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Competentie 4: Zorgleefplan
De EVV is in staat om in dialoog met de cliënt, zijn systeem, collega’s en andere disciplines
een methodisch verantwoord zorgleefplan voor en met de cliënt(en) op te stellen, te
evalueren en bij te stellen conform procedures.

Het cliëntdossier
Een cliëntdossier (of zorgdossier) is een rapportagesysteem waarin alle gegevens staan van een cliënt
die van belang zijn voor een goede zorgkwaliteit.
Het doel van het cliëntdossier is het geven van duidelijke informatie aan allen die met de
zorgverlening van een cliënt zijn belast.
Het cliëntdossier bestaat uit een verzameling formulieren waarop specifieke informatie wordt
verzameld en die op logische wijze zijn gerangschikt. Cliëntdossiers kunnen verschillen wat betreft
opbouw maar meestal bevat een cliëntdossier in ieder geval de volgende informatie:






Personalia.
Zorgleefplan.
Verslagen van de cliëntbesprekingen / MDO.
Medicijnlijst.
Dagrapportage.

Daar kan afhankelijk van de doelgroep en werksituatie andere informatie bijkomen zoals:








Afsprakenlijst inzet / betrokkenheid van mantelzorgers.
Overzicht levensloop.
Een activiteitenlijst.
Verslagen per discipline die bij de zorg- en dienstverlening zijn betrokken.
Een zorgkaart.
Registratie van vochtinname, gewicht, bloeddruk, bloedsuikerwaarden etc.
Registratie van beschermende maatregelen.
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De zorgleveringsovereenkomst (verplicht onderdeel) is een contract tussen de organisatie en een
cliënt en in het cliëntdossier wordt nader uitgewerkt welke zorg- en dienstverlening wordt geboden en
hoe het verloop daarvan is. Het werken met
Zorgverlener moet zorgplan met cliënt bespreken
cliëntdossiers is verankerd in wetgeving en in de
zorgleveringsovereenkomst. Het is een recht van de
Zorgverleners in de langdurige zorg moeten verplicht
cliënt.
Het zorgleefplan
Het zorgleefplan is een hulpmiddel bij cliëntgericht
werken en het ondersteunen van de kwaliteit van
leven van cliënten. Elke cliënt heeft een eigen
zorgleefplan dat in samenspraak met de cliënt of
diens wettelijk vertegenwoordiger tot stand komt en
het wordt eveneens in samenspraak geëvalueerd en
waar nodig bijgesteld. Cliëntgerichtheid is daarbij
het sleutelwoord. Dat wil zeggen dat het in
overeenstemming is met de persoonlijke
mogelijkheden, beperkingen, behoeften, voorkeuren
en wensen van de cliënt.
Afspraken over de ondersteuning worden in het
zorgleefplan opgenomen. Een en ander is wettelijk
verankerd: Elke cliënt moet een zorgleefplan hebben
en dit zorgleefplan moet met de cliënt of diens
wettelijk vertegenwoordiger besproken worden (zie
kader).

met elke nieuwe cliënt de doelen van de zorgverlening
bespreken. De uitkomsten ervan moeten worden
vastgelegd in het zorgleefplan. Deze verplichting is
onderdeel van het ‘Besluit Zorgplanbespreking’ en
opgenomen in de nieuwe wet langdurige zorg (WLZ).
In het gesprek moet de zorgverlener ook bespreken
hoe die doelen bereikt kunnen worden. Dit maakt voor
de cliënt duidelijk welke zorg en ondersteuning hij
gaat krijgen van de zorgaanbieder. Deze moet de
uitkomst van de bespreking vastleggen in het
zorgleefplan.
De meeste thuiszorginstellingen en verpleeg- en
verzorgingshuizen werken nu ook al met een
zorgleefplan. De reden dat dit in de wet is vastgelegd,
is het feit dat verpleegkundigen en verzorgenden de
cliënt nog te weinig bij de invulling van het
zorgleefplan betrekken. Terwijl inspraak van cliënten
steeds meer nodig is, met het oog op de
veranderingen in (de financiering van) de zorg.

Leven leiden zoals de cliënt dat gewend is
In het zorgleefplan legt de EVV samen met de cliënt en/of familie vast hoe de cliënt zijn leven wil
leiden en welke ondersteuning hij daarbij van de zorgorganisatie nodig heeft en kan verwachten.
Uitgangspunt: de cliënt kan het dagelijks leven leiden zoals hij dat gewend is en wenst; hij kan die
dingen doen, die gewoon en prettig voor hem zijn.
Het gaat om zorg die zich richt op persoonlijke behoeften en voorkeuren.
Een zorgleefplan is een hulpmiddel om:








Een goed gesprek (dialoog) te voeren met de cliënt.
De cliënt (beter) te leren kennen.
Te beschrijven wat voor de cliënt belangrijk is in het leven en welke ondersteuning deze daarbij
wenst / nodig heeft om het leven in te richten zoals hij of zij dat wenst.
Met de cliënt heldere afspraken te maken over zorg en ondersteuning.
Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners te ondersteunen.
Zorgafspraken te evalueren.

De belangrijkste vragen zijn dus ‘Wat is belangrijk in uw leven?’, ‘Wat kunt u zelf’, ‘Wat kan het sociale
netwerk voor u doen?’ en tot slot ‘Welke ondersteuning en zorg heeft u van ons nodig?’
Er zijn meerdere varianten van een zorgleefplan in gebruik. De zorgleefplan methodiek van ActiZ
wordt door veel zorgorganisaties gehanteerd en daarom nader besproken. Andere modellen zijn het
leefplan of de “Schijf van vijf” en het model van IMOZ.
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Bekijk ‘De Schijf van vijf’
Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/
Klik op de opleiding ‘EVV 2019’
Log in met het wachtwoord: EVVstudent1
Ga naar lesdag 4
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Het Omaha system

Bekijk het filmpje ‘Het Omaha systeem’
Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/
Klik op de opleiding ‘EVV 2019’
Log in met het wachtwoord: EVVstudent1
Ga naar lesdag 4

Het systeem is ontwikkeld in Amerika en heeft zijn oorsprong binnen de
wijkzorg in de plaats Omaha (vandaar de naam). Men was op zoek naar
een betere manier om de zorg die cliënten nodig hebben te beschrijven
en dat op een eenvoudige(r) en uniforme wijze: ieder moest er snel mee
kunnen werken en het moest voor ieder eenduidig zijn. Het systeem
moest duidelijk maken: wat zorgverleners doen en waarom, wat er met
de cliënten gebeurt en wat het resultaat was. Groot voordeel van Omaha
System: het geeft structuur en eenheid van taal. Inmiddels wordt dit systeem in 20 landen gebruikt.
Het systeem kan zowel in de cure als care worden gebruikt voor zorg zowel binnen de
Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) als de wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Het accent ligt op dit moment vooral op toepassing binnen de extramurale zorg (zorg thuis).
De opbouw van het systeem
Het systeem kent vier domeinen (analoog aan de methodiek van het zorgleefplan) waarbinnen 42
aandachtsgebieden worden onderscheiden:





Het omgevingsdomein -> 4 gebieden.
Het psychosociale domein -> 12 gebieden.
Het fysiologische domein -> 18 gebieden.
Het domein gezondheidsgerelateerd gedrag -> 8 gebieden.
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Het totaaloverzicht is als volgt:
Domeinen
Omgeving

Psychosociaal

Fysiologisch

Buurt / werkplek
veiligheid
Inkomen / financiën
Omgevings-hygiëne
Woning

Communicatie met
maatschappelijk
voorzieningen
Geestelijke gezondheid
Groei en ontwikkeling
Interpersoonlijke relaties
Mantelzorg / zorg voor
kind of huisgenoot
Mishandeling/misbruik
Rolverandering
Rouw
Seksualiteit
Sociaal contact
Spiritualiteit
Verwaarlozing

Ademhaling
Besmettelijke / infectueuze
conditie
Bewustzijn
Circulatie
Cognitie
Darmfunctie
Gehoor
Geslachtsorganen
Huid
Mondgezondheid
Neuro/musculaire/skeletfunctie
Pijn
Postnataal
Spijsverteringvochthuishouding
Spraak en taal
Urineweg-functie
Zicht
Zwangerschap

Gezondheidsgerelateerd
gedrag
Gebruik van verslavende
middelen
Gezinsplanning
Gezondheidszorg supervisie
Medicatie
Persoonlijke zorg
Slaap en rust-patronen
Voeding

Merk op dat de methodiek niet leeftijd specifiek is opgebouwd maar het gehele terrein van de zorg
omvat. Elk gebied is nader omschreven in een aantal unieke signalen of symptomen.
Indien wordt vastgesteld dat er op een gebied ondersteuning wenselijk / noodzakelijk is dan wordt
bepaald wat voor soort actie nodig is, zeg maar aard van de interventie, waarbij onderscheid wordt
gemaakt in:
 Adviseren, instrueren, begeleiden.
 Behandelen.
 Casemanagement.
 Monitoren en bewaken.
Vervolgens wordt de actie geconcretiseerd aan de hand van 75 mogelijke actievlakken (die ook nader
worden omschreven) waarbij elke actievlak nog nader gespecificeerd kan worden afgestemd op de
unieke situatie van een cliënt.
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Actievlakken
ademhalingstherapie
anatomie/fysiologie
andere voorzieningen in de
buurt/gemeenschap
bezigheidstherapie
blaas zorg
communicatie
continuïteit van zorg
copingsvaardigheden
darm zorg
discipline
erfelijkheid
financiën
gedragsverandering
geestelijke zorg
gezinsplanning
gips zorg
hartzorg en circulatie
hechting
huidzorg
huishouding
hulpmiddelen

in positie brengen (houding)
infectiepreventie
interactie
laboratoriumuitslagen
looptraining
luchtweg zorg
materialen
(verbruiksartikelen)
medicatie
coördinatie/bestelling
medicatie uitzetten
medicatie werking en
bijwerkingen
medicatietoediening
mobiliteit/transfers
monster verzameling
oefening en beweging
omgaan met boosheid
omgeving
ontspannings/ademhalingstechnieken
opleiding
opvang/respijtzorg

persoonlijke hygiëne
recept (medicatie)
rust/slaap
screening
signalen/symptomen-fysiek
signalen/symptomenmentaal/emotioneel
sociaalwerk in
buurt/gemeenschap
stimulering/opvoeding
stomazorg
stress management
supportgroep
steunsysteem
tolk/vertaal diensten
veiligheid
verslavingszorg
vervoer
verzorgings- en
opvoedingsvaardigheden
voeding, beleid/balans
voedingsprocedures

welzijn
werk
wettelijk systeem
wondzorg / verband
verschonen
woon- of verblijfplaats
(thuis)
zorg bij malaise of letsel
zorg door arts/specialist
zorg door ergotherapeut
zorg door fysiotherapeut
zorg door logopedist
zorg door psycholoog /
maatschappelijk werk
zorg door verpleegkundige, verzorgende
zorg door voedingsdeskundige / diëtist
zorg door zorghulp
zorg in de laatste levensfase
zorg rond groei /
ontwikkeling
overigen

De resultaten van die acties worden gemeten met behulp van een schaal waarbij onderscheid wordt
gemaakt in:




Status: zeg maar ernst van het gesignaleerde probleem.
Kennis: wat weet de cliënt zelf over zijn / haar probleem.
Gedrag: hoe gedraagt de cliënt zich, hoe gaat deze met het probleem om.

Op elke van deze aspecten wordt een score gegeven variërend van:
1 = meest negatief
5 = meest positief
Het resultaat is als volgt:
Status signalen

Kennis (bij cliënt)

Gedrag (van cliënt)

onbekend / niet van toepassing
1 extreme signalen
2 ernstige signalen
3 matige signalen
4 minimale signalen
5 geen signalen

- onbekend / niet van toepassing
1 geen kennis
2 minimale kennis
3 basis kennis
4 adequate kennis
5 uitstekende kennis

- onbekend / niet van toepassing
1 niet passend gedrag
2 zelden passend gedrag
3 wisselend passend gedrag
4 meestal passend gedrag
5 consistent passend gedrag

Door dit te scoren op het moment dat een cliënt in zorg komt, tussentijds en op een evaluatiemoment,
wordt een beeld verkregen over de mate waarin de acties (interventies) succesvol zijn geweest. In
overleg met de cliënt kunnen ook streefdoelen worden bepaald op deze schalen. Bijvoorbeeld: begin
status = 1; doel status = 3 enzovoorts.

8

Het zorgleefplan van ActiZ
Omdat veel zorgleefplannen gebaseerd zijn op het model van ActiZ, gaan we hier nader op in. In het
model wordt onderscheid gemaakt in vier zogenaamde levensdomeinen. Deze zijn gebaseerd op de
normen voor verantwoorde zorg.

Ondersteuning van de kwaliteit van leven: vier domeinen

Domein: Lichamelijk welbevinden en gezondheid
De cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering en
een schoon en naar wens verzorgd lichaam, waarbij steeds goed wordt ingespeeld
op veranderingen in de lichamelijke gezondheid. Voor intramurale organisaties
vallen hieronder tevens smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes.

Normen voor adequate gezondheidsbescherming en –bevordering (zie ook zorginhoudelijke kwaliteit
en veiligheid)





Tijdig herkennen van gezondheidsrisico’s en preventie van zorgproblemen;
Signaleren van veranderingen in het lichamelijke welzijn en
de gezondheid;
Aanpassing van de zorg aan deze veranderingen en de
bijbehorende beperkingen en mogelijkheden;
Een zorgvuldig gekozen evenwicht tussen goed
vaktechnisch handelen en de wensen en voorkeuren van
de cliënt/vertegenwoordiger bij de toepassing van
tenminste:
o Huidletselpreventie, decubituspreventie en
decubitusbehandeling;
o Zorg bij eten en drinken;
o Valpreventie;
o Medicijngebruik;
o Continentiezorg.
o Minimale vrijheidsbeperkende maatregelen;
o Preventie en behandeling van infecties;
o Aandacht en zorg voor individuele gezondheidsklachten en pijnklachten;
o
Snelle beschikbaarheid en deskundig gebruik van hulpmiddelen, waaronder ook brillen en
gehoorapparaten.
o
Verstrekken van informatie en voorlichting.

Normen voor een schoon en naar wens verzorgd lichaam
Passende hulp bij:
 Wassen/douchen;
 Gebitsverzorging;
 Nagelverzorging;
 Huidverzorging;
 Toiletgang;
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Aan-/uitkleden;
Naar wens verzorgd gekleed zijn.




Extra bij intramurale organisaties:

Normen voor smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes





Passende hulp bij en voldoende tijd voor eten en drinken;
Keuzemogelijkheden die recht doen aan de smaak van cliënten;
Maaltijden goed gespreid over de dag en passend bij het dagritme van de cliënt;
Een prettige ambiance, waarbij aandacht wordt besteed aan een eetlust bevorderende sfeer en
omgeving.
Domein: Woon- en leefsituatie
De cliënt mag rekenen op ondersteuning bij het wonen, met voldoende
aandacht voor levenssfeer en privacy. Hij mag rekenen op aandacht voor
veiligheid van/in zijn woon- en leefsituatie.

Normen voor levenssfeer en privacy






Ondersteuning bij het wonen met voldoende aandacht
voor levenssfeer en privacy, waardoor de cliënt zich op
zijn gemak kan voelen in aanwezigheid van de
zorgverlener;
Respect van de zorgverlener voor de leefsfeer en de
leefpatronen van de cliënt;
Beperking van het aantal vaste zorgverleners dat over de
vloer komt;
De ervaren deskundigheid en betrouwbaarheid van de
zorgverlener en zorgorganisaties.

Extra bij intramurale organisaties:
 Schone en comfortabele woonruimte;
 Woonruimte die privacy biedt en thuisgevoel geeft door het bieden van mogelijkheden tot het
creëren van een eigen sfeer;
 Optimale bewegingsvrijheid.

Normen voor veiligheid van/in de woon en leefsituatie (zie ook thema zorginhoudelijke kwaliteit en
veiligheid)




Zorgverleners tonen een legitimatiebewijs als de cliënt daarom vraagt;
Aandacht voor onveilige situaties in huis (inrichting, hygiëne, houdbaarheid van
voedingsmiddelen e.d.).
Extra bij extramurale organisaties:
 Signalering en doorverwijzing bij noodzaak van woningaanpassingen en alarmering.
Extra bij intramurale organisaties
 Een goed functionerend en gebruiksvriendelijk systeem van alarmering en alarmopvolging;
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Brand-, inbraak en calamiteitenpreventie, waaronder noodvoorzieningen bij stroomuitval en een
hitteprotocol;
Adequaat toezicht.
Domein C: Participatie
De cliënt mag rekenen op ondersteuning bij het invulling geven aan
persoonlijke interesses en hobby’s, en ondersteuning bij een sociaal leven
en het contact houden met de samenleving.

Normen voor participatie








Inpassen van zorgafspraken in het dag-/weekprogramma
van de cliënt;
Ondersteuning van de cliënt in zijn autonomie om zoveel
mogelijk de dingen te blijven doen die hij zelf belangrijk
vindt;
Ondersteuning van de cliënt bij het vinden en
gebruikmaken van sociale activiteiten en
dagbestedingsmogelijkheden;
De cliënt wijzen op de mogelijkheden van vrijwilligers en
welzijnsvoorzieningen;
Signalering van eenzaamheidsproblematiek, aandacht
voor mogelijke oorzaken, en zo nodig doorverwijzen
naar/inschakelen van deskundigheid.
Extra bij intramurale organisaties
 Een woon- en leefomgeving waar iets te beleven is en die uitnodigt tot intermenselijk contact,
en het ondernemen van activiteiten;
 Een klimaat van gastvrijheid, waar humor en menselijke warmte voelbaar zijn. Met faciliteiten die
uitnodigend zijn voor verwanten, bezoekers en buurtbewoners, en
voor het onderhouden van contact;
 Mogelijkheden voor dagbesteding die aansluiten bij gewoontes en
persoonlijke interesses, bij hobby’s en het sociale leven van de cliënt
en passende hulp bij mobiliteit.
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Domein D: Mentaal welbevinden
De cliënt mag rekenen op respect voor en ondersteuning van de eigen
identiteit en levensinvulling, en het zoveel mogelijk behouden van de eigen
regie.

Normen voor ondersteuning bij mentaal welbevinden










Aandacht voor het eigen leven en de persoonlijke waarde
die daaraan toegekend én ontleend wordt;
Aandacht voor (levensfase gerelateerde) persoonlijke
ontwikkeling en waarden, levenskeuzen, zingevingvragen;
Hulp bij mogelijkheden om de regie op het eigen leven te
behouden;
Een luisterend oor bieden voor zorgen en emotionele
problemen en voor zaken die naar de mening van de cliënt
niet goed gaan in de zorgverlening;
Betrokkenheid en presentie (niet gehaast zijn);
Het signaleren van veranderingen in het mentaal welbevinden van de cliënt (vergeetachtigheid,
somberheid en depressieve gevoelens, stemmingswisselingen, probleemgedrag), aandacht voor
mogelijke oorzaken, en zo nodig doorverwijzen naar/inschakelen van deskundigheid;
De mogelijkheid voor de cliënt om van zorgverlener te veranderen bij ontevredenheid over
bejegening, werkhouding of als het contact met de zorgverlener moeizaam is.
Extra bij intramurale organisaties
 Mogelijkheden voor de cliënt om zich ongestoord te kunnen terugtrekken;
 De beschikbaarheid van geestelijke verzorging.

De werkwijze volgens het model van ActiZ
Eerste gesprek met de cliënt
Belangrijk voor cliënt en organisatie is de kennismaking, het eerste gesprek met de cliënt. Er zijn
bepaalde gegevens nodig om goed met de dienstverlening te kunnen starten. Voor de cliënt kan zo’n
gesprek (zeker als er sprake is van verhuizing) zo ingrijpend zijn dat hij minder dan anders in staat is
goed te verwoorden wat voor hem belangrijk is.
Er is een formulier en ‘checklist eerste gesprek met cliënt’ dat je als hulpmiddel kunt gebruiken om de
belangrijkste onderwerpen aan bod te laten komen, met al aandacht voor de vier levensdomeinen.
Op het formulier leg je na afloop vast wat voldoende besproken is, wat nog nadere aandacht vraagt en
wanneer een eerstvolgend gesprek plaatsvindt.
Opstellen ‘Typering cliënt’
Met een algemene typering van de cliënt probeer je een beeld van de cliënt als mens, als unieke
persoonlijkheid, als persoon als geheel te schilderen. Welke dingen / mensen / gebeurtenissen zijn
belangrijk en verbonden met zijn gevoel van eigenheid en identiteit? Waar is hij trots op? Hoe was de
levensloop? Wat voor leven heeft hij geleid, wat heeft hij meegemaakt, uit welk gezin kwam hij enz.
Dit deel groeit naarmate de dienstverleners en de cliënt elkaar beter leren kennen.
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Inventarisatie levensdomeinen: het kennen van de cliënt in zijn dagelijks doen en laten
Hierbij verzamel je de benodigde informatie over zijn dagelijks doen en laten en waarbij hij eventuele
vragen heeft om ondersteuning.
Hoe ziet zijn dagelijks leven eruit? Welk dagritme heeft hij? Hecht hij aan bepaalde gewoonten en
voorkeur bij wassen, kleden (tijdstip, manier waarop), uiterlijk, eten en drinken? Wat is zijn voorkeur
t.a.v. alleen/met anderen zijn, bezigheden en rustpunten. Zijn er zaken die nu een grote rol spelen?
Hoe ervaart hij de huidige situatie? Wat verwacht hij van de toekomst? Wat houdt hem bezig?
Voor elk levensdomein is een checklist beschikbaar met vragen die je kunt stellen en er zijn model
formulieren waarop je gespreksnotities kunt zetten.
Zorgleefplan
Op een formulier levensdomeinen wordt de informatie van de eerste zes weken van het verblijf
samengevat. Dit formulier wordt periodiek bijgesteld bijvoorbeeld na een zorgleefplan- of
familiegesprek en bevat de belangrijkste en meest relevante informatie.
Op het zorgleefplan noteer je doelen, acties en afspraken. Dit is het hart van het cliëntdossier:

Wat is de vraag, de wens, het probleem van cliënt? (vanaf nu spreken we van ‘vragen’).

Wat willen we met de gezamenlijke inspanningen bereiken? Kortom wat is het doel?

Welke afspraken hebben we daarover gemaakt met de cliënt? Kortom wat zijn de acties?

Wie is daarbij betrokken en wanneer vindt een evaluatie plaats?
Het zorgleefplan komt in samenspraak met de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger tot stand.
De vragen, doelen en acties worden per levensdomein gerangschikt.
Afronding gesprek over het zorgleefplan
Het zorgleefplan moet worden besproken met de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger en deze moet
er mee instemmen door het zetten van een handtekening. Eventuele reactie en opmerkingen kunnen
aanvullend worden genoteerd.
De weekagenda
Acties en afspraken zet je om naar een zogenaamde weekagenda voor de cliënt. Hierop komen alle
afspraken die met de cliënt zijn gemaakt over de dienstverlening: op welke dag gebeurt wat, hoe laat
en hoeveel tijd is daarmee gemoeid. In veel organisaties is dat een soort werklijst geworden die
dagelijks of wekelijks wordt opgesteld.
Rapportage
Rapporteren vindt plaats op basis van de geformuleerde vragen en doelen (dagrapportage) in het
zorgleefplan. Daarbij kun je een nummering hanteren.
Daarnaast kun je een rapportage ‘per doel per discipline’ hanteren. Alle bij de uitvoering van het
zorgleefplan betrokken (para)medische disciplines rapporteren hier over de voortgang op de
verschillende doelen. Dit geldt dus ook voor zorgdoelen indien die zijn geformuleerd.

Je kunt de formulieren van de methodiek van het werken met het zorgleefplan van ActiZ
downloaden via de inlogpagina EVV inlogpagina
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Aandacht voor leven met gezondheidsrisico’s door persoonlijke zorg
Bij de normen voor verantwoorde zorg wordt nadrukkelijk gewezen op het veilig en vakbekwaam
ondersteunen van de kwaliteit van leven van cliënten, kortom op professioneel handelen. Dat vraagt:

om aandacht en zorgzaamheid voor cliënten op alle levensdomeinen;

om het kunnen signaleren van gezondheidsrisico’s van cliënten, en daarnaar te handelen.
Uitgangspunt bij de dienstverlening is om “het gewone” te ondersteunen of mogelijk te maken voor
de cliënt: het dagelijks leven zoals hij het gewend is en het graag heeft. Maar gezondheidsrisico’s en
aandoeningen kunnen leiden tot bijzondere zorg in het dagelijks leven van de cliënt. Van een
medewerker wordt gevraagd om hier specifiek aandacht aan te besteden.
In het zorgleefplan wordt op individueel niveau vastgelegd of richtlijnen en protocollen van toepassing
zijn, uiteraard toegesneden op de specifieke situatie van die cliënt (afwijkingen motiveren en
verantwoorden) met aandacht voor de volgende risicovolle onderwerpen:

Decubitus.

Eten en drinken.

Valpreventie.

Farmaceutische zorg.

Infectiepreventie en –behandeling.

Toiletgang en incontinentie.

Gedragsproblemen en agressie.
Sinds 2010 is de risicosignalering ingevoerd. Deze heeft betrekking op:







Huidletsel (vaak gemeten met de Braden- of Nortonschaal, downloads op het EVV deel van de
website):
Ondervoeding en overgewicht vaak gemeten met de BMI en / of SNAQ (download op het EVV
deel van de website):
Vallen (bijvoorbeeld intake valrisico, kijk op de site van Zorg voor beter);
Problemen medicatiegebruik;
Depressie vaak gemeten met de Geriatric Depression Scale, GDS-8 (zie in de Bibliotheek van BTSG
op www.btsg.nl );
Incontinentie (bijvoorbeeld de ICIQ-SF = International Consultation on Incontinence Questionaire,
zie op de site van Zorg voor beter).

Alertheid is nodig voor eventuele gezondheidsrisico’s die professioneel handelen vereisen. De
mogelijke gevolgen voor het leven van de cliënt zijn belangrijk. Soms is de cliënt zich van die risico’s
bewust is en soms niet of hij onderschat het (kent de mogelijke gevolgen niet).

Meer informatie over risicosignalering
Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/
Klik op de opleiding ‘EVV 2019’
Log in met het wachtwoord: EVVstudent1
Ga naar lesdag 4
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Download de verkorte ‘Checklist veilige zorg’
Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/
Klik op de opleiding ‘EVV 2019’
Log in met het wachtwoord: EVVstudent1
Ga naar lesdag 4
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Hulpmiddelen bij het werken met het zorgleefplan
Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan
Bewegen is belangrijk voor lichaam en geest. Het bevordert de zelfredzaamheid en de sociale
contacten. Vooral cliënten in verpleeghuizen bewegen over het algemeen te weinig of krijgen daartoe
te weinig gelegenheid terwijl verpleeg- en verzorgingshuizen een verantwoordelijkheid hebben om
bewegen te stimuleren als een vanzelfsprekend onderdeel van
verantwoorde zorg.
Er is een module samengesteld om binnen de werkwijze met het
zorgleefplan, gericht aandacht te besteden aan (meer) bewegen.
Bewegingsgerichte zorg is maatwerk. Sommige cliënten hebben altijd
veel bewogen, anderen juist weinig, ieder heeft binnen de eigen
levensstijl dat een plek gegeven. Wat voor de een veel is, is voor de
ander weinig. Verder is natuurlijk van invloed het hier en nu, de huidige
lichamelijke conditie en mentale gezondheid. Tot slot kan je op veel
manieren bewegen als sportieve uiting, maar ook door huishoudelijke
activiteiten uit te (blijven) voeren. Bewegen is een onderdeel van het dagelijks leven en het is
belangrijk in beweging te blijven.
De module bestaat uit twee delen:
 Deel 1 (voor zorgverleners) geeft handreikingen hoe binnen de typering van de cliënten en de
verschillende levensdomeinen gericht aandacht aan bewegen kan worden besteed in
gesprekken met de cliënt of familie. Er worden suggesties gegeven voor
gespreksonderwerpen en observatiepunten.
 Deel 2 beschrijft de randvoorwaarden om meer aandacht te besteden aan bewegingsgerichte
zorg en het in te bedden in de dagelijkse manier van werken. In dit deel zijn ook bouwstenen
voor beweegstimulering opgenomen.
De module 'Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan' is gratis te
downloaden via de website van zorg voor beter www.zorgvoorbeter.nl

Landkaart mentaal welbevinden
Voor het praten met cliënten over hun levensvragen,
levensgeschiedenis of hoe het met hem gaat is de
landkaart Domein Mentaal Welbevinden een handig
hulpmiddel (gratis te downloaden). De landkaart is
onderdeel van een zogenaamd reispakket dat bij
Vilans verkrijgbaar is. Deze landkaart kan een handig
hulpmiddel zijn om met cliënten samen gesprekken
te voeren over het mentale welbevinden.
Er is in 2014 een brochure 'In gesprek over mentaal
welbevinden' gemaakt met aanvullende informatie
waarin antwoord wordt gegeven op vragen als ‘Hoe
kun je werken met de Landkaart Mentaal
welbevinden? Welke vragen over mentaal
welbevinden kun je stellen aan cliënten?’ De handreiking biedt ook informatie over hoe je afspraken
die hieruit voorkomen kunt vastleggen in het zorgleefplan.
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De landkaart en de handreiking zijn te downloaden via de website van zorg voor beter
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Handreiking-mentaal-welbevinden.html

Opdracht: Stel je eens voor (1)
Stel je voor dat jij morgen afhankelijk wordt van een hulpverlener of moet verhuizen naar een / je
eigen zorginstelling waar je de rest van je leven zult verblijven.
Wat zijn voor jou dan belangrijke zaken waar een hulpverlener / de zorginstelling rekening mee moet
houden?
Levensdomein Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Levensdomein Woon- en leefomstandigheden

Levensdomein Participatie

Levensdomein Mentaal welbevinden
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Opdracht: Kwaliteit van leven en het zorgleefplan
Je zult wel eens te maken hebben gehad met niet alledaagse wensen van cliënten. En daarbij hebben
ervaren dat je meer neigt uit te gaan van de beperkingen van een cliënt (of de organisatie) dan van
zijn mogelijkheden. Bekijk eens met behulp van een van onderstaande casussen of een eigen
voorbeeld, hoe je toch aan de vraag van een cliënt tegemoet kunt komen (het aspect creativiteit) of
hoe je beter zou kunnen aansluiten bij de mogelijkheden die hij heeft.
Maak een keuze uit de bijgevoegde casussen of gebruik een eigen praktijksituatie.
Casus 1 schildert een intramurale situatie, casus 2 extramuraal en casus 3 een kleinschalige woonvorm.
In principe zijn alle casussen met enige nuancering in alle werksituaties toepasbaar.
Beantwoord de volgende vragen:
a. Beschrijf de vraag van de cliënt.
b. Hoe zorg je ervoor dat je toch zo goed mogelijk aan deze wensen tegemoet kunt komen?
c. Hoe kun je aansluiten bij de mogelijkheden van een cliënt?

Casus 1
Woon- en leefomstandigheden
Ik ben een vroege vogel. Hup, uit bed en gelijk wassen en aankleden, niet dat gehang in een peignoir.
Daarom heb ik er zo’n moeite mee dat ik eerst moet ontbijten voor ik geholpen word met wassen. Ik
zit gewoon onfris aan mijn boterham.

Participatie
Het moeilijkste aan ouder worden vind ik dat iedereen om je heen dood gaat. Met wie kan ik nog
praten over mijn schooltijd, verkering of de politiek. De zusters doen hun best, maar hebben het al zo
druk, dat voel je toch als ze met je praten. Mijn scootmobiel is ontzettend belangrijk voor me. Hij
maakt me onafhankelijk van anderen. Helaas is de accu te snel leeg om echt naar buiten te kunnen
gaan.

Mentaal welbevinden
Hier in huis is een winkeltje waar je wat alledaagse dingen kunt kopen. Ik vind het fijn dat ik ondanks
het moeilijk lopen zelf voor iets lekkers bij de koffie kan zorgen als mijn kinderen op bezoek komen. Ze
hadden van die lekkere koekjes die ik mijn hele leven al heb gehad. Nu is het assortiment veranderd.
Waar moet ik ze nu vandaan halen?

Lichamelijk welbevinden en gezondheid
Thuis gebruikte ik gezichtscrème, maar daar hebben ze hier geen tijd voor.

Casus 2
Woon- en leefomstandigheden
Ik heb een rolstoel maar aan de arm van een verzorgende kan ik nog een rondje lopen. Ik zie slecht en
ben trillerig in mijn lijf. Maar zo even een ommetje buiten zelf lopen vind ik erg prettig. Deze week heb
ik dat nog niet gedaan, nee. De zusters hebben er onvoldoende tijd voor en dus zit ik in de rolstoel
voor ik er erg in heb.

Participatie
Toen ik in zorg kwam, stelde mijn EVV me vragen over intimiteit. Ik had net mijn man verloren weet u.
Of ik het prettig vond om af en toe een arm om me heen te hebben, zo legde ze dat toen uit. Op zich
houd ik wel van een knuffel op zijn tijd, dat heb ik toen ook gezegd. Ik weet niet hoe ze het
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opgeschreven heeft in het grote boek maar nu valt iedereen die me komt helpen me te pas en te
onpas om mijn nek. Ja, daar ben ik eigenlijk totaal niet van gediend.
Ik moet ook twee keer per week naar de fysiotherapie, dat is erg belangrijk voor mij. Maar dat is iedere
keer op tijdstippen dat er hier in de buurt van alles te doen is en waar ik graag naar toe wil.

Mentaal welbevinden
Ze moeten twee keer per dag mijn benen zwachtelen. Daarvoor is wel min of meer een tijd voor
afgesproken maar daar kun je niet op bouwen. Ze komen wel eens vroeger of later. Ik moet dus een
ruime tijd thuisblijven elke dag. Hierdoor voel ik mij in mijn bewegingsvrijheid beperkt. Ik moet
voortdurend op mijn horloge kijken. Heel onrustig en ook onbeleefd tegenover degene met wie ik
bijvoorbeeld in gesprek ben.

Lichamelijk welbevinden en gezondheid
Tja, dat overgewicht heb ik al mijn hele leven. Waar ik extra op moet letten is smetten. Als het warm is
heb ik daar erg snel last van. De zusters hebben gewoon geen tijd om het goed te verzorgen

Casus 3
Woon- en leefomstandigheden
Ik slaap graag ’s middags eventjes, zeg maar een soort siësta. Ergens heb ik Zuid-Europees bloed in
mijn aderen, daar zal het mee te maken hebben. Ik heb dan echt geen zin om vroeg naar bed te gaan
’s avonds. Helaas heb ik hulp nodig bij het naar bed gaan. Vanaf 22.30 uur is er minder personeel en
zij vinden het dan prettig om ieder voor die tijd naar bed te helpen. Ik vraag me af of de nachtzuster
dat niet kan.

Participatie
Ik doe niets liever dan naar mijn bakkie luisteren. Ik wil gewoon weten wat er in de stad gebeurt.
Helaas stoor ik voortdurend anderen. Omdat ik slechthorend ben, staat mijn bakkie nogal hard.

Mentaal welbevinden
Ik drink mijn hele leven meerdere borrels per dag. Ik had een café en dan leer je echt wel drinken. Als
ik nu mijn derde borrel neem, zegt zo’n snotaap dat ik genoeg gehad heb.

Lichamelijk welbevinden en gezondheid
De nadruk ligt hier op ‘zelf doen’, alsof ik voor de lol hulp vraag. Als ik mezelf heb gewassen en
aangekleed kan ik gaan rusten tot het middageten. Ik gebruik mijn energie liever om een rondje door
de tuin te lopen.
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Competentie 3: Informatie verzamelen

De EVV is in staat om informatie over cliënten en de randvoorwaarden te verzamelen,
selecteren en interpreteren en deze als input te gebruiken voor het zorgleefplan.

Van eerste gesprek tot zorgleefplan
Methodisch handelen
Het werken met zorgleefplannen vraagt van ieder een bepaalde zelfde houding. Om te komen tot een
(elektronisch) cliëntdossier is een systematische denk- en handelswijze nodig: het 'methodisch werken'.
Methodisch werken is op zich niets bijzonders, je gaat immers nooit iemand helpen zonder dat je weet
waarom en waarvoor. In het dagelijkse leven handel je ook vaak methodisch. Als je thuis een kamer
gaat behangen, dan denk je: wat zal ik erop plakken, hoe zal ik het doen, wat gaat het kosten, wanneer
zal ik het doen? Het wat, hoe, wanneer en door wie komt in het dagelijkse leven vanzelfsprekend aan
de orde.
Bij methodisch werken ga je niet intuïtief in op een behoefte van een cliënt, maar je handelt bewust
naar een bepaald doel en hanteert een methodische en systematische aanpak. We onderscheiden
hierbij verschillende stappen:
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Stap 1: het verzamelen van gegevens en inventariseren van de vragen en wensen
Je vraagt je af wat er aan de hand is en verzamelt informatie met het doel om de totale situatie van
een cliënt in beeld te brengen. Je wilt een goed beeld krijgen van de vragen, wensen en
gezondheidsrisico’s die spelen op één of meer levensdomeinen. Naast goed luisteren is ook goed
observeren belangrijk.
Enkele bronnen zijn:

de cliënt zelf;

de partner, familie of zorgvrager;

informatie van andere disciplines (bijv. huisarts);

schriftelijke informatie (overdracht, verslagen etc.);

de indicatie;

observaties (eigen of van anderen).
Stap 2: het zorgleefplangesprek en het bepalen van doelen en acties
Nadat de vragen en wensen duidelijk zijn, is de volgende stap het bepalen van doelen en acties. Dit
vindt onder andere plaats tijdens een zorgleefplangesprek met de cliënt of diens wettelijk
vertegenwoordiger en / of een cliëntbespreking (mono- of multidisciplinair).
In sommige werksituaties of bij minder complexe situaties is alleen een zorgleefplangesprek met de
cliënt al voldoende. In andere situaties kun je een (al dan niet multidisciplinair) overleg houden met
collega’s of telefonisch collega’s of disciplines raadplegen. Soms kun je het combineren (cliënt of
wettelijk vertegenwoordiger aanwezig bij de cliëntbespreking, zie lesdag 7).
Eventuele doelen bespreek je met de cliënt eigenlijk meteen al bij stap 1 en dit breng je in bij een
cliëntbespreking.
Een doel (hierop komen we nog terug):

geeft aan wat je samen wilt bereiken;

moet haalbaar en toetsbaar zijn;

is zo concreet mogelijk.
Wanneer de doelen zijn vastgesteld, worden afspraken gemaakt.
wat
moet er gebeuren
wanneer
moet dit gebeuren
door wie
en
hoe
moet het gebeuren.
Stap 3: het uitvoeren van de gemaakte afspraken en rapporteren
Een goede verslaglegging van de voortgang (rapportage) is belangrijk en is altijd gekoppeld aan de
vastgestelde doelen en acties van het zorgleefplan. Het geeft een duidelijk beeld van het verloop van
de dienstverlening: welke veranderingen zijn er? Gaat de cliënt achteruit of vooruit?
Stap 4: de evaluatie, zorgleefplangesprek, cliëntbespreking / MDO
In deze stap ga je na of en in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en of je ze moet bijstellen.
Dit vindt plaats tijdens een zorgleefplangesprek met de cliënt en / of een cliëntbespreking / MDO.
De reactie / beleving van de cliënt staat daarin centraal. Hoe reageert de cliënt, wat vindt hij prettig en
wat vervelend? Hoe ervaart de mantelzorg het? Is deze tevreden over de manier waarop een en ander
is verlopen? Zijn alle afspraken nagekomen en zo nee wat was hiervan de reden? Wat vinden de
betrokken hulpverleners ervan?
Tijdens de evaluatie besteed je aandacht aan het resultaat (doel) en het verloop (proces).
Eventueel stel je doelen en activiteiten bij en formuleer je nieuwe.
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Methodisch werken met het zorgleefplan komt dus neer op:
eerst
inventariseren
dan
samen afspraken maken
dan
uitvoeren
daarna
nagaan of alles goed is gegaan.
De cyclus van methodisch werken begint daarna weer opnieuw.
Het (elektronisch) cliëntdossier, waarvan het zorgleefplan een onderdeel is, bestaat uit delen. In
onderstaande lijst staan er een aantal genoemd (maar dat kunnen er meer of minder zijn), gekoppeld
aan de stappen binnen de methodische cyclus.

Stap in het proces

Mogelijke delen in een (elektronisch) cliëntdossier

1

Gegevens verzamelen,
vragen en wensen inventariseren
gezondheidsrisico’s inventariseren








Personalia / administratieve gegevens
Verslag eerste gesprek
Algemene typering cliënt / levensloop
Observatieverslag(en)
CIZ indicatie / overdracht
Medicijnlijst

2

Bepalen doelen en acties





Zorgleefplan
(eventueel een ADL-lijst)
Verslag afronding gesprek zorgleefplan

3

Uitvoeren van acties




Rapportage
Registratielijsten (temp lijsten, lijsten middelen
en maatregelen, vochtlijst e.d.)

4

Evaluatie





Zorgleefplan
Verslag cliëntbespreking / MDO
Formulier voor ontslaggesprek / einde
dienstverlening

Drie fases
Het opstellen van een zorgleefplan door de EVV is geen éénmalig gebeuren bij de start van de
dienstverlening, maar is een doorlopend proces. Het zorgleefplan ontstaat al werkende, en blijft een
levend werkdocument dat mee beweegt met het wel en wee van de cliënt. Ook het meer vaste
gedeelte met de ‘houdbare’ gegevens (b.v. personalia) over de cliënt vult zich langzaamaan: als de
zorgrelatie groeit leer je de cliënt steeds beter kennen. Het is dus niet zo dat je tijdens een eerste
gesprek alle gegevens moet zien te verzamelen en het zorgleefplan gereed moet hebben.
1. Eerste gesprek: concept zorgleefplan (zie ook schema verderop)
Het eerste gesprek of kennismakingsgesprek vindt plaats voor of aan het begin van de zorg- en
dienstverlening aan de cliënt, en bij psychogeriatrische cliënten met familie en/of vertegenwoordiger.
Dit gesprek is een eerste oriëntatie naar de verwachtingen van de cliënt over de dienstverlening, zijn
behoeften en wensen. Het beeld zal na één gesprek niet volledig zijn en zich toespitsen op actuele
wensen en gezondheidsproblematiek.
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Het eerste gesprek moet in ieder geval voldoende zicht krijgen op zijn belangrijkste wensen en vragen
en zijn gezondheidsrisico’s. Dit is de basis voor het concept zorgleefplan en uitgangspunt voor de te
starten dienstverlening.
2. Oriëntatiefase: binnen zes weken een zorgleefplan
In de eerste weken na de start van de dienstverlening krijg je beter zicht op het eigen leven van de
cliënt, en samen met de cliënt (familie, vertegenwoordiger) breng je de gewenste ondersteuning
verder in beeld. Gesprekken, observaties tijdens de dienstverlening en hoe het gaat met de cliënt
tijdens de dag zijn belangrijke informatiebronnen.
Uiteraard inventariseren en bundelen we in deze fase de bevindingen van alle betrokken disciplines.
3. Zorgleefplangesprek en cliëntbespreking
Na de oriëntatiefase is er een bespreking over het zorgleefplan waarbij alle bevindingen op tafel
komen. Hier wordt duidelijk wat de cliënt nodig heeft en graag wil, en worden in samenspraak met
cliënt of vertegenwoordiger doelen opgesteld en dienstverleningsactiviteiten (specifieke handelingen)
afgesproken.
Tijdens een Mono- of multidisciplinaire (MDO) cliëntbespreking, waarbij een cliënt of contactpersoon
aanwezig kan zijn, wordt het zorgleefplan doorgesproken en afspraken vastgelegd (zoals inhoud,
tijdstip, manier waarop), waarmee het zorgleefplan een feit is.
De bovenstaande stappen worden voor nieuwe cliënten binnen (maximaal) zes weken uitgevoerd,
waarna de cyclus van het evalueren en bijstellen start, en blijvend doorlopen wordt. De frequentie
daarvan wordt bepaald door de veranderlijkheid van de vraag.
Blijf alert op het verschil tussen zaken die van dag tot dag kunnen verschillen en waar je dus dagelijks
rekening mee moet houden, en veranderingen die aanleiding geven het zorgleefplan van een cliënt bij
te stellen (b.v. slaapt de cliënt af en toe minder goed als deze zich zorgen maakt over iets, of is deze in
de ochtend eigenlijk structureel moe?).
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Eerste- / kennismakingsgesprek

oriëntatiefase

Start
dienstverlening

Na 6 weken
(maximaal)
Observatieperiode,
verdere inventarisatie
wensen / problemen

Concept
zorgleefplan

zorgleefplan

Zorgleefplangesprek /
cliëntbespreking / MDO:
(vragen-doelen-acties)

Indicatie,
overdracht,
anamnese /
levensloop,
inventarisatie
wensen /
problemen

Resultaten

Stap 1: Informatie verzamelen
Het goed verzamelen van informatie is belangrijk, immers op basis daarvan wordt het zorgleefplan
opgesteld. Je verzamelt gegevens van en met de cliënt door middel van het lezen van verslagen
(indicatie, overdracht), door observaties en door gesprekken over de huidige situatie van de cliënt. Het
verzamelen van gegevens is een proces.
Uiteraard breng je bij een extramurale cliënt met een beperkte zorgvraag niet de hele leefsituatie en
levensloop van de cliënt in kaart. Bij een psychogeriatrische cliënt is dit juist zeer belangrijk. Stem je
wijze van informatie verzamelen dus af op de cliëntengroep en de zorgvraag/ indicatie.
Het is belangrijk om zicht te krijgen op de verwachtingen van de cliënt / mantelzorgers over de
dienstverlening en het gesprek te richten op het verzamelen van die informatie die van belang is om
een verantwoorde dienstverlening te kunnen bieden.

Wijze van gespreksvoering
Tijdens de contacten is een prettige sfeer belangrijk. Dan bouw je een vertrouwensrelatie op, waardoor
cliënt / mantelzorg zich veilig voelt en leg je een basis voor goede samenwerking. Door aan te geven
wat hij aan dienstverlening mag verwachten, voorkom je teleurstelling. Belangrijk is:

je voorstellen en introductie van het gesprek;
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persoonsgegevens: controleren en aanvullen, denk ook aan de contactpersonen;
levensloop en levenssituatie;
verwachtingen van de cliënt;
doorlopen van de indicatie;
wat heeft de cliënt tot nu toe allemaal zelf gedaan en op welke manier?;
wat zijn de wensen en behoeften betreffende wonen, zorg- en dienstverlening?;
is er een sociaal netwerk en welke bijdragen leveren zij?

Bij psychogeriatrische cliënten komt de informatie van de familie en is het belangrijk(er) om de eerste
weken zorgvuldig te observeren.
Er zijn drie methoden om een gesprek te voeren. Deze methoden zijn:

Gestructureerd: je hanteert een vragenlijst en houd je letterlijk aan de tekst. De cliënt geeft
antwoord op de door jou gestelde vragen.

Niet-gestructureerd of open: vaak staat alleen de beginvraag vast waarna de volgorde van de
vragen door de cliënt worden bepaald.

Semi-gestructureerd: de vragen staan deels vrij en de volgorde is vrij.
Aan elke vorm kleven voor- en nadelen. Het semi-gestructureerde gesprek verdient sterk de voorkeur.
Gestructureerd
Onpersoonlijk
EVV leidt het gesprek
Vraag – antwoord
Kort
Gericht

Semi-gestructureerd

Niet gestructureerd
Sterk persoonlijk
Cliënt leidt het gesprek
Gesprek
Lang
Ongericht

Aandacht voor gewoonten, interesse en levensloop
Cliëntgerichtheid en aandacht voor beleving staan centraal bij de dienstverlening aan cliënten. Het
leven van een cliënt begint niet op het moment dat hij in zorg komt. Zeker als hij daar lang van
afhankelijk wordt of binnen een instelling moet verblijven, is het belangrijk uit te gaan van de persoon.
Gewoonten zijn voor veel cliënten belangrijk. Besteed er aandacht aan ook al vind jij bepaalde
gewoonten onzin. Ze hebben vaak een belangrijke plek (en een belangrijke functie) in het leven van de
cliënt.
Bij de beperkingen gaat het erom dat je aandacht hebt voor wat dat betekent voor het dagelijks doen
en laten van de cliënt. Ga uit van de cliënt en zoek samen naar (nieuwe) mogelijkheden om zoveel
mogelijk het leven voort te zetten zoals de cliënt dat gewend was.

Aandacht voor verwachtingen
Soms hebben cliënten of familie bepaalde verwachtingen over de dienstverlening of is men heel stellig
in bepaalde opvattingen of wat moet of niet moet. Op dat moment komen tact en inlevingsvermogen
om de hoek kijken. Voordat je hier tegenin gaat, is het beter eerst rustig door te vragen naar de
redenen. Je kunt te maken krijgen met bezwaren en weerstanden. Benoem deze weerstanden en
erken dat deze begrijpelijk zijn. ‘Dat is een belangrijk punt. Ik vind net als u dat wij uw moeder niet
moeten lastig vallen met vervelende dingen van vroeger’.
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De cliënt of familie wenst soms meer zorg of activiteiten dan mogelijk (indicatie) of goed is voor de
cliënt (verlies zelfstandigheid en eigen regie). De mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk en dat moet je
duidelijk maken wat soms lastig kan zijn. Geef indien mogelijk keuzemogelijkheden of alternatieven.
Hier kan je kennis over de sociale kaart van de regio van belang zijn. Schakel eventueel je
leidinggevende in.

Typering van de cliënt
Afhankelijk van de cliëntgroep is dit summier en compact (bijvoorbeeld extramuraal) of heel uitgebreid
(intramuraal).
Meestal kan de cliënt zelf het best vertellen hoe hij zijn leven wil inrichten. Dat vraagt van jou dat je
oprecht interesse toont in hem en vragen stelt om je een beeld te vormen van zijn leven.
Familie kan de cliënt soms helpen om te verwoorden hoe hij gewend is / was te leven. Ook uit je eigen
observaties en van collega’s en andere disciplines, komt bruikbare informatie.
Vooral bij gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld een verhoogde kans op decubitus) moet je je eigen
vakkennis en die van andere disciplines benutten.
Vooral bij intramurale cliënten moet je je cliënt goed leren kennen! Wie is de cliënt? Wat is typerend
voor zijn levensstijl? Hoe ziet zijn dagelijks leven eruit? Wat is zijn dagritme? Wat zijn belangrijke
gewoonten en voorkeuren? Waar geniet hij van? Wat ergert hem? Hoe is het met zijn gezondheid? Hoe
kom je aan informatie over hem?

Zelfredzaamheid
Er vindt een ingrijpende kanteling in ‘de zorg’ plaats. Het voeren van de eigen regie en het benutten
van de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar omgeving (familie, mantelzorger) staan daarin
centraal. Het (nog) meer beroep doen op de bijdrage vanuit dit netwerk van de cliënt is daar een
belangrijk onderdeel van. ‘Samen zorgen’ is het uitgangspunt. Niet alleen in de thuiszorg maar ook in
de intramurale setting.
Het behoud of versterken van de zelfredzaamheid is uitgangspunt van je zorgleefplan.
Zelfredzaamheid betekent gepaste zorg: niet minder en niet meer dan nodig is. In het zorgleefplan
maak je hierover afspraken met je cliënt (en familie/mantelzorger).
Werk ergens naartoe met je cliënt: bepaal een of meerdere doelen met je cliënt/familie en bespreek
wat ervoor nodig is om die doelen te bereiken.
Er zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om de zelfredzaamheid in kaart te brengen, zoals de
Zelfredzaamheidsmeter en de Zelfredzaamheidsradar.
Een deel uit de zelfredzaamheidsmeter
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Lees meer over de ‘Zelfredzaamheidsmeter en zelfredzaamheidsradar’ via
Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/
Klik op de opleiding ‘EVV 2019’
Log in met het wachtwoord: EVVstudent1
Ga naar lesdag 4

In gesprek met de familie
Er zijn natuurlijk grenzen aan het uitgangspunt dat de cliënt zelf zoveel mogelijk gegevens aandraagt.
Allerlei communicatie problemen of -stoornissen kunnen een rol spelen en soms kan de cliënt in het
geheel geen antwoorden geven. In dat geval geeft de wettelijk vertegenwoordiger (contactpersoon)
antwoorden of beslist deze voor de cliënt. Een en ander is wettelijk geregeld in de WGBO (Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst, zie ook eerder in deze map).
Via de rechter kan iemand benoemd worden, maar het kan ook minder officieel. De cliënt stelt dan een
verklaring op waarin hij iemand aanwijst voor de momenten dat hij niet zelf kan beslissen. Binnen de
meeste organisaties is het opstellen van een dergelijke verklaring een vast onderdeel van de
procedure. Wanneer er niets op papier staat, wordt de naaste bij de besluitvorming betrokken. In
eerste instantie is dat de partner, een ouder, een kind, een broer of een zus.
Bij psychogeriatrische cliënten is de familie vaak de meest belangrijke bron van informatie.
Het kan voorkomen dat een cliënt je geen informatie wil geven, terwijl hij geen
communicatiestoornissen of geheugen problemen heeft. Je kunt dan niet alsnog de informatie bij een
familielid gaan halen. Cliënten zijn wettelijk tegen dergelijke zaken beschermd. Je dient dus de mening
van de cliënt te respecteren. Een zelfde redenering geldt richting wettelijk vertegenwoordiger als deze
geen informatie wil geven. Als EVV is het belangrijk dat je op dergelijke zaken let.
Het is belangrijk dat je weet wie je voor je hebt. Gaat het om de echtgenoot of een vriend, een dochter
of de schoondochter? Vergissingen hierin - een zus die je voor een dochter aanziet - zijn heel pijnlijk.
Hoe meer tijd er overheen gaat voordat je weet wie wie is, hoe moeilijker het is om het na te vragen.
Bij een dergelijk gesprek kun je als hulpmiddel een checklist gebruiken. Probeer ook hier een beeld te
krijgen van voor de hand liggende onderwerpen als vroeger werk en interesses, huidige
mogelijkheden en wensen, belangrijke levensgebeurtenissen en zintuiglijke en motorische
belemmeringen. Maar minder voor de hand liggende onderwerpen zijn vaak net zo belangrijk.
Waaraan stoorde de cliënt zich vroeger? En waarvan genoot hij of zij juist? Het kopje koffie of de
sigaar? Welke omgangsvormen en bejegening ‘vallen’ goed en welke juist niet? Wat gaf hem of haar
steun op moeilijke momenten? Houdt hij of zij van een grapje of juist niet?
TIP: je kunt familieleden van psychogeriatrische cliënten vragen zelf een typering van de cliënt te
geven aan de hand van richtlijnen die jij geeft (Zie een voorbeeld in de bijlage ). Dat geeft hen de tijd
om er aandacht aan te besteden en kan de betrokkenheid vergroten.
Controle op volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid
Cliënten, familie en collega’s kunnen je veel informatie geven en, daarvan ga je uit, zij doen dat zo
duidelijk en oprecht mogelijk. Toch doe je er goed aan om regelmatig de verkregen informatie op
volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid te controleren.
De twee voor de hand liggende manieren zijn:

Het zelf nagaan van de informatie en / of

Het verzamelen van dezelfde informatie bij meerdere bronnen.
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Aandacht voor gezondheidsrisico’s / risicosignalering
Er wordt verwacht dat je tijdens het gesprek met de cliënt aandacht aan gezondheidsrisico’s (zoals
valgevaar, rondom medicatie, over- ondergewicht etc.) besteedt en de conclusies opneemt in het
zorgleefplan. Dat wil zeggen dat als er sprake is van een risico je een plan van aanpak opneemt in het
zorgleefplan (= doel(en) en actie(s)).
Naast het bespreken van deze onderwerpen, is hier ook je professionele blik van belang. Wat signaleer
jij aan bijvoorbeeld risicofactoren als het gaat om vallen? Merk jij op dat iemand magerder wordt?
Tips en aandachtspunten bij een gesprek

Introductie


Jezelf voorstellen, geef de duur van het gesprek aan en hoe en wanneer je bereikbaar bent. Laat
een kaartje met de belangrijkste gegevens achter!

Tijdens het gesprek





Doe niet te gewichtig, maar laat ook niet over je heen lopen.
Geef eventueel aan dat er later nog contact komt en dat je daartoe initiatief neemt.
Maak aantekeningen van het gesprek, zonder te overdrijven.
Schep reële verwachtingen ten aanzien van wat je wel en niet zult doen.

In gesprek met familie:





Probeer minder in het oog springende zaken als kleine ergernissen, prettige ervaringen, wensen in
bejegening en dergelijke boven water te krijgen.
Informeer de verwanten tussendoor; ook ongevraagd en als er geen opzienbarend nieuws is.
Bij te grote verwachtingen van familie probeer je die met de nodige tact te temperen.
Bedank de familie voor het gesprek, geef aan wat je met de informatie doet en hoe het contact in
de toekomst zal verlopen.

Omgaan met stellige meningen en weerstand







Probeer de achtergronden hiervan te achterhalen.
Bestrijd bezwaren niet.
Geef aan hoe je rekening met hun bezwaren houdt.
Zoek samen een oplossing.
Stel voor iets voor een beperkte tijd te proberen om vervolgens samen terug te blikken en een
beslissing te nemen.
Benut je eigen kennis over de cliënt als het gaat om wensen en vragen.
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Opdracht: Informatiebronnen
Astrid werkt als EVV. Als zij ’s ochtends op haar werk komt ligt er een briefje van een van haar
collega’s. Er is een aanvraag voor dienstverlening aan een nieuwe cliënt gekomen. Het gaat om het
echtpaar Claassen. Mevrouw lijdt aan een dementieel syndroom en meneer Claassen kan de zorg niet
meer alleen aan. Hij heeft dat altijd met ‘hart en ziel gedaan’. De huisarts heeft het CIZ ingeschakeld.
1.

Welke informatiebronnen raadpleeg jij als het gaat om een nieuwe cliënt en welke informatie heb
jij nodig als het gaat om een nieuwe cliënt?
Komt het wel eens voor dat je merkt dat er informatie ontbreekt en zo ja om welke informatie gaat
dat dan?
Wat doe je om deze informatie alsnog te achterhalen?

2.

Verplaats je in de situatie van Astrid. Benoem aandachtspunten die van belang zijn bij het voeren
van het eerste gesprek met het echtpaar. Welke hulpmiddelen gebruik je daarbij?

Opdracht: Gegevens verzamelen
Lees onderstaande stellingen en schrijf bij elke stelling of je het ermee eens of oneens bent en
beargumenteer dit. Ga uit van je eigen werksituatie.
Beantwoord daarna ook de vraag die er staat.
Bespreek vervolgens in een groepje elkaars meningen en antwoorden.
1) Gegevens verzamelen moet je volgens een systeem doen (zoals bijvoorbeeld SAMPC of de
methodiek van ActiZ).
Welk systeem hanteer jij?
2) Gegevens over de levensloop van een cliënt heb je altijd nodig.
Welke levensloopgegevens verzamel jij?
3) Het is de taak van elke discipline om aanvullingen of gegevens door te geven.
Gebeurt dat ook binnen jouw werksituatie?
4) Gewoontes en interesses van een cliënt zijn net zo belangrijk als de daadwerkelijke behoefte aan
zorg.
In welke mate en hoe hou jij hier rekening mee binnen je werk?
5) De verwachtingen van een cliënt of familie zijn vaak hoger dan we waar kunnen maken.
Hoe ga jij hier mee om?
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Competentie 7: Communicatie en onderhandelen

De EVV is in staat zo te communiceren en onderhandelen,
(met de cliënt en zijn systeem, collega’s, vrijwilligers, andere disciplines),
dat de communicatie een bijdrage levert aan een optimaal zorgverleningsresultaat.

Luisteren, samenvatten en doorvragen
De lsd-formule: luisteren, samenvatten en doorvragen, is een middel om een gesprek te sturen naar
het gewenste doel. Deze techniek is toepasbaar in gesprekken met cliënten, mantelzorgers maar ook
collega’s.
Luisteren
Luisteren is gericht op het oppakken en begrijpen van de informatie
die de ander geeft.
Volg het spoor van de spreker en probeer te ontdekken wat de
boodschap in het verhaal is.
Samenvatten
Door het verhaal van iemand samen te vatten laat je merken dat je
geluisterd hebt, daarnaast kun je controleren of je de boodschap
goed hebt begrepen.
Vat samen in je eigen woorden, kort maar volledig. Begin
bijvoorbeeld met een zin als:
"Als ik u goed begrijp, ...."
Doorvragen
Na de samenvatting kun je doorvragen naar verheldering, meer informatie, duidelijker uitdrukken e.d.
Daarmee stuur je de voortgang van het gesprek, bijvoorbeeld naar de fase van keuzes maken.
Bekijk het filmpje ‘Luisteren, Samenvatten en Doorvragen’
Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/
Klik op de opleiding ‘EVV 2019’
Log in met het wachtwoord: EVVstudent1
Ga naar lesdag 4

Luisteren en actief luisteren
Luisteren is niet zo eenvoudig. Geconcentreerd luisteren betekent, de ander je onverdeelde aandacht
geven en zorgen dat je helemaal begrijpt wat de ander zegt. Je geeft hem de gelegenheid en
stimuleert hem om mee te delen wat voor hem belangrijk is. Dit vereist inspanning en oefening
(inhoudsaspect).
Actief luisteren is een bijzondere manier van luisteren: tussen-de-regels-door luisteren, aandacht
hebben voor onderliggende emoties en gevoelens (betrekkingsaspect).
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Voor goed luisteren is meer nodig
dan twee goede oren

Sommige mensen zijn ‘meesters’ in het in de rede vallen. De moed om verder te vertellen, zinkt je dan
in de schoenen. ‘Laat maar zitten’, denk je dan, verder praten heeft geen zin. Wat ook vaak gebeurt, is
dat de ander het gesprek overneemt: hij heeft het ook meegemaakt en dan nog spannender en
mooier. Dit stimuleert je niet om verder te vertellen. Maar wat doen die mensen dan bij wie je wel je
verhaal kwijt kunt? Zij hebben aandacht en belangstelling en laten dat merken. Ze hoeven niet
meteen te komen met hun mening of eigen ervaringen. Daardoor kunnen ze beter luisteren.
Bij actief luisteren richt je je zo volledig mogelijk op degene, die iets vertelt. De ander krijgt de
gelegenheid en wordt gestimuleerd om kenbaar te maken wat voor hem/haar belangrijk is.
Een van de meest wezenlijke elementen van actief luisteren is de empathische houding.
Het begrip ‘empathie’ betekent letterlijk ‘in-voelen’, inleven in de gevoelens van een ander, bereid zijn
je open te stellen voor de ander, als het ware in de huid van de ander kruipen en je inleven in wat hij
voelt. Je laat merken dat je zijn gevoelens serieus neemt en respecteert.
Als je je kunt inleven in wat het is om vergeetachtig te zijn, heg noch steg te weten, niemand te
herkennen of incontinent te zijn, kun je beter begrijpen waarom een cliënt angstig is, weg wil lopen,
gaat roepen of zich anderszins minder prettig gedraagt. Dit heeft invloed op jouw gedrag en daarmee
weer op het gedrag van de cliënt. Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig, maar in de praktijk blijkt
een empathische houding moeilijk te verwezenlijken.
Kenmerken van actief en niet–actief luisteren
Actief

Niet actief
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Betrokkenheid en afstand
Als je echt geboeid zit te luisteren, dan ‘vergeet’ je jezelf als het ware. Als je vol aandacht naar een
verhaal hebt geluisterd, een film of sportwedstrijd hebt bekeken, heb je jezelf even ‘vergeten’.
Hetzelfde kan gebeuren wanneer je echt geïnteresseerd bent in een cliënt en je helemaal op hem richt.
Je bent je dan minder bewust van wat je doet.
Het lijkt tegenstrijdig, maar toch moet je naast aandacht geven ook afstand bewaren om niet
meegesleept te worden en het overzicht te kunnen bewaren.
Interpreteren
Bij actief luisteren neem je de boodschap van de ander op. Daarbij interpreteer je al snel meer dan je
denkt. Je geeft het (nadere) betekenis en invulling. Dat is normaal maar het is goed je dit proces te
realiseren en na te gaan of je interpretaties kloppen. Dat kan door het gewoon te vragen (zie ook het
belang van samenvatten) of alert te zijn op zijn non-verbale signalen. In een face to face gesprek Iet je
op lichaamshouding, gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Door de telefoon luister je naar de toon en
het spreektempo.





Luisteren is meer dan wachten tot iemand is uitgepraat.
Luisteren is kijken met je oren en voelen met je ogen.
Luister goed naar wat er wordt gezegd, luister beter naar wat er niet wordt gezegd.
Je eigen oordeel en opvattingen staan het maken van een goede samenvatting in de weg.

De invloed van non-verbaal gedrag
Gedrag, waaruit aandacht blijkt en wijst op goed luisteren, heeft
verbale en non-verbale aspecten. We maken onderscheid tussen
het inhoudsaspect en het betrekkingsaspect.
Het inhoudsaspect gaat over het wat, de feitelijke informatie die
wordt overgebracht.
Het betrekkingsaspect verwijst naar de verhouding tussen de
communicerende partijen. Dit komt vooral tot uiting in non-verbale
uitingen en in de intonatie (stemgebruik). Het gaat over het hoe
van de communicatie.
Voorbeeld:
Een verzorgende zegt: ‘Uw moeder eet nog steeds slecht’. Zij kan in
de toon verschillende dingen uitdrukken, verschillende
boodschappen uitzenden. Ze kan de opmerking verwijtend maken,
verontschuldigend, klagend, of als aankondiging van onheil. Uit de
intonatie en het gezicht dat ze erbij trekt en eventuele gebaren valt op te maken wat de verzorgende
tot uitdrukking wil brengen. De dochter hoort wat er gezegd wordt (inhoudsaspect) en krijgt een
bepaald gevoel bij wat er gezegd wordt (betrekkingsaspect).
Psychogeriatrische cliënten reageren minder op het inhoudsaspect (de verbale boodschap) maar
blijven lang reageren op het betrekkingsaspect. Jouw gedrag in het contact met de cliënt is van
invloed op het gedrag van de ander.

Non-verbaal
 De gelaatsuitdrukking: Dit is een belangrijk communicatiemiddel, omdat het direct gekoppeld is
aan gevoelens. Je gelaat drukt veel meer uit dan je je bewust bent. In contact met de ander kun je
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en moet je je gezicht als expressiemiddel gebruiken. Dit betekent niet dat alles wat je denkt en
voelt op je gezicht te lezen moet zijn, dat je alles moet laten merken wat er in je omgaat.


Oogcontact: Maak regelmatig oogcontact door de ander aan te kijken, liefst ook op gelijke hoogte
(of zelfs iets lager bij cliënten). Kijk de ander niet strak en ononderbroken aan want dat kan de
cliënt onzeker of bang maken. Het niet aankijken van de ander kan worden opgevat als een gebrek
aan interesse. Maak bij een cliënt eerst oogcontact en ga daarna pas praten.



Lichaamshouding: Hoe zit je, hoe sta je, ben je ontspannen? Een ontspannen persoon wekt meer
vertrouwen dan iemand die onrustig is en druk zit te gebaren. Het is voor de ander gemakkelijker
om te praten met iemand die rust uitstraalt en op zijn gemak is. Bovendien raakt de cliënt vanzelf
ook eerder op zijn gemak.

Lichaamstaal
Non-verbaal communiceer je met je lichaam. Welke boodschappen kun je met je handen, armen,
benen, voeten, lichaamshouding, ogen, mond, enzovoorts aannemen?
Handen en armen gebruik je om een gesprek te verlevendigen, maar kunnen de cliënt ook afleiden.
Door te friemelen aan sieraden, haren, kleding maak je een nerveuze indruk. De armen over elkaar
slaan is voor veel mensen een prettig en vanzelfsprekend gebaar, maar in extreme vorm kan het
duiden op onzekerheid. In combinatie met andere signalen kunnen over elkaar geslagen armen
agressief overkomen. De handen op de heupen staan wekt ook een agressieve indruk.
De afstand tussen jou en de cliënt speelt een rol. Met een te grote afstand tussen jou en de cliënt lijkt
het of je je distantieert van het gesprek en barrières opwerpt. Met een te kleine afstand kun je juist het
persoonlijke territorium van de ander binnendringen, waardoor de ander terugdeinst. Hoe groot een
prettig persoonlijk territorium is, hangt van de situatie en de culturele achtergrond. In een volle trein of
een lange rij staan we zonder erbij na te denken bijna tegen anderen aan, maar eenzelfde afstand tot
een gesprekspartner in een verder lege ruimte voelt al
Over lichaamstaal. Wist je dat….
gauw bedreigend en onprettig.
● 70% van de communicatie via lichaamstaal
Recht tegenover de cliënt staan of zitten komt
verloopt, vooral als het gaat om het
confronterend over, vandaar dat je beter schuin tegenover
uitdrukken van gevoelens.
elkaar kunt zitten. Naast elkaar zitten is gezellig, maar niet
● Non-verbale signalen hebben een veel
erg praktisch in een gesprek.
sterker effect dan verbale signalen.
In een gesprek tussen het prettig als beiden op dezelfde
● Een non-verbale boodschap vatten we meer
ooghoogte zijn.
betrouwbaar op dan een verbale.
Wenkbrauwen zijn expressief en je kunt dat met veel effect
● Met gebaren, gezichtsuitdrukkingen,
gebruiken in een geanimeerd gesprek. Samengetrokken
lichaamshouding en klank in onze stem (en
wenkbrauwen duiden op opperste concentratie. Gefronste
geuren) vertellen we, soms onbewust, aan
wenkbrauwen geven een norse indruk. Daarom kan
anderen wat we willen.
iemand die tuurt omdat hij slecht ziet, onbedoeld een
● Het is moeilijk om te liegen in lichaamstaal.
onvriendelijke indruk oproepen.
In de uitdrukking 'De ogen zijn de spiegels van de ziel' zit een kern van waarheid. Met je ogen kun je
glimlachen, zelfs als de mond dat niet doet. Goed oogcontact houden tijdens het communiceren is
belangrijk. Houd je ogen gericht op de driehoek die wordt gevormd door ogen en neus. Als je de
ander steeds recht in ogen kijkt, geeft dat een ongemakkelijk gevoel.
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Tips voor een goede luisterhouding
Maak de cliënt duidelijk dat je luistert door je betrokkenheid te tonen. Je kunt dit doen door:

de ander aan te kijken, doe dit niet voortdurend, want dat voelt ook niet prettig.

Een actieve luisterhouding is een ontspannen, licht voorover gebogen houding. Als je staat laat je
je armen langs je lichaam hangen. Als je zit leg je je handen voor je op tafel of op schoot. Ga
schuin tegenover de cliënt zitten. De cliënt mag niet de indruk krijgen dat je haast hebt.

tussenvoegsels te gebruiken. Dit zijn woorden of korte zinnen die aanmoedigen om verder te
spreken. Voorbeelden: af en toe een bevestigend knikje, luistergeluiden maken zoals ‘hmm hmm,
ja ja, precies, zeker, aha, juist, ga door’, enzovoorts. Belangrijk is de frequentie (niet te vaak, niet te
weinig) èn timing (op het juiste moment). Als je deze bevestigingen niet geeft, dan vraagt hij zich
af of je er nog wel bij bent met je gedachten.

de cliënt laten uitpraten. Het is vervelend als je in de rede wordt gevallen en het idee krijgt dat de
ander niet luistert. Het gesprek wordt er rommelig van, waardoor je belangrijke informatie mist.

kleine verbale aanmoedigingen te geven: hm.., ja.., en toen.., ga door .., vertel verder ...;

door stiltes niet meteen op te vullen: een korte stilte kan de ander aanmoedigen om even rustig
na te denken of om nog iets toe te voegen;

door vragen te stellen (zie tekst verderop);

door het voorgaande samen te vatten (zie tekst verderop).

Minder geschikte reacties
Hieronder volgen manieren van reageren die je zo veel mogelijk moet vermijden.

Meepraten en het gesprek overnemen:
‘Dat heb ik laatst ook meegemaakt. Ik was.....’.
‘Daar kan ik over meepraten. Ik herinner me dat ik toen......’
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Snel klaar staan met beoordelen, kwalificeren:
‘Dat is heel goed.’
‘Dat is verkeerd.’
‘Wat een rotzooi.’

Kritiseren, moraliseren, generaliseren:
‘U hebt een vergissing gemaakt.’
‘Dat is onbehoorlijk.’
‘Het is altijd anders dan je denkt.’

Kalmeren, sussen, troosten, bagatelliseren:
‘Dat is toch niet zo erg.’
‘Dat komt wel goed.’
‘Maakt u daar toch geen drama van.’
‘Als dat alles is.’
‘Er zijn wel ergere dingen.’

Concrete vragen stellen:
‘Wanneer is dat gebeurd?’
‘Waar was dat?’
‘Hoe ging dat dan?’

Adviseren, beleren, waarschuwen:
‘Dan kunt u het beste het volgende doen
‘Ik zal u een goede raad geven ........’
‘Dat moet u voortaan anders doen.’
‘Pas maar op, dat kan ernstige gevolgen hebben.’

De posters ‘Dialoog in de zorg’ kun je downloaden via:
Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/
Klik op de opleiding ‘EVV 2019’
Log in met het wachtwoord: EVVstudent1
Ga naar lesdag 4
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Opdracht: Vaardigheidsmeter actief luisteren

Wanneer ik praat met anderen .....

altijd

vaak

regelmatig

soms

nooit

1. Als ik iets niet begrijp, vraag ik of de ander of deze
het nog eens wil uitleggen.
2. Ik kan luisteren zonder mij er direct een mening over
te vormen.
3. Ik kan samenvatten zonder er iets aan toe te voegen.
4. Ik ga er niet meteen vanuit dat ik weet wat de ander
bedoelt.
5. Als iemand iets vertelt, draag ik al een oplossing aan.
6. Ik kan tegen stiltes in een gesprek.
7. Ik ben snel afgeleid als de ander mij iets vertelt wat
mij niet interesseert.
8. Ik raak geërgerd als de ander me niet begrijpt.
9. Ik let meer op de manier waarop iets gezegd wordt
dan op de inhoud.
10 Ik voel mij onzeker als ik met een ander praat.
11 Ik houd oogcontact met de ander als ik luister.
12 Als ik naar de ander luister, ga ik er echt voor zitten.

Opdracht: Luisteren
1.

Wat hoor of zie je bij anderen als je vindt dat ze actief naar je luisteren?
Wat is het effect op jou?

2.

Wat stoort je bij anderen als je vindt dat ze ‘slecht’ luisteren? Beschrijf het zo veel mogelijk in
gedragstermen.
Wat is het effect op jou?

3.

Wat leer je hierover als het gaat om jouw luistergedrag? Wat wil je veranderen?

4.

Hoe ga je reageren als je merkt dat een ander niet goed naar je luistert?
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Samenvatten
Samenvatten is het geven van een beknopte weergave van een gedeelte van een gesprek. Probeer
zowel de inhoud als de gevoelswaarde samen te vatten.
Kenmerken van samenvatten:

Kort

In eigen woorden

Kern weergeven

In vragende vorm ‘Klopt dit tot zover, of ...?’
Als je een emotie waarneemt, benoem dat dan in eigen woorden of vraag of je dit goed hebt gezien of
gehoord. Het effect is dat iemand zich gehoord en gezien voelt. Bij cliënten maar ook bij collega’s zijn
deze gevoelsreflecties belangrijk.
Functies van samenvatten:
 Het brengt ordening in een gesprek. Het helpt hoofd- en bijzaken uit elkaar te halen.
 Het stimuleert de ander; deze hoort wat hij zelf heeft gezegd en hoe hij verder kan. Beperk je
daarom ook tot het gespreksthema.
 Het brengt rust in een gesprek. De ander kan even op adem komen.
 Mensen, die veel praten en lange verhalen hebben, kun je er mee afremmen en terugbrengen bij
het onderwerp. Mensen van weinig woorden kun je er juist door stimuleren.
 Het brengt structuur en controle. Controle om na te gaan of je de ander echt hebt begrepen.
 Het geeft je de mogelijkheid het gesprek te sturen; je kunt een fase afronden door bijvoorbeeld
een afspraak te maken.
 Door samen te vatten kun je overeenkomsten en verschillen duidelijk krijgen.
 Het helpt - en dat is vaak zeer belangrijk - de inhoud en het gevoel uit elkaar te halen om
duidelijkheid te krijgen. Let daarom goed op non-verbale reacties.
 Door samen te vatten blijkt je interesse en toon je aan dat je echt luistert.

Gebruik bij samenvatten altijd je eigen woorden.

Vragen stellen
Er zijn verschillende manieren van vragen stellen die ieder een ander resultaat kunnen opleveren.
Afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken, stel je een bepaald type vraag. Een overzicht.

Gesloten vragen
Gesloten vragen zijn nuttig als je op zoek bent naar de bevestiging van iets of om bepaalde
mogelijkheden uit te sluiten.
‘Hebt u het koud?’ ‘Wilt u nog een kop thee?’ ‘Wilt u naar bed?’ ‘Is de brief al verzonden?’
Ze nodigen niet uit tot verder praten. Zij geven korte duidelijke informatie. De vraagsteller bepaalt het
gesprekskader.

Open vragen
Open vragen beginnen met: wie, wat, waar, wanneer, hoe, vertel eens iets over...
Na een open vraag is de ander vrij in het kiezen van een antwoord. Je hebt alleen het gebied
aangeduid waarover je meer wilt horen. Zo kom je veel te weten over wat iemand meemaakt, voelt,
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denkt, van plan is. Het is de methode om de vraag van een cliënt in beeld te brengen. De ‘leiding’ van
het gesprek komt bij de ander.

Suggestieve vragen
Deze vragen beginnen met: ‘U wilt zeker dat ..’ ‘Ik zou zeggen dat u ..’ ‘Misschien is het zo dat u ..’ ‘Dus
wat u betreft ..’ ‘Hebt u ook niet de indruk dat ..’
Hier is sprake van suggestie in de richting van de ontvanger. Het zijn vragen met een ingebouwd
antwoord. Bij suggestieve vragen werkt de nadruk op het woordje ‘u’ versterkend.
Vanuit het oogpunt van vraaggericht werken is er een groot risico dat niet de vraag van de cliënt
richtinggevend is maar jouw suggestie. Suggestieve vragen worden vaak onbewust gebruikt ‘Gaat u
mee een kopje koffie drinken?’; ‘Zullen we naar de huiskamer gaan’.

De controle vraag
Bij de controle vraag ga je na of je de ander begrepen hebt of dat de ander jou begrepen heeft.
Wanneer er sprake is van het maken van keuzes of het maken van afspraken (denk aan het
zorgleefplan), is een dergelijke vraag belangrijk. Wanneer de ander vriendelijk zwijgt en af en toe met
het hoofd knikt, kan dit opgevat worden als instemming. Dat hoeft echter niet zo te zijn.

Keuzevragen
Bij keuzevragen geef je de cliënt de mogelijkheid te kiezen uit een aantal verschillende antwoorden. Je
sluit daarmee andere mogelijkheden uit. Bijvoorbeeld: 'Zal ik u helpen bij het aantrekken van uw kous
of kunt u het zelf?' Keuzevragen zijn ook belangrijk om een cliënt het gevoel te laten behouden zelf de
regie over het eigen leven te kunnen voeren, zelfs als datgene wat hij wil niet mogelijk is.

Waarom-vragen
Een waarom-vraag lijkt op een open vraag en is dat eigenlijk ook. Maar de ander kan het gevoel
hebben dat hij ter verantwoording geroepen wordt en dan in de verdediging gaan, of om de zaak
heen draaien of zich terugtrekken. Voorbeeld: ‘Waarom zegt u het niet als u ontevreden bent?’
Effecten van vragen:
Gesloten vragen

dwingen tot ja en nee antwoorden

Open vragen

stimuleren denken en vertellen

Suggestieve vragen

bevatten het antwoord al

Controle vragen

heb ik u, heeft u mij begrepen?

Dubbele en lange vragen

zijn vaak een bron voor onduidelijkheid

Waarom-vragen

roepen een gevoel van verdediging op
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Een goed gespreka
Een goed gesprek is de smeerolie van de zorgverlening. Je wilt in dialoog zijn met je collega’s en
cliënten. Je wilt elkaar beter leren kennen en beter begrijpen. Je wilt persoonlijk contact en aandacht
schenken én krijgen. Dat kan door een goed gesprek.
Een goed gesprek zorgt voor meer tevreden cliënten, familie én collega’s. Want door een goed
gesprek loopt de samenwerking beter en werk je met meer plezier.
Een goed gesprek moet je vooral ‘doen’. Oefening baart kunst.
Een goed gesprek heb je als je:














de tijd neemt.
contact maakt en actief luistert (LSD).
respect toont voor het standpunt van de ander.
je oordeel kunt uitstellen en je mening en advies even thuislaat.
uitgaat van gelijkwaardigheid.
zorgt voor ‘tweerichtingsverkeer’.
kunt zeggen wat je op je hart hebt.
niet denkt tegen anderen (geen ‘ja maar…’) maar samen denkt (‘ja, en….).
niet zoekt naar een beslissing of oplossing.
het contact verdiept en meer begrip kweekt.
bewust bent van je lichaamshouding, je lichaamstaal.
bewust bent van je positie, je rol.
rekening houdt met de privacy van de ander.

Een goed gesprek levert op:
 meer contact en aandacht.
 meer tevreden cliënten, familie of…. want ze voelen zich gehoord.
 prettigere samenwerking.
 meer werkplezier en trots op het werk.
 verantwoorde zorg met een ‘menselijke maat’.
 beter imago van de organisatie.

Bekijk de filmpjes uit de serie ‘Goed in gesprek’
Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/
Klik op de opleiding ‘EVV 2019’
Log in met het wachtwoord: EVVstudent1
Ga naar lesdag 4

Motiverende gespreksvoering: hoe help je mensen hun gedrag te veranderen
Sommige cliënten vinden het erg moeilijk om mensen te vragen om hulp of ondersteuning. Ze zijn dat
niet gewend van huis uit of durven het gewoonweg niet. Het vraagt om ander en nieuw gedrag. En dat
lukt niet zo maar: het veranderen van gedrag is niet eenvoudig. Je kunt diverse gesprekstechnieken
gebruiken om iemand te helpen zijn of haar gedrag te veranderen. Motiverende gespreksvoering is
zo’n techniek waarbij de eerder besproken communicatieve vaardigheden worden toegepast en die je
kunt gebruiken om iemand te stimuleren iets anders te doen dan hij gewend was.
a

Bron: Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek, Vilans 2011
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Open vragen stellen
Je wilt je gesprekspartner stimuleren en motiveren. Daar horen geen vooroordelen bij en dat begint al
bij de vragen die je stelt.
‘Hoe vindt u het dat u alles nog zelf doet?’
‘Wat zouden uw familie en vrienden eventueel kunnen betekenen in uw wens om…’
‘Waar klopt u aan wanneer u hulp nodig heeft?’
‘Welke mensen zijn voor u belangrijk?’
Reflectief luisteren
Luister goed naar de cliënt. Begrijp je écht wat hij bedoelt? Spreekt de persoon werkelijk alles uit wat
hij of zij bedoelt? Gok op beredeneerde wijze wat de ander wil zeggen door een uitspraak te doen (en
dus niet een vraag te stellen).

‘U vindt het moeilijk om anderen om hulp te vragen, omdat u het gevoel hebt dat u hen dan tot
last bent.’
‘Ik heb de indruk dat het verdriet bij u oproept dat u…. ‘Hoe komt dat?’

Bevestigen / actief luisteren
Laat door een bevestigende opmerking zien dat je waardeert dat de cliënt de moeite neemt om zijn of
haar gevoelens en gedachten te delen. Ook kan de cliënt de opmerking als een complimentje
beschouwen. Hiermee moedig je hem of haar aan om door te gaan en na te denken over zijn houding
of gedrag.
‘Goh, dat klinkt als…’
‘Wat knap dat u het zo lang helemaal zelf hebt gered.’
‘Dat heeft u een hoop …. gekost.’
Samenvatten
Door samen te vatten wat de cliënt zegt, laat je merken dat je goed luistert. Ook breng je zo structuur
in het gesprek aan en ga je na of hetgeen je gehoord hebt daadwerkelijk klopt.
‘Wat u zegt is dat u…’
‘Ik begrijp dat u…’
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Verandertaal uitlokken
In een gesprek gebaseerd op samenwerking hoort weerstand niet thuis. Je cliënt zal veel eerder
geneigd zijn om motivatie voor verandering te vinden wanneer je de juiste vragen stelt.
‘Wat vindt u moeilijk, lastig aan de huidige situatie?’
‘Wat zou u graag willen veranderen? ’
‘Hoe zou u het kunnen aanpakken?’
‘Wat heeft u nodig om de eerste stap te zetten? Wie zou u hier eventueel bij kunnen helpen?’
‘Wanneer zou voor u een goed moment zijn om….?’
‘Heeft u wel eens eerder iemand gevraagd om ….?’
‘Hoe heeft u dat toen aangepakt?’
‘Hoe pakte dat toen uit?’
‘Waar liep u tegenaan en hoe heeft u dat opgelost?’

Omgaan met weerstand
Je kunt te maken krijgen met weerstand. De cliënt gaat in discussie, geeft allerlei tegenargumenten,
onderbreekt het gesprek, of ontkent of negeert een bepaalde lastige situatie. Belangrijke valkuilen
waar je in reactie op weerstand in kunt trappen zijn:
 de rol van de deskundige aannemen: jij hebt de antwoorden (dat uit zich vaak door het stellen
van veel gesloten vragen).
 voor verandering pleiten: je probeert de cliënt te overtuigen van het belang van verandering.
 haasten: je bent ‘een paar stappen voor de cliënt uit’.
 de cliënt niet erkennen, waardoor de weerstand groter wordt.
Probeer bij weerstanden discussie of argumentatie te vermijden. Je kunt beter: \
 met de weerstand ‘meeveren’: ga in eerste instantie mee met de weerstand van de cliënt, maar
geef er vervolgens een kleine draai aan.

‘Dat is waar, veel jongeren hebben vaak weinig tijd, ik kan me goed voorstellen dat het voor u
lastig is om hen om hulp te vragen. Mensen vinden het tegelijkertijd ook fijn om iets voor een
ander te kunnen doen. Misschien vindt uw kleinzoon het wel leuk om… en dat kost helemaal
niet zoveel tijd.’






het over een andere boeg te gooien: je leidt de aandacht van de cliënt af van het onderwerp
dat een barrière blijkt te zijn door een ander onderwerp aan de orde te stellen.
signalen van afwijzing niet te negeren: bespreek de weerstand.
‘Ik heb het gevoel dat u het niet prettig vindt om hierover te praten, klopt dat?’
de cliënt niet forceren om toch over het onderwerp te praten: laat het onderwerp rusten en
kom er op een ander moment op terug.
alternatieven van de cliënt te onderzoeken: soms kan een ander thema, geformuleerd door de
cliënt, een goede ingang vormen voor een gesprek over het versterken van het sociaal
netwerk.
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Opdracht: Soorten vragen
Hieronder volgt een gespreksfragment waarin vele soorten vragen aan bod komen.
Geef bij elke vraag aan wat voor vraag het is.
Vraag

Antwoord

Hoe komt het dat je het
zorgleefplan nog niet af hebt?

Ik heb het de laatste tijd nogal druk
gehad

Hebben we het hier al niet eerder
over gehad?

Ja, drie keer

Waarom doe je het dan niet
gewoon?

Nou zeg, denk je soms dat ik het voor
m’n lol laat zitten? Ik vind het zelf ook
vervelend hoor.

Ja, dat begrijp ik. Maar komt het
niet doordat je je van alles op de
hals haalt?

Dat vind ik niet. Ik voel me betrokken bij
de veranderingen en wil er mijn bijdrage
aan leveren, anders loopt het niet goed.
Dan moeten andere dingen soms even
wachten.

Ik krijg de indruk dat je vindt dat
je onmisbaar bent bij het maken
van een zorgleefplan, klopt dat?

Tja, ik heb gemerkt dat de meeste
anderen er niet zo mee bezig zijn. En ik
vind dat ze er niet zo’n goede kijk op
hebben.

Soort vraag

Geef ook een eigen voorbeeld. Je kunt zelf het type vraag kiezen.

Opdracht: Het (kennismakings)gesprek
Vorm groepjes van vier.
Speel een aantal malen een rollenspel met de volgende rolverdeling:

EVV

Cliënt

Twee observeerders
Rouleer na uitvoering van rol totdat ieder de rol van EVV heeft gespeeld.
Voorbereiding:

EVV: lees de richtlijnen voor een (kennismakings)gesprek (zie bijlage 1).

Cliënt: speel jezelf maar dan als oudere met je eigen gewoonten, wensen e.d., een cliënt die je
kent, je ouders of grootouders. Overdrijf niet in je rol.

Observeerders: Lees onderstaande observatiepunten. Concentreer je op het observeren van de
EVV. Ga zodanig zitten dat je die goed kunt zien.
Nabespreking: de observatoren geven feedback aan de EVV. De EVV schrijft op wat zijn / haar
leerpunten zijn.
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Observatiepunten
 Hoe stelt de EVV zich voor aan de toekomstige cliënt?
Bijvoorbeeld; hartelijk, op gemak stellend, gehaast, rustig, vriendelijk, wordt de functie voldoende
duidelijk? Gebruikt de EVV ‘dezelfde’ taal?
 Stelt de EVV de toekomstige cliënt voldoende op zijn gemak voordat aan het
kennismakingsgesprek wordt begonnen? Licht toe waarom je vindt, dat dit wel of niet het geval is
met voorbeelden uit het gesprek (denk aan verbale en non-verbale reacties).
 Geeft de EVV een duidelijke uitleg over wat de bedoeling van het gesprek is?
 Hoe verloopt het gesprek? Is er betrokkenheid, gaat de EVV voldoende naast de toekomstige cliënt
staan?
 Hoe is de luisterhouding? Kan de cliënt ook vertellen wat hij/zij wil?
 Op welke vragen/opmerkingen van de toekomstige cliënt gaat de EVV wel in en op welke niet?
 Wordt er voldoende ingegaan op de gevoelens van de toekomstige cliënt? (b.v. angst, onzekerheid,
weerstand?)
 Is er voldoende sprake geweest van een gesprek (dialoog) tussen de toekomstige cliënt en de EVV?
 Zou jij het gesprek ook op deze wijze gevoerd hebben? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
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Bijlage 1: Richtlijnen voor een (kennismakings)gesprek
a.

Stel jezelf voor, leg je rol als EVV uit en stel de cliënt op zijn gemak.

b.

Informeer de cliënt / familie over de volgende zaken:
 waarvoor het gesprek dient (de doelstelling);
 dat er gegevens worden vastgelegd (o.a. cliëntdossier);
 het recht om de gegevens in te zien (inzagerecht);
 hoe lang het gesprek ongeveer duurt.

c.

Gebruik al je beschikbare informatie en controleer deze. Indien je een checklist gebruikt voor het
gesprek dan heb je deze nog van te voren doorgelezen. Je stelt de vragen 'niet van het papier af'
maar zo 'natuurlijk mogelijk'.

d.

Begin met een openingsvraag in de trant van:
“Binnenkort komt u bij ons in zorg. Hoe kijkt u daar tegenaan?”
“U bent hier nu een paar dagen. Hoe bevalt het u?”
“U ontvangt al een paar weken zorg van ons. Hoe bevalt dit u?”
Een dergelijke vraag heeft als doel de ander(en) op zijn gemak te stellen en de verwachtingen van
de cliënt duidelijk te krijgen. Ga van daaruit verder met het in kaart brengen van de zorgvragen.

e.

Maak gebruik van de volgende gesprekstechnieken:
 zeg regelmatig in eigen bewoordingen wat je hebt gehoord (parafraseren).
“Ik begrijp uit uw woorden dat u niet makkelijk in slaap valt 's avonds en dat u daardoor
meestal later naar bed gaat. Afleiding in de vorm van televisiekijken en een glaasje warme
melk helpen bij het makkelijker slapen”.
 vermijd vakjargon.
Dus niet “Ik wil samen met u deze anamnese doorlopen” maar
“Ik wil graag een aantal zaken van u weten, zodat we weten hoe we u het best kunnen
helpen. Ik gebruik voor mezelf daarbij een lijstje zodat ik niets vergeet”.
 vat regelmatig samen wat tot dan toe besproken is.
“We hebben het net gehad over uw jeugd, uit welk gezin u komt en op welke plekken u
heeft gewoond”
 stel zo veel mogelijk 'open vragen'.
 let op onduidelijkheden en vraag dan om toelichting. “U zei net dat u een beetje moeite heeft
met alleen zijn. Wat bedoelt u daarmee?”.

f.

Stimuleer de cliënt/familie met non-verbaal gedrag door het houden van oogcontact, knikken e.d.
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Bijlage 2: Je cliënt beter leren kennen
Je maakt kennis met een nieuwe cliënt voor wie je EVV bent. Wie is hij of zij? Hieronder volgen een
aantal aandachtspunten voor een gesprek om een cliënt (beter) te leren kennen:
1.

Wat voor leven leidde de cliënt?
Denk aan werk, gezin, het sociale leven. Waarmee hield de cliënt zich bezig? Welke levensstijl had
de cliënt, welke rollen heeft hij vervuld in het leven?

2.

Welke gewoontes en vaste patronen hield de cliënt aan?
Bijvoorbeeld bij de verzorging, het eten, bij bezigheden en voor het slapen gaan?

3.

Waarover praat de cliënt graag en waarover juist niet?
Denk aan stokpaardjes, hobby’s, levensgebeurtenissen, anekdotes et cetera. Wat vindt de cliënt
plezierig en wat vindt hij vervelend?

4.

Waaruit put de cliënt moed?
Wat of wie geeft hem steun en hoe gaat hij om met tegenslagen?

5.

Wat vindt de cliënt belangrijk in het leven?
Is dat cultuur, religie, politiek, milieu, levensbeschouwing, normen en waarden of levensprincipes?

6.

Hoe denkt de cliënt over gezondheid en ziekte?
Hoe verloopt bij hem het beslissen en overleggen over belangrijke (levens) kwesties: rechttoe
rechtaan of via een omweg?

7.

Wat deed de cliënt voor ontspanning?
Wat is kenmerkend voor de omgeving waarin de cliënt tot nu toe leefde? Is hij een binnen- of
buitenmens? Wat deed de cliënt aan vrijetijdsbesteding. Wanneer en met wie vonden deze
bezigheden plaats?

8.

Hoe gaat hij met anderen om? Op welke omgang stelt hij prijs?
Hoe wil hij aangesproken worden? Met wat voor personen had hij te maken? Was hij een
gezelschapsmens of juist meer op zichzelf?

9.

Spreekt de cliënt over wat in hem omgaat? Zo ja, met wie, wanneer en hoe?

10. Wat zijn aandachtspunten en behoeften omtrent intimiteit, lichamelijk contact en relaties?
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Bijlage 3: Inventariseren van levensgewoonten en –voorkeuren bij familie
Geachte mevrouw, mijnheer,
Uw familielid komt te wonen op een afdeling voor ouderen met een psychogeriatrische zorgvraag.
Gedurende het verblijf streven we naar het bieden van persoonlijke dienstverlening. Dit houdt in dat
we bij de verzorging en dienstverlening rekening willen houden met zaken die voor cliënten belangrijk
zijn of waren. Het gaat vaak om zaken die in het verleden liggen, maar die zij waarschijnlijk nog erg
zullen waarderen, die herinneringen oproepen. Wat zijn belangrijke herinneringen? Wat zijn of waren
liefhebberijen of vrijetijdsbestedingen? Wat is of was hij of zij gewend ten aanzien van bijvoorbeeld
wassen, slapen, eten en tal van andere zaken? Wat vindt of vond hij of zij belangrijk?
Om dit mogelijk te maken doen wij een beroep op u. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze lijst door te
lezen en aan te willen geven wat uw familielid belangrijk vindt of vond. Wanneer u zaken mist, vul de
lijst dan zelf aan.
Met alle door u verstrekte gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Zij maken deel uit van het
zorgleefplan. De privacy van de gegevens die daarin zijn opgenomen is beschermd door wettelijke
regels en een privacyreglement.
Wat zijn voor uw familielid belangrijke herinneringen?
Het gaat om gebeurtenissen of herinneringen waar uw familielid graag aan terug denkt maar ook
herinneringen die hem of haar verdrietig of angstig maken.
Denk aan: de geboorteplaats, kindertijd, het ouderlijk huis, schooltijd, huwelijk en (klein)kinderen, werk,
vakanties e.d..
Zijn er kenmerkende reacties van uw familielid op bepaalde omstandigheden?
Denk aan reacties op stress, uitingen van gevoelens van eenzaamheid, drukte of juist stilte, omgaan
met eigen lichamelijke of geestelijke beperkingen e.d.
Liefhebberijen en vrije tijd
Wat zijn dingen die uw familielid graag deed in zijn/ haar vrije tijd. Het kan gaan om actieve zaken
maar ook om passief genieten van.
Denk aan: sporten, hobby’s, kranten/ boeken/ tijdschriften lezen (wat zijn de voorkeuren?), koken,
wandelen, kaarten, radio luisteren (voorkeuren voor bepaalde muziek?), televisiekijken (voorkeuren
voor bepaalde soorten programma’s?), reizen e.d.
Is er een voorkeur voor activiteiten of bezigheden in een groep of juist niet?
Momenten van levensbeschouwelijk besef
Het kan zijn dat uw familielid gewend is of was aan bepaalde zaken die samenhangen met de
geloofsbeleving. U kunt daarbij denken aan een bepaald (heiligen)beeldje, bidden voor en / of na het
eten, het bij zich dragen of vasthouden van een bepaald voorwerp zoals een rozenkrans of medaille,
(voor)lezen uit de Bijbel op bepaalde momenten van de dag etc.
Lichamelijke verzorging
Hier kunt u aangeven wat uw partner/ familielid gewend is als het gaat om de lichamelijke verzorging.
Het gaat met name om zaken die hij of zij erg belangrijk vindt, niet alleen om algemene zaken maar
ook de kleine dingen.
 Wat zijn gewoonten m.b.t. lichaamshygiëne?
Denk aan: liever douchen dan in bad, tijdstip hiervan, kort of juist lang, gebruik van shampoo/
zeep en bepaalde voorkeuren voor geuren hierbij, gewoonten rondom scheren e.d.
 Wat zijn gewoonten m.b.t. kleding?
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Denk aan: favoriete kleding of kledingstukken, vindt er ‘netjes uitzien’ heel belangrijk of ‘kijkt niet
zo nauw’, voorkeur voor ritsen of knopen, gebruik van stropdas, kousen e.d.
Wat zijn gewoonten m.b.t het gebruik van deodorant, make-up, after shave, sieraden e.d.
Denk aan: favoriete geuren of merken, vindt dit prettig, belangrijk of juist niet, draagt graag
sieraden en zo ja welke?
Wat zijn de gewoonten m.b.t. haarverzorging, voetverzorging of schoeisel?
Denk aan: gaat graag naar de kapper, haardracht, voeten wassen of gebruik van poeders, draagt
graag open schoenen, sloffen e.d.
Zijn er huidproblemen waarmee rekening moet worden gehouden?
Denk aan: overgevoeligheden voor bepaalde stoffen of merken, regelmatig smeren van de huid
met zalf (welke?) e.d.

Gevoelstemperatuur
Waar de een het koud heeft, heeft de ander het nog warm. Er zijn grote individuele verschillen. Hoe zit
dit bij uw familielid?
 Is er sprake van kouwelijkheid en wat is uw familielid gewend om daaraan te doen?
Denk aan: gebruik van dikke kleding, een deken, een warmwaterzak e.d.
 Had uw familielid gauw last van warmte en wat was uw familielid gewend om daaraan te doen?
Denk aan raam open zetten, bovenste knoop los, gaan zitten of liggen of slapen e.d.
Levensritme
Ieder mens heeft zo zijn gewoonten, de een meer dan de ander. Het zijn de dingen waaraan ieder van
ons went en op gesteld is. Welke kenmerkende dag- of weekindeling heeft uw familielid of wat is
daarbij voor hem/ haar belangrijk?
 Wat is het slaappatroon?
Denk aan vroeg naar bed of juist laat, vroeg op, regelmatig wakker, middagdutje e.d.
 Dagritme
Denk aan: ochtendmens of juist een avondmens, koffie- en theetijd, lezen van krant(en) of
tijdschriften e.d.
 Zijn er bepaalde vaste gewoonten
Denk aan borreltje/ sherry / port e.d. voor het slapen gaan of voor het eten, een glas warme melk
‘s avonds, koffie altijd met een koekje of koek (welke?) e.d.
Eten en drinken

Wat zijn favoriete dranken en gewoonten daaromtrent?
Denk aan: voorkeur voor koffie/ thee, bereidingswijze koffie (b.v. koffie verkeerd), houdt van
vruchtensappen (welke is favoriet?) of wijn (rode of witte)

Liefhebber van tussendoortjes en zo ja welke?
Denk aan: chocolade, kaas, worst e.d

Gewoonten met betrekking tot ontbijt.
Denk aan: eitje op zondag, wit of bruin brood, beschuit, favoriete soorten beleg, thee of koffie e.d.

Gewoonten met betrekking tot warme maaltijd.
Denk aan: voor en afkeuren voor bepaalde groenten, voorkeur voor vis of vlees, voor- of afkeuren
m.b.t. aardappelen of pasta’s, houdt van Hollandse kost, soepliefhebber, houdt van toetjes,
prakken van het eten, stelt prijs op sfeer zoals kleed op tafel, servet e.d.
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