haar knieën. Bevestig deze beslissing
- O

nopvallend toezicht houden op ‘handel en w
andel’

- N
apraten w

aar gew
enst en m

ogelijk voor m
evrouw

- Rapporteren op dit aandachtspunt
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Voorbeeld aandachtspunten voor de dom
einen 3 en 4

Zorgbehoefte
M

eetbaar en haalbaar doel
Acties

M
evrouw

 heeft (inzicht in haar) 
geheugenproblem

en w
at haar m

ogelijk 
frustratie kan opleveren

M
evrouw

 traint haar geheugen en spreekt 
zich uit over eventuele frustratie / acceptatie 
van de problem

en

-  System
atisch aanbieden van geheugentraining. M

ogelijkheden aftasten. Passend 
niveau houden.

- O
bserveren en doorvragen op frustratie / acceptatie

- Regelm
atig evalueren m

et m
evrouw

 en eventueel kinderen en casem
anager

- Rapporteren op dit aandachtspunt

M
evrouw

 heeft risico op onvoldoende 
aansluiting binnen het groepsniveau 
door haar hoge opleidingsniveau en 
om

dat zij de enige zelfredzam
e vrouw

 is

M
evrouw

 geeft aan voldoende aansluiting te 
vinden, het naar haar zin te hebben

-  Alertheid personeel op groepsproces en onderlinge verhoudingen. Preventief in-
spelen op verschil in opleidingsniveau en sexe

- Tijdig inspelen op non-verbale signalen
- N

agaan w
aar m

evrouw
 haar belangstelling naar uit gaat

-  O
nderzoeken van m

ogelijkheden om
 overeenkom

sten te vinden danw
el m

evrouw
 

onderw
erpen te laten introduceren of gesprekken leiden

- Activiteiten op niveau aanbieden m
et m

evrouw
 1:1 (vrouw

elijk gezelschap)
- Rapporteren op dit aandachtspunt

Dhr heeft concentratie en 
aandachtsstoornis als gevolg van zijn 
dem

entie

Dhr ontvangt een aanbod dat past binnen 
zijn m

ogelijkheden
- Logische looproutes, routines en handelingsgew

oonten
- Diverse zintuigen aanspreken en veelvuldig herhalen van boodschap
- Toezicht op inprenting en w

aarnodig ondersteunen
- Aandachtsspanne in de gaten houden en hierop anticiperen
- Rapporteren op dit aandachtspunt

M
eneer heeft verhoogde kans op sociaal 

isolem
ent doordat hij lange tijd op 

zichzelf aangew
ezen is gew

eest

M
eneer geeft aan dat hij een zinvolle 

dagbesteding ervaart
-  Verdiepen in w

at m
eneer aanspreekt aan activiteiten (non-verbale signalen)

-  Sociale interactie stim
uleren door groepsgew

ijze activiteiten in te zetten, sam
en 

lunchen 
- Tafelschikking en planning aanpassen
-  M

eneer stim
uleren en faciliteren in het zoeken naar zinvol contact m

et vrijw
illiger 

en begeleider
- N

aar behoefte uitbreiding w
elzijnsaanbod

- Rapporteren op dit aandachtspunt

M
eneer toont som

bere gevoelens en stelt 
zichzelf vragen naar de zin van het leven

M
eneer toont zich realistisch ten opzichte 

van zijn situatie en geeft aan voldoende zin 
in zijn leven te ervaren

- M
eneer zich laten uiten over zijn som

bere gevoelens
- Sam

en m
et m

eneer onderzoeken w
aarin hij zin ervaart

- Gerichte activiteiten / afl eiding aanbieden
- Kw

aliteitscontacten (1:1 en m
et relevante anderen) stim

uleren
- Contact houden m

et fam
ilie over hun m

ogelijkheden
- Inroepen van deskundig advies (bijv. psycholoog)
- Rapporteren op dit aandachtspunt

Extra voorbeelden binnen dom
einen 1 en 2

Zorgbehoefte
M

eetbaar en haalbaar doel
Acties

Dhr zijn praktische 
vaardigheden nem

en af 
w

aardoor afhankelijkheid 
dreigt

Dhr ontvangt voldoende ondersteuning bij zelfstandige 
uitvoering van praktische handelingen

-  Bij diverse praktische handelingen w
ordt afgetast w

aarin dhr zijn beperkingen zich 
uiten

-   H
ij w

ordt gericht ondersteund, gecoacht en w
aar nodig w

orden handelingen deels 
overgenom

en 
-  Bij aanschaf nieuw

e ‘spullen’ fam
ilie voorlichten over nut van eenvoud en 

herkenbaarheid
-  Veelvuldig oefenen van handelingen w

aarbij steeds zelfde volgorde w
ordt 

gehanteerd
- Ergotherapeut w

ordt thuis ingeschakeld
- Gebruik m

aken van instructiepictogram
m

en
- Rapporteren op dit aandachtspunt

Dhr zijn zintuigen laten hem
 

in de steek (ogen, oren, reuk 
en sm

aak) dit geeft tal van 
uitdagingen voor hem

Dhr ondervindt geen beperkingen vanw
ege de uitval 

van zijn zintuigen
-  W

e zijn alert op de m
ogelijke beperkingen van dhr als gevolg van zijn beperkte zicht, 

gehoor, sm
aak en reuk.

- Dhr draagt zijn bril en deze is schoon. 
- W

e spreken duidelijk en vragen na of dhr ons begrepen heeft. 
-  W

e praten niet door elkaar heen en zijn alert naar de com
m

unicatie  m
et m

ededeel-
nem

ers.
- W

e vertalen geuren en sm
aken naar w

oorden en gebruiken plaatjes. 
- Rapporteren op dit aandachtspunt

M
evrouw

 hecht erg aan een 
nette, huiselijke, sfeervolle 
w

oonom
geving

M
evrouw

 geeft aan zich thuis te voelen. Ervaart haar 
eigen kam

er als eigen huis. M
aakt veel -uit eigen 

bew
eging of daartoe gestim

uleerd- gebruik van de 
huiskam

er

-  H
uiselijke sfeer aanbrengen en behouden in m

evrouw
 haar directe  leefom

geving.
- M

evrouw
 betrekken bij aankleding en indeling en onderhoud

- Balans in aanw
ezigheid eigen ruim

te / gezam
enlijke ruim

te vinden
- Actief navraag doen naar m

evrouw
 haar m

ening hierover
- O

bserveer haar non-verbale reactie
- Rapporteren op dit aandachtspunt

Fysieke en em
otionele 

veiligheid zijn van belang bij 
consequenties van m

evrouw
 

haar ziektebeeld

De leefruim
tes zijn valveilig, bestand tegen ‘ongelukjes’ 

als gevolg van hallucinaties en m
evrouw

 geeft er blijk 
van zich vrij te voelen

-  Bij dw
alen en afw

ering w
ordt em

otionele veiligheid geboden: 
w

ij zijn betrouw
baar: eerlijk en oprecht

-  Bevorderen van veiligheid door obstakels te verw
ijderen, deurm

elder te gebruiken, 
licht aan op toilet, geen sokken aan in bed

- N
achtdienst slaapt voor de deur

-  Bij onrust tijd nem
en, serieus luisteren naar onderliggende boodschap, inspelen en 

(nacht-)rust herstellen
-  Als m

evrouw
 een ‘slechte’ dag heeft kruipt ze voor de zekerheid op 

haar knieën. Bevestig deze beslissing
- O

nopvallend toezicht houden op ‘handel en w
andel’

- N
apraten w

aar gew
enst en m

ogelijk voor m
evrouw

- Rapporteren op dit aandachtspunt
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Aanraders:

•   Kleinschalig wonen voor mensen met dementie 
Auteur: Henk Nouws/ 
ISBN: 9789035231078 

•  De wondere wereld van dementie 
Auteur: B. Verbraeck/ 
ISBN: 9789035230194 

• Tijdschrift Denkbeeld

• www.uwoontnuhier.nl
• www.tijdschriftgeron.nl
• www.hetgoedegesprek.nl
•  www.sting.nl Boekje over levensverhalen
• www.jonkerszorg.nl

•  www.vumc.nl/afdelingen/CVO of www.cvo.vu.nl  
Voor het gratis downloaden van deze brochure en andere informatie uit 
ouderenonderzoek

• www.platformdementie-nhn.nl 
• www.geriant.nl 
•  www.nivel.nl Richtlijn Het begeleiden van mensen met dementie die 

depressief zijn
•  www.nvva.nl Richtlijn Probleemgedrag 
• www.alzheimernederland.nl 
• www.innovatiekringdementie.nl



Aan de medewerkers en vrijwilligers van Omring,

Met plezier bieden wij jullie ‘Zegt ú ’t maar’ van Angèle Jonker aan. De titel zegt het al: 
de cliënt staat aan het roer. Maar wat betekent dat voor de zorgpraktijk van alledag? 

Onze cliënt heeft de zeggenschap over zijn of haar leven en wij voegen in met onze zorg en 
ondersteuning. De familie en omgeving van onze cliënt speelt hierbij vanzelfsprekend een 
grote rol. 
Medewerkers en bewoners vormen binnen onze woonlocaties, de kleine maar ook de grotere, 
steeds meer samen een huishouden. Onder meer in de kleinschalige woonlocaties voor mensen 
met dementie. In een vertrouwde en veilige omgeving nog die dingen zelf doen, die je nog kán 
doen. Zo kunnen onze cliënten de regie over hun dagelijks leven waar mogelijk op een 
plezierige manier behouden.
Het is een manier van wonen en leven die verschilt van de meer medische aanpak in de 
traditionele zorgverlening. We gaan van ‘zoals het ooit was’ naar ‘zoals het ook kan’. 
Dit betekent een andere manier van werken en omgaan met de cliënt. Een uitdaging voor 
iedereen die dagelijks contact heeft met onze cliënten. 
Wij zijn blij dat Angèle Jonker ons hierbij als projectleider wil ondersteunen. Haar inzichten 
sluiten prima aan op onze missie: Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. 
Dit boekje geeft blijk van haar kennis, ervaring en betrokkenheid ten aanzien van de zorg voor 
kwetsbare ouderen. Je kunt hierin goede tips en hulpmiddelen vinden die je verder zullen 
helpen in je dagelijkse praktijk. Wij hopen van harte dat dit boekje een goede inspiratiebron is! 

Met vriendelijke groet,
Victor van Dijk en Anky Atzema
Raad van Bestuur Omring

Dit boekje is tot stand gekomen in samenwerking 
met en mede mogelijk gemaakt door:

Zorgorganisatie Omring (www.omring.nl) 

Centrum voor Verouderingsonderzoek Vrije Universiteit CVO

Stichting JonkersZorg www.jonkerszorg.nl  

Financiële steun voor deze brochure is verkregen van de Stichting Hofjes Codde 
en van Beresteyn te Haarlem.

Speciale dank gaat uit naar bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers van 
ZorgThuis en Paviljoen Booven Paede te Hoogwoud (Stichting JonkersZorg) 
alsmede aan de Vrije universiteit te Amsterdam / EMGO+: Prof Dr Dorly J.H. Deeg en Dr Hannie C. Comijs

Colofon:
Lay-out: Esther Beekman (www.estherontwerpt.nl) 
Tekstverwerking: René Kistemaker Teksten
Fotografie: Mirjam Glorie, John Veling, Jan van Etten
Printed by: Ipskamp Drukkers, Enschede



Zegt ú 
‘t maar!

dr. Angèle AGC Jonker

Zegt ú ‘t m
aar!      dr. Angèle AG

C Jonker

Welkom

Kom je soms ontevreden thuis uit je werk, met een gevoel 
dat je te weinig tijd hebt gehad voor bewoners? Voelde je je door 

mevrouw De Vries compleet machteloos omdat ze zo veel aandacht vroeg? 
Kortom, denk je weleens: dit moet toch ánders kunnen? 

Dan is dit boekje speciaal voor jou!

Want  we kunnen de dingen wel degelijk op een andere manier aanpakken, 
met een beter resultaat tot gevolg.  

Regievoering stimuleren: het werkt! Voor iedereen! 

Ik wens je veel leesplezier en nog veel meer,  voldoening van je werk! 


