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Competentie 2:  Inzicht in randvoorwaarden  

 

Wettelijke bepalingen 

Er zijn een aantal wettelijke bepalingen waarin de rechten en plichten van de cliënt en organisatie zijn 

vastgelegd. Deze zijn opgesteld vanuit het belang van de cliënt. Organisaties of beroepsbeoefenaren 

zijn hieraan gebonden. In het navolgende bespreken we de belangrijkste wettelijke bepalingen 

 

 

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) 

Deze wet heeft per 1 januari 2015 de AWBZ vervangen. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk 

thuis blijven wonen met behulp van hun sociale netwerk en/of aanvullende steun van de gemeente 

(Wmo). Pas als dat niet meer mogelijk is en iemand bijvoorbeeld is aangewezen op intensieve zorg 

met 24-uurs toezicht, bestaat er aanspraak op zorg vanuit de Wlz.  

 

Dat betekent dat bepaalde zorgvormen niet meer onder de Wlz vallen: 

 de langdurige GGZ en extramurale verpleging gaat naar Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt 

een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. 

 ondersteuning en begeleiding (+ de jeugdzorg) wordt overgeheveld naar de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO, gemeente).  

 

Toegang  

De indicatiestelling blijft in handen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt vast of 

iemand voldoet aan wettelijke bepaalde toegangscriteria (zie hieronder bij ‘indicatie Wlz’) en stelt het 

best passende zorgprofiel vast (ofwel de zorgbehoefte).  

Alleen mensen die blijvend (chronisch) zijn aangewezen op langdurige intensieve zorg krijgen toegang 

tot zorg vanuit de Wlz. Het toegangsbesluit is voor onbepaalde tijd geldig. In de Wlz vindt in principe 

dan ook geen herindicatie plaats. 

 

Indicatie Wlz 

Een cliënt kan een beroep doen op zorg vanuit de Wlz als hij/zij als gevolg 

van een  

- somatische of psychogeriatrische aandoening, 

- een verstandelijke beperking, 

- een lichamelijke of zintuiglijke handicap, 

 

en blijvend behoefte heeft aan: 

 

- permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel; 

en/of 

- 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat de cliënt  

 door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of 

overname bij zelfzorg nodig heeft, 

 of door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft. 

 

Psychiatrische aandoeningen vormen geen grondslag (meer) voor toegang tot de Wlz.  

De EVV is in staat om inzicht te krijgen in relevante wettelijke en organisatorische bepalingen om 

een duidelijk beeld te hebben van randvoorwaarden waarbinnen de zorg wordt verleend. 
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Ook de groep mensen met een licht verstandelijke beperking vanaf 18 jaar en de groep geriatrische 

revalidatiezorg (nu nog ZZP 9a) vallen niet onder de Wlz. 

 

Bij cliënten die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben, maar waarvan de verwachting is dat 

de zorgbehoefte overgaat of veel minder zal worden, blijven gemeenten en zorgverzekeraars 

verantwoordelijk. 

 

Afspraken vastleggen in het zorg(leef)plan 

Van welke aanspraak de cliënt gebruik zal maken, hangt af van zijn individuele wensen, mogelijkheden 

en behoeften. De afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgplan.  

De aanspraken bestaan uit: 

 Verblijf (inclusief hotelmatige diensten). 

 Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging. 

 Behandeling. 

 Hulpmiddelen. 

 Vervoer voor begeleiding of behandeling 

 Partneropname blijft mogelijk. 

 

Kwaliteit van zorg 

De zorgaanbieder wordt verplicht om de volgende afspraken te maken met de cliënt: 

 de doelen van de zorgverlening en de wijze waarop getracht wordt deze te bereiken; 

 de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk zijn, de 

wijze waarop de afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie de cliënt op die 

afstemming kan aanspreken; 

 de wijze waarop de cliënt zijn leven wenst in te richten en de ondersteuning die de cliënt  

daarbij van de zorgaanbieder zal ontvangen; 

 de frequentie waarmee en de omstandigheden waaronder een en ander met de cliënt zal 

worden geëvalueerd en geactualiseerd. 

 

Bij de bespreking van deze onderwerpen wordt in ieder geval aandacht besteed aan: 

 de zeggenschap van de cliënt over de inrichting van zijn leven; 

 de mogelijkheid om dagelijks te douchen; 

 tijdige hulp bij toiletgang en het tijdig wisselen van incontinentiemateriaal; 

 voldoende en gezond eten en drinken; 

 schone en verzorgde leefruimte; 

 respectvolle bejegening; 

 godsdienst of levensovertuiging; 

 zinvolle daginvulling en beweging; 

 mogelijkheid om dagelijks in de buitenlucht te verkeren; 

 ontwikkeling en ontplooiing. 

 

Zorglevering 

Er zijn vier leveringsvormen mogelijk: 

1. Zorg met verblijf 

Integraal pakket van zorg en wonen in een instelling 

2. Zorg zonder verblijf / Volledig Pakket Thuis (VPT) 

Integraal pakket van zorg en hoteldiensten in eigen woning van cliënt 

3. Zorg zonder verblijf / PersoonsGebonden Budget (PGB) 

Vergelijkbaar met het PGB in de AWBZ, maar dan met een trekkingsrecht in plaats van een 

bedrag op de rekening. 
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4.  Zorg zonder verblijf / Modulair Pakket Thuis (MPT) 

Met het MPT kan de cliënt kiezen om bepaalde delen (modules) van de zorg in natura thuis 

geleverd te krijgen. Het is ook mogelijk om zorg in natura te combineren met een pgb. 

 

Zorgprofiel ipv ZZP 

De ZZP’s zijn vervangen door zorgprofielen.  

 

Positie cliënt 

In de wet zijn vier ‘instrumenten’ opgenomen die de positie van de cliënt ten opzichte van de 

zorgaanbieder sterker maken: 

 Het zorgplan is wettelijk verankerd in de Wlz. 

 Er wordt meer ruimte geboden voor op de cliënt gericht maatwerk doordat er niet meer in 

ZZP’s wordt geïndiceerd maar met een integraal zorgprofiel. 

 Cliënten kunnen uit vier leveringsvormen kiezen: 

 zorg in natura met verblijf; 

 volledig pakket thuis (vpt / zorg in natura thuis); 

 persoonsgebonden budget (pgb). 

 Modulair pakket thuis (mpt) 

 Het pgb is een volwaardige leveringsvorm en is wettelijk verankerd. 

 

Bijdrage mantelzorger in de zorg uitgangspunt 

Het sociale netwerk van de cliënt moet betrokken worden in de zorg. De professional zal de 

mantelzorger en de vrijwilliger als gelijkwaardige partner in ondersteuning en zorg moeten zien. 

Bij een zorgplanbespreking worden mantelzorgers betrokken en wordt ook afgesproken hoe familie en 

naasten samen met zorgverleners een integraal hulp- en ondersteuningspakket vorm geven. 

 

 

Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO) 

Deze wet heeft tot doel de positie van de cliënt te versterken. De WGBO legt rechten en plichten van 

cliënt en hulpverlener vast, die voortvloeien uit de overeenkomst tot geneeskundige behandeling. Het 

verpleeghuis gaat zo'n overeenkomst met iedere cliënt aan voor het uitvoeren van medische 

handelingen, met daarbij behorende verpleging en verzorging. Vanuit de WGBO heeft een cliënt recht 

op verantwoorde zorg.  

De WGBO is van toepassing op de geneeskundige behandeling van vrijwillig opgenomen cliënten.  

Op onvrijwillig opgenomen cliënten (BOPZ indicatie, rechterlijke machtiging (RM) of in bewaring 

stelling (IBS)) is de WGBO alleen van toepassing voor de behandeling van zuiver somatische 

aandoeningen, voor het overige vallen zij onder de wet BOPZ.  

 

De volgende zaken zijn vastgelegd in de WGBO: 

 

Informatieplicht en toestemmingsvereiste 

Het verpleeghuis informeert cliënt regelmatig over de algemene gang van zaken met betrekking tot 

de zorgverlening en over specifieke zaken die in zijn zorgleefplan zijn vastgelegd. Het verpleeghuis 

informeert hem over het doel van (onderdelen van) het zorgleefplan, over gevolgen en risico's van 

voorgestelde behandeling en verzorging en over eventuele alternatieven. Desgewenst stelt het 

verpleeghuis de informatie op schrift. Informatieverstrekking is tijdig en in begrijpelijke taal. Het 

zorgleefplan moet zo gauw mogelijk (uiterlijk 9 weken na opname) worden opgesteld in overleg met 

en met instemming van de cliënt. Door die instemming geeft de cliënt toestemming voor de 

uitvoering van de handelingen in het zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt geregeld geëvalueerd en in 

overleg en instemming van cliënt zo nodig bijgesteld. Als er tussentijds situaties zijn die handelingen 
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van (para)medische of verplegende / verzorgende aard noodzakelijk maken, die geen onderdeel van 

het zorgleefplan zijn, is daarvoor gerichte toestemming van de cliënt vereist. 

 

De handeling kan in een noodsituatie zonder toestemming van de cliënt worden verricht, indien; 

 deze niet in staat is toestemming tijdig te verlenen,  

 evenmin toestemming van zijn vertegenwoordiger tijdig verkregen kan worden en  

 onmiddellijk tot de handeling moet worden overgegaan om kennelijk ernstig nadeel voor de cliënt 

te voorkomen. 

In dit geval wordt de handeling achteraf met cliënt of vertegenwoordiging besproken en zonodig 

alsnog in het zorgleefplan opgenomen. 

Indien een wilsonbekwame cliënt zich verzet tegen een behandeling waarvoor de vertegenwoordiger 

toestemming heeft gegeven, mag de behandeling alleen worden uitgevoerd als dat nodig is om 

ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen. Deze (dwang)behandeling mag op basis van de WGBO 

niet leiden tot een situatie van vrijheidsbeperking (zie verderop bij Wet BOPZ). Het verpleeghuis zal 

een schriftelijke wilsverklaring van de cliënt, waarin het verzoek is opgenomen om een bepaalde 

behandeling niet uit te voeren of te staken, in principe opvolgen. 

Vertegenwoordiging 

Iemand die niet meer voor zichzelf kan beslissen, wordt wilsonbekwaam genoemd. 

Wilsonbekwaamheid wordt in eerste instantie altijd door de behandelend arts vastgesteld waarbij 

verschillende criteria een rol spelen. Hierbij kunnen familie of anderen uit de directe omgeving van de 

cliënt (b.v. huisarts) een belangrijke rol spelen.  

Wanneer een cliënt niet meer in staat is zelf toestemming te geven voor behandeling, kan 

vervangende toestemming worden gegeven door de persoon die de vertegenwoordiging van de 

belangen van de cliënt over mag nemen. 

 

De vertegenwoordiging is als volgt wettelijk geregeld in volgorde van belangrijkheid: 

1. mentor/curator = benoemd door de rechter 

2. schriftelijk gemachtigde = benoemd door cliënt zelf (schriftelijk) 

3. echtgenoot/partner = niet benoemd, vrijwillig 

4. ouder/kind/broer/zus = niet benoemd, vrijwillig 

 

 
 Anderen dan genoemde personen kunnen wel contactpersoon zijn, maar hoeven geen 

vertegenwoordiger te zijn zoals in de wet bedoeld.  

 
 

Belangrijk is dat waar mogelijk en noodzakelijk een vertegenwoordiger aanspreekbaar is. De 

vertegenwoordiging dient te worden vastgelegd in het zorgleefplan. Communicatie met de 

vertegenwoordiger t.a.v. beslissingen aangaande behandeling van de cliënt moet blijken uit de 

rapportage. 

 

Dossiervorming, bewaartermijn en gegevensverstrekking 

De hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden waarin alle gegevens die betrekking hebben op 

de behandeling staan genoteerd. Dit dossier omvat het zorgleefplan, behandelplan en eventuele 

deelplannen van betrokken disciplines. Het verpleeghuis bewaart de gegevens gedurende minimaal 10 

jaar. Voor het geven van inzage in of verstrekken van persoonsgegevens aan ieder die niet 

rechtstreeks bij de zorgverlening is betrokken, heeft het verpleeghuis de uitdrukkelijke en gerichte 

toestemming nodig van de cliënt. 
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Inzagerecht en recht op vernietiging van dossiers 

De cliënt heeft recht op inzage en op afschrift van zijn gegevens. De cliënt heeft recht op vernietiging 

van zijn gegevens, behalve wanneer het bewaren van gegevens van aanmerkelijk belang is voor een 

ander dan de cliënt. 

 

Schriftelijke wilsverklaring voor wat betreft behandelingsweigering 

Het verpleeghuis dient een schriftelijke wilsverklaring in principe op te volgen. Als het echter gegronde 

redenen heeft om aan de wilsverklaring te twijfelen (b.v. is al 20 jaar oud) dan volgt hij deze niet op. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Medewerkers van het verpleeghuis hebben ten opzichte van derden de plicht tot geheimhouding ten 

aanzien van zaken waarvan zij weten of vermoeden, dat zij uit hoofde van hun taak/beroep hiertoe 

gehouden zijn. 

 

Centrale aansprakelijkheid 

Het verpleeghuis is aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de zorgleveringsovereenkomst 

ontstaat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de zorgverlening. 

 

 
Wil je meer weten over de WGBO en over de wetten die hierna nog volgen, ga dan naar 

www.hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen De link staat ook op het EVV deel van de 

website. 

 
  

Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)  

Deze wet regelt de onvrijwillige opneming van mensen met een geestesstoornis in psychiatrische 

ziekenhuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische 

verpleeghuizen en BOPZ aangemerkte (afgegeven door het ministerie van VWS) afdelingen van 

verzorgingshuizen. Het doel van de wet BOPZ is de rechtsbescherming te waarborgen van cliënten die 

onvrijwillig op deze afdelingen worden opgenomen. Het regelt de voorwaarden waaraan instellingen 

moeten voldoen om vrijheidsbeperkende maatregelen te kunnen nemen voor cliënten die tegen 

zichzelf of tegen anderen beschermd moeten worden.  

 

Onder vrijheidsbeperkende maatregel wordt verstaan:”…al die handelingen met een 

vrijheidsbeperkend effect die bedoeld zijn ter bescherming van de individuele bewoner en/of diens  

omgeving.”  

 

 

Wettelijke criteria voor onvrijwillige opneming  

Voor onvrijwillige opneming gelden de volgende voorwaarden: 

 De betrokken persoon heeft een geestesstoornis (of gebrekkige ontwikkeling van geestvermogens). 

 De geestesstoornis veroorzaakt gevaar voor de betrokkene zelf, voor anderen of voor de algemene 

veiligheid van personen of goederen. 

 Het gevaar kan niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch 

ziekenhuis worden afgewend. 

 De betrokkene geeft geen blijk van de nodige bereidheid om zich te laten behandelen. 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan de onvrijwillige opneming niet doorgaan. 

 

 

  

http://www.hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen
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Artikel 60, IBS en RM 

Cliënten kunnen alleen nog vrijwillig worden opgenomen wanneer zij blijk geven van de "nodige 

bereidheid tot opneming" (bereidheidcriterium). Dat wil zeggen dat deze er bewust voor kiest 

opgenomen te worden en daarvan blijk geeft, de consequenties volledig overziend (en aanvaardend) - 

uiteraard nadat goede informatie is gegeven.  

Voor psychogeriatrische cliënten geldt de zogenaamde artikel 60 indicatie. Deze indicatie, afgegeven 

door het CIZ betekent dat de noodzaak tot opname - als gevolg van een geestesstoornis en 

gevaarscriterium - aanwezig is, en de betrokken persoon geen blijk geeft van bereidheid tot, noch van 

verzet tegen de opneming. 

 

In alle andere gevallen kan opname slechts plaatsvinden met 

 Inbewaringstelling (IBS): deze kan worden aangevraagd als er sprake is van spoed om iemand 

gedwongen te laten opnemen in een instelling. Dit kan alleen als er echt geen andere 

oplossing is. Een IBS wordt afgegeven door de burgemeester na overleg met een behandelend 

psychiater. 

of  

 Rechterlijke Machtiging (RM): kan aangevraagd worden door mensen uit de omgeving (bijv. 

familie), maar ook door een voogd of officier van justitie. Van toepassing als er geen sprake is 

van spoed. Zoals de naam al zegt, wordt het verzoek beoordeeld door een rechter 

 

 

Dwangbehandeling, middelen en maatregelen (M&M) en noodmaatregelen 

 
 Vrijheidsbeperkende of dwangmaatregelen mogen pas worden toegepast na instemming 

van een behandelend arts. 

 
Slechts bij uitzondering mag volgens de Wet BOPZ tegen de wil van een cliënt of vertegenwoordiger 

iemand worden behandeld of mogen er M&M worden toegepast. Er is dan sprake van 

dwangbehandeling waarbij een aangescherpt gevaarscriterium van toepassing is: dwangbehandeling 

mag slechts worden toegepast als dit volstrekt noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de cliënt of 

anderen, voortvloeiende uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden.  

Anders dan in de WGBO is het niet belangrijk of cliënt al dan niet wilsbekwaam is. In de WGBO is 

dwangbehandeling namelijk alleen bij wilsonbekwame cliënten toegestaan, en dan met toestemming 

van de vertegenwoordiger.  

Voor toepassing van noodmaatregelen geldt het criterium: "ter overbrugging van tijdelijke 

noodsituaties die door de patiënt als gevolg van de stoornis van de geestvermogens worden 

veroorzaakt". Noodmaatregelen mogen worden toegepast zonder toestemming van cliënt of 

vertegenwoordiger. 

 

De keuze van vrijheidsbeperkende middelen bij (dwang)behandeling wordt aan de behandelaar 

overgelaten. Deze moeten zo min mogelijk inbreuk maken op de rechten van de cliënt. Ook moet 

steeds het doel (afwenden van ernstig gevaar) voor ogen worden gehouden. De middelen die worden 

toegepast moeten in een behandelingsplan zijn opgenomen.  

Toegestane M&M zijn:  

- afzondering, 

- separatie (niet toegestaan bij psychogeriatrische cliënten),  

- fixatie,  

- toediening van vocht en/of voeding en medicatie.  
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Dwangbehandeling moeten geregistreerd en gemeld worden bij de IGZ, kennen geen wettelijke 

maximumduur, maar moeten worden beëindigd wanneer het ernstig gevaar is geweken.  

De toepassing van noodmaatregelen is gebonden aan een maximumduur van zeven opeenvolgende 

dagen. Wanneer deze langer dan zeven dagen moeten worden toegepast, moeten deze worden 

getoetst aan de regels van dwangbehandeling. 

 
 In het EVV deel van de website vind je een e-learning over het onderwerp 

vrijheidsbeperkende maatregelen, meer informatie over de BOPZ een download van 

een boekje met alternatieven voor vrijheidsbeperking. 

 
 

Verhouding Wet BOPZ - WGBO  

Voor onderwerpen die niet in de BOPZ zijn geregeld vult de WGBO 

de BOPZ aan. Dat geldt bijvoorbeeld voor psychiatrische 

behandelingen die niet gericht zijn op opheffing van het gevaar dat 

de aanleiding voor de opneming was.  

Bovendien geldt voor alle somatische behandelingen, ook voor de 

somatische behandeling van onvrijwillig opgenomen cliënten, de 

WGBO. 

 

 

Wetsvoorstel Zorg en Dwang 

De zorgverlening en dwangbehandeling voor mensen met dementie of verstandelijke beperking valt 

nu nog onder de wet BOPZ (zie hiervoor). Maar die wet is veel meer gericht op psychiatrische 

behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis waardoor het onvoldoende past bij de zorg voor deze 

specifieke doelgroep. Cliënten met psychogeriatrische problematiek (en mensen met verstandelijke 

beperking) krijgen in de nabije toekomst betere rechtsbescherming wanneer zij door zorgverleners in 

hun vrijheid worden beperkt of tegen hun zin zorg moeten ondergaan.  

 
 De wet is niet alleen geldig voor instellingen maar ook voor de thuissituatie of in 

kleinschalige woonvormen. 

 
 

In het wetsvoorstel staan twee elementen centraal: 

- onvrijwillige zorg mag alleen worden toegepast als er sprake is van ernstig nadeel voor de 

cliënt zelf of voor anderen; 

- de wet regelt onder welke voorwaarden de cliënten kunnen worden opgenomen als ze zich 

niet meer over opname kunnen uitspreken. 

 

Voorbeelden van ‘ernstig nadeel’ zijn het toedienen van vocht en voeding terwijl de cliënt zich ertegen 

verzet maar anders bestaat de kans dat de cliënt uitdroogt. Of iemand die thuis woont en zichzelf zo 

verwaarloost dat hij tegen zijn wil onder de douche gezet moet worden.  

 

 
 Het risico op valgevaar wordt niet gezien als ernstig nadeel en is daarmee geen 

rechtvaardiging voor de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. 

 
 



 
 

 

10 

 

Het wetsvoorstel regelt dat dit er een zorgvuldige onderbouwing en afweging van alternatieven in een 

zorgdossier te vinden moet zijn. Daarover moet van te voren multidisciplinair zijn overlegd. Het 

ernstige nadeel moet aangetoond / onderbouwd zijn.  

Pas wanneer alle alternatieven in overweging zijn genomen en gemotiveerd zijn afgewezen en alleen 

het toepassen van een vrijheidsbeperkende maatregel nog ernstig nadeel voor de cliënt of zijn 

omgeving kan voorkomen of afwenden, kan in het zorgleefplan een vrijheidsbeperkende maatregel  

worden opgenomen. Daarbij wordt beschreven welk ernstig nadeel door de bewuste 

vrijheidsbeperking wordt voorkomen of weggenomen 

 

De beslissing van het opnemen van een vrijheidsbeperkende maatregel in het zorgleefplan wordt 

genomen na overleg in een multidisciplinair team. In een multidisciplinair overleg kan een dialoog 

tussen verschillende disciplines zorgen voor verschillende inzichten. De verschillende inzichten kunnen 

bijdragen aan het beperken van het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Een arts is altijd de ‘zorgverantwoordelijke’ dat wil zeggen dat de verantwoordelijkheid voor het 

zorgplan en de eventuele onvrijwillige zorg altijd bij een arts ligt. 

Zorginstellingen die onvrijwillige zorg willen kunnen geven, moeten een Wzd-arts (Wet zorg en dwang 

arts, vergelijkbaar met de huidige BOPZ-arts). Deze arts hoeft niet in dienst te zijn van de 

zorginstelling. 

 

 

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) 

De wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en de 

cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. 

De wet BIG is een kaderwet, dit houdt in dat zorgorganisaties binnen deze kaders hun eigen beleid 

dienen te formuleren. 

Zorgorganisaties moeten aangeven wie welke (be)handelingen kan en mag uitoefenen.  

 De wet geeft kaders over de bevoegdheden van beroepsbeoefenaren.  

 De wet bewaakt de opleidingseisen van opleidingen voor beroepen in de gezondheidszorg.  

 De wet biedt bescherming aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.  

 De wet regelt tuchtrecht voor verpleegkundigen en fysiotherapeuten. 

 

Voorbehouden handelingen  

In de Wet BIG zijn een aantal handelingen voorbehouden aan de bevoegde beroepsbeoefenaren. Deze 

bevoegdheidsregeling handelingen is in de wet opgenomen om te voorkomen dat door ondeskundig 

handelen een cliënt onaanvaardbare risico's loopt. 

Artsen hebben op grond van de Wet BIG zelfstandige bevoegdheid. Als zij bekwaam zijn mogen zij op 

eigen gezag een indicatie stellen en een voorbehouden handeling uitvoeren. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen zij een opdracht geven aan een niet zelfstandig bevoegde om de voorbehouden 

handeling uit te voeren (uitvoeringsverzoek).  

 

Verpleegkundigen die geregistreerd zijn in het BIG-register komen in aanmerking voor de regeling van 

functionele zelfstandigheid. Dit houdt in dat zij in opdracht van een arts zelfstandig voorbehouden 

handelingen mogen uitvoeren zonder dat de opdrachtgever toezicht houdt en de mogelijkheid heeft 

om tussenbeide te komen, met de voorwaarde dat zij bekwaam is.  

Alle overige beroepsbeoefenaren mogen weliswaar in opdracht van een arts voorbehouden 

handelingen uitvoeren, maar de opdrachtgever moet de gelegenheid hebben toezicht te houden en 

de mogelijkheid hebben om als het nodig is tussenbeide te komen. Ook hier geldt dat de 

opdrachtgever de uitvoerder bekwaam moet vinden en dat de uitvoerder zichzelf bekwaam moet 

achten de handeling met succes uit te voeren.  
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 Bevoegd is niet automatisch bekwaam. 

 
 

Wanneer ben je bekwaam? 

Bekwaamheid wordt bepaald door kennis, kunde en attitude: 

 Kennis: je beschikt over de noodzakelijke kennis die betrekking heeft op die voorbehouden 

handeling.  

 Kunde: je bent vaardig in het uitvoeren van die voorbehouden handeling.  

 Attitude: je hebt een professionele houding. 

Je bekwaamheid moet periodiek worden getoetst. 

 

Ter illustratie: bekwaamheid voor het injecteren van insuline houdt in, dat je; 

 de injectie als zodanig goed (volgens protocol) kunt uitvoeren  

 weet welk effect insuline heeft op de cliënt, wat de mogelijke gevaren zijn bij het geven van 

injecties en welk gedrag van de cliënt verwacht mag worden na toedienen van insuline  

 de cliënt op de juiste wijze tegemoet treedt, d.w.z. uitleggen wat er gaat gebeuren, de cliënt goed 

observeert tijdens de handeling en op adequate wijze de handeling rapporteert. 

 
Er is een brochure ‘Bevoegdheidsregeling voorbehouden handeling’ van het ministerie  

  beschikbaar die je kunt vinden op www.bigregister.nl  

 
 

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

In deze wet die sinds 1 januari 2016 van kracht is, is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En 

wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.  

De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. 

 

Zorgverleners kunnen meer leren van klachten en incidenten in de zorgverlening. Doel van de wet is 

dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te 

verbeteren. 

 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg regelt het volgende: 

 Een betere en snelle aanpak van klachten 

Mensen kunnen uiterlijk 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de 

zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het 

beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek 

het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een 

laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar 

beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding 

toekennen. 

 Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden 

Zorgaanbieders hebben uiterlijk per 1 juli 2016 een interne werkwijze die regelt dat medewerkers 

veilig onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Doel is dat collega´s 

bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren. 

 Cliënt krijgt sterkere positie 

Zo heeft de cliënt per 1 januari 2016 recht op goede informatie over iets dat niet goed is gegaan 

in de verleende zorg. Bijvoorbeeld een gemaakte fout tijdens een operatie. De zorgaanbieder 

http://www.bigregister.nl/
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moet zo’n fout met de cliënt bespreken en dit in het cliëntendossier opnemen. Ook heeft de 

cliënt recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlening wanneer de cliënt daarom vraagt. 

 Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders 

Voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig 

disfunctioneren. 

 Klachtenregeling en kwaliteit 

Zorgaanbieders krijgen de ruimte om klachtenregelingen en kwaliteitssystemen te maken die 

passen binnen hun organisatie. Wel gelden er regels waaraan zij zich moeten houden. 

 

De wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige 

beroepsbeoefenaren. De wet geldt niet voor zorg die de gemeente regelt.  

 

 

Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) 

Deze wet heeft als doel het recht op goede zorg te versterken. Om te komen tot een permanente 

verbetering van de cliëntgerichtheid, kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid, en doelmatigheid van zorg 

is het toezicht ondergebracht bij één onafhankelijk van de minister opererende organisatie: Het 

Nederlands Zorginstituut (NZi). Tot de taken behoort het bewaken van de kwaliteit van de zorg. 

Hiervoor is binnen het NZi het Kwaliteitsinstituut verantwoordelijk. 

www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit  

Zorgaanbieders moeten kwaliteitsgegevens aan het instituut leveren en dit instituut maakt deze 

openbaar. Het kwaliteitsinstituut stelt verder het toetsingskader vast en ontwikkelt hiervoor de te 

hanteren meetinstrumenten. 

 

 

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 

In deze wet is vastgelegd dat de cliënten van instellingen in de ouderen-, gezondheids- en 

welzijnszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. De wet wil mensen die afhankelijk zijn 

van zorg, invloed geven op de zorgverlening. 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van een 

bepaalde instelling zijn aangewezen. De raad overlegt daarover met de directie van de instelling en 

denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. 

De wet stelt als enige voorwaarde dat de cliëntenraad voldoende representatief is. De raad moet de 

cliënten van de instelling vertegenwoordigen. Het ligt voor de hand om uit elke cliëntengroep iemand 

in de raad te benoemen. 

De cliëntenraad bestaat zo veel mogelijk uit cliënten. Er zijn cliënten die hun belangen niet zelf kunnen 

behartigen. Dan kunnen vertegenwoordigers van hen in de raad zitting nemen, bijvoorbeeld 

familieleden. 

Vaak vallen meerdere instellingen onder een overkoepelende organisatie. Elke instelling is verplicht om 

een eigen cliëntenraad te hebben. Een stichting die een verpleeghuis, verzorgingshuis en een 

revalidatiecentrum beheert, heeft dus drie cliëntenraden. 

Elke twee jaar moet de instelling opnieuw proberen een cliëntenraad in te stellen 

 

  

http://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit


 
 

 

13 

 

 

 

 Opdracht: wettelijke bepalingen 

 

 

Vorm een groepje van drie en bespreek met elkaar de volgende vragen: 

 

1. De wetten waarvan in de tekst melding wordt gemaakt, dienen er vooral voor om de belangen 

van de cliënten veilig te stellen. In hoeverre zijn deze wetten voor jou als EVV in je werk van 

belang? Beargumenteer je antwoord. 

 

2. Indien je als EVV te maken krijgt met vrijheidsbeperkende maatregelen (zie tekst Middelen en 

Maatregelen), waarop let je dan als EVV? 

 

3. In het kader van de BIG – wet worden voorbehouden handelingen onderscheiden. Waarop moet 

je letten voordat je dergelijke handelingen gaat uitvoeren?  
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Financiering van de zorg 

Er vinden grote hervormingen plaats als het gaat om de financiering van de zorg. Het gaat om een 

complexe situatie, grote bedragen en ook grote gevolgen. Doel van het geheel is om de kosten binnen 

de zorg beheersbaar te maken zodat de noodzakelijke zorg gegarandeerd blijft. Tevens vindt er een 

verschuiving van verantwoordelijkheden plaats van overheid naar gemeente (WMO, jeugdhulp), 

zorgverzekeraar en de burger zelf (meer eigen verantwoordelijkheid, zelf betalen en beroep doen op 

sociale netwerk). Om een en ander mogelijk te maken is de wetgeving aangepast. 

 

Vilans heeft een mooi visueel overzicht gemaakt van al deze veranderingen. 

 
 Je kunt dit overzicht downloaden via het EVV deel van de website. Je vindt daar ook andere 

informatie schema’s (infographics) over de hervorming van de langdurige zorg en vindt er 

een filmpje die een en ander uitlegt. 
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Zorgprofiel en zorgzwaartepakket (intramurale zorgverlening) 

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft de taak om de toegang tot de intensieve zorg (Wlz) te 

beoordelen. Dat doet het CIZ aan de hand van de toegangscriteria die in de wet geregeld zijn (zie 

lesdag 2):  

 

Een belangrijke voorwaarde voor langdurige zorg uit de Wlz is een blijvende behoefte aan 

permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Wanneer het niet langer mogelijk om met 

ondersteuning van de gemeente of met wijkverpleging zelfstandig te wonen, kan een beroep op de Wlz 

worden gedaan. 

 

De route is als volgt: Een cliënt neemt contact op met het CIZ. Een vertegenwoordiger van het CIZ 

verricht een intake gebaseerd op een standaardprotocol. Deze stelt een indicatiebesluit op, dit is de 

indicatie. De cliënt kan zich met dit indicatiebesluit wenden tot een zorginstelling.  

 

Identificatie verplicht 

De CIZ beoordeelt alleen complete aanvragen. Dit betekent o.a. dat een kopie van een geldig 

identiteitsbewijs moet worden meegestuurd en de aanvraag is ondertekend door de cliënt.  

 

In de Wlz heeft het CIZ de rol van poortwachter gekregen. Het CIZ ziet toe op een juiste uitvoering van 

de wet. Het is in het belang van iedereen, de zorg betaalbaar te houden en fraude te voorkomen. Eén 

van de maatregelen die hieraan bijdragen, is de controle op identificatie.  

 

Zorgprofiel 

In een zorgprofiel staan de aard, de inhoud en de globale omvang van de te leveren zorg (niet in uren) 

en kent drie gradaties: licht, midden en zwaar. Dit is anders dan de zorgzwaartepaketten (ZZPs), daarin 

staat de hoeveel zorg in uren omschreven.  

 

Voorlopig nog in termen van ZZP’s 

Het is nog niet duidelijk wanneer de zorgprofielen beschikbaar zijn. Vooralsnog, als overgang, worden 

de zorgprofielen (nog) uitgedrukt in de termen van de ZZPs maar dan zonder een urenindicatie.  

 

 

Zorgprofiel 

(ZZP) 
 

VV(4) Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 

VV(5) Beschermd wonen met intensieve dementiezorg. 

VV(6) Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. 

VV(7) 
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op begeleiding. 

VV(8) 
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op verzorging/ verpleging. 

VV(9b) Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging. 

VV(10) Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg. 

 

Meer maatwerk 

Met de zorgprofielen regelt het CIZ meer maatwerk. Er ontstaat meer vrijheid voor de cliënt en de 

zorgaanbieder om te bepalen op welke wijze de zorg geleverd wordt.  
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Op basis van dit zorgprofiel/ZZP stelt de zorgaanbieder samen met de cliënt het zorg(leef)plan op. 

Daarin wordt vastgelegd waaruit de te leveren zorg en ondersteuning bestaat, wat de doelen zijn, wie 

de zorg verleent en hoe de afstemming verloopt. 

 

Het gesprek met de cliënt gaat (nu) meer over de inhoud van de zorg ( = de wensen, mogelijkheden 

en behoeften van de cliënt) en niet of elk uurtje zorg wel wordt geleverd (de aanspraak daarop is 

vervallen). Ook komt er meer nadruk op de betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt. 

 

Toenemende intensiteit  

Een zorgprofiel/ZZP is gebaseerd op de aard en intensiteit van de zorg. In het schema hieronder is de 

intensiteit van de verschillende ZZP’s schematisch weergegeven, zodat een beeld wordt verkregen van 

het onderscheid tussen de verschillende pakketten.  

 

 

 

 

ZZP 

Begeleiding 

Sociale 

redzaam- 

heid 

Psycho- 

Sociaal 

functio- 

neren 

Verzorging 

 

Persoon-

lijke zorg 

Mobiliteit Motorisch 

functio-

neren 

Verpleging Probleem-

gedrag 

VV4 ++++ +++ ++ + + + + 

VV5 +++++ ++++ ++++ ++++ ++ + + 

VV6 ++++ +++ +++++ +++++ +++ ++ 0 

VV7 ++++++ +++++ ++++ +++ ++ ++ +++ 

VV8 +++++ +++ ++++++ ++++++ +++++ ++++ + 

VV9b ++++ +++ ++++ +++ ++ ++ + 

VV10 +++++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++ + 

 

Toelichting: Een ‘0’ betekent dat op dit aspect geen zorg nodig is. De ‘+-jes’ kunnen als volgt worden 

geïnterpreteerd: ++ = toezien/stimuleren… t/m… ++++++ = overname 

 

 

Bekostiging  

Bekostiging blijft (vooralsnog) op basis van de ‘oude’ ZZPs. Ook worden deze ZZP’s gebruikt voor 

declaratie en verantwoording.  

Aan elke ZZP is een tarief (vergoeding) gekoppeld, zie de tabel hieronder. Deze worden jaarlijks door 

de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld.  

 

Oude ZZP Voorbeeld tarieven (Nza,  2014) Tarief per dag 

ZZP  4 Exclusief BH en inclusief DB €   117,25 

ZZP  4 Inclusief BH en inclusief DB €  143,12 

ZZP  7 Exclusief BH en inclusief DB €  189,40  

ZZP  7 Inclusief BH en inclusief DB €  224,46 

ZZP 10 Exclusief BH en inclusief DB €  241,83 

ZZP 10 Inclusief BH en inclusief DB €  276,92 

BH = behandeling           DB = dagbesteding 
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Voorbeeld zorgprofiel (oude ZZP 4)  
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Voorbeeld zorgprofiel (oude ZZP 7) 
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Extramurale zorg  

Sinds 2015 krijgen cliënten de ´zorg thuis’ (VP en PV) geleverd vanuit hun zorgverzekering (Zvw).  

Voorwaarde is dat de cliënt ‘geneeskundige zorg’ nodig heeft of een groot risico loopt deze zorg in de 

toekomst nodig te hebben. Dit betekent dat hun gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. 

Het gaat vooral om kwetsbare ouderen. 

 

 

Centrale rol wijkverpleegkundige 

De wijkverpleegkundige krijgt hierin een belangrijkere rol: samen met cliënt bekijkt de 

wijkverpleegkundige wat er in die situatie nodig is aan verpleging en verzorging om langer thuis te 

kunnen wonen. Daarbij wordt ook naar de zelfredzaamheid en de sociale omgeving van de cliënt 

gekeken. 

De wijkverpleegkundige coördineert de zorg rondom de cliënt en stemt dit af met andere 

zorgverleners (zie ook verderop bij ’het sociaal wijkteam’). 

 

 

De aanspraak ‘wijkverpleging’  

Daarmee onderscheidt deze zorg zich van de ADL-ondersteuning binnen de huidige Wmo.  

In de Wmo wordt de ADL-ondersteuning uitgevoerd in het verlengde van de begeleiding en is er geen 

sprake van behoefte aan geneeskundige zorg of van een hoog risico daarop. 

 

In de Zvw-prestatie wijkverpleging gaan de volgende onderdelen op:  

-  de huidige extramurale functie verpleging (VP);  

- het overgrote deel van de huidige extramurale functie persoonlijke verzorging (PV);  

-  medisch specialistische verpleging thuis (MSVT), die nu ook al onder de Zvw valt;  

-  het coördineren en regisseren van de zorgvraag van de cliënt.  

 

Deze nieuwe Zvw-prestatie wijkverpleging wordt omschreven als  ‘zorg zoals verpleegkundigen die 

plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een 

hoog risico daarop’.  

 

Het gaat hierbij niet alleen om puur verpleegkundige of verzorgende handelingen, maar ook om taken 

die samenhangen met de zorgverlening zoals het coördineren ervan, coaching (bijv. ondersteuning bij 

zelfzorg) en individuele preventie.  

Het betekent ook niet dat deze zorg alleen door verpleegkundigen wordt verleend. De situatie  

(c.q. de zorgvraag van de cliënt) bepaalt wat nodig is en wie de zorg verleent. Het kan hierbij gaan om 

bijvoorbeeld een verzorgende, een (wijk)verpleegkundige of een casemanager dementie.  

 

 

 Verpleging (VP) 

Het uitvoeren van verpleegkundige handelingen met het oog op herstel van gezondheid, of 

voorkomen van verergering van ziekte of aandoening waaronder verlichting van lijden en 

ongemak. Deze verpleging houdt verband met een somatische of psychogeriatrische 

aandoening of een lichamelijke handicap. Het gaat om verpleegtechnisch handelen, controle 

lichaamsfuncties, wonden/ of stomaverzorging bij een niet intacte huid, ondersteuning bij 

uitscheiding (katheter, etc.), inbrengen van maagsonde of katheter, geven van injecties. 

(maag, Percutane endoscopische gastrostomie (PEG), uitzuigen trachea, beademing, 

specifieke voorlichting en instructie. 
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 Persoonlijke verzorging (PV) 

Het ondersteunen bij- of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene 

dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bijvoorbeeld helpen met douchen, aankleden,  

hulp bij eten en drinken en medicijngebruik, hulp bij beweging en houding. Ook het stimule-

ren van de zelfredzaamheid en het aanleren van en adviseren over ADL-activiteiten en 

verzorging van gezondheidsproblemen (stoma, sonde) vallen hieronder.  

 

 

 

Het sociaal (wijk)team 

Door de veranderingen en verschuivingen binnen het sociale domein krijgt  de gemeente een zware 

regierol toebedeeld. Vanuit die verantwoordelijkheid is er behoefte aan een heldere lokale 

samenhangende aanpak en om die reden gaan de gemeentes de eerste lijn versterken door de inzet 

van sociale (wijk)teams. 

 

Sociale wijkteams 

Het doel van een sociaal wijkteam is om wijkbewoners te activeren, te helpen participeren en hen te 

ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren.  

 

Samen (team en wijkbewoners) wordt gekeken hoe de vragen het beste kunnen worden beantwoord  

(zie ook bij het ‘keukentafelgesprek’ verderop) 

  

- het wijkteam helpt de bewoners/zorgvragers op weg om zelf een oplossing te vinden o.a. door  

 het inschakelen van mensen uit de directe omgeving of vrijwilligers.  

 

- Als de hulpvrager niet tot oplossing kan komen, zorgt het wijkteam voor professionele 

ondersteuning. Dat gebeurt dan samen met één regisseur op basis van één plan. 

  

Een sociaal wijkteam bestaat uit mensen (professionals) die werken bij verschillende welzijns- en 

zorginstellingen. De teamleden werken als generalisten, maar zij brengen natuurlijk hun kennis en 

ervaring mee. De wijkverpleegkundige zal ook deel gaan uitmaken van dit team en moet daar de 

verbinding maken tussen het sociale en medische domein 

Relevant voor een wijkteam is natuurlijk relevant om zicht te hebben op dat wat speelt in een wijk, hoe 

de bevolkingssamenstelling is (ouderen, jongeren, gezinnen, allochtonen) en hoe de sociale kaart eruit 

ziet.  

 

 

Het keukentafelgesprek  

Dit is een gesprek in de thuissituatie tussen de ‘burger’ (hulpvrager) en de gemeente ( = een 

medewerker van het sociaal team) over de mate van ondersteuning door die gemeente.  

Burgers kunnen zich daarbij laten bijstaan door derden (bijv. de cliëntondersteuner). 

Doel van het gesprek is om voor die burger tot passende oplossingen te komen. Oplossingen die 

bijdragen tot het participeren aan de maatschappij.  

 

Tijdens het keukentafelgesprek komt de specifieke situatie van de burger aan bod: hoe ziet zijn leven 

eruit, hoe is de inkomenspositie, hoe ziet zijn netwerk eruit, hoe zijn de contacten in de buurt, wat is 

precies de vraag, wat wil de burger daarmee bereiken. Eerst vraagverheldering voordat er over 

maatwerk en oplossingen wordt gesproken.  
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Het uitgangspunt van dit gesprek is niet meer de aanvraag voor een specifieke (individuele) 

voorziening, maar de ‘melding’ van een (probleem)situatie. Daarnaast wordt bekeken welke 

voorzieningen in de buurt aanwezig zijn waar de burger gebruik van kan maken.  

Ook wordt stil gestaan bij de vraag wat de burger terug kan doen voor de ondersteuning die hij krijgt 

(vrijwilligerswerk) 

 

Op basis van dit gesprek maakt de burger/hulpvrager -eventueel samen met iemand van het sociaal 

team of de cliëntondersteuner of…-  een zgn. persoonlijk plan op. Daarin staan de wensen en doelen 

en hoe die te bereiken. Dit persoonlijk plan wordt meegenomen in de besluitvorming over de 

ondersteuning. 
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Competentie 9:  Bewaken van kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep  
 
 

 

Normen voor verantwoorde zorg 

Doel van de normen is: ondersteuning van de kwaliteit van leven van cliënten. Daarbij worden vier 

domeinen of levensdomeinen onderscheiden: 

 Woon- en leefsituatie; 

 Participatie; 

 Mentaal welbevinden en autonomie; 

 Lichamelijk welbevinden en gezondheid.  

 

Geleverde zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarbij rijst de vraag tot hoever de 

verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder kan strekken. De cliënt vraagt ondersteuning bij een 

bepaald aspect en wil lang niet altijd bemoeienis bij andere levensgebieden. Dit moet de zorgverlener 

respecteren. Andersom kan een cliënt ook behoefte hebben aan zorg die binnen de indicatie niet 

geleverd kan worden.  

In de normen voor verantwoorde zorg wordt een brede verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieder 

gelegd, vanuit de visie dat kwaliteit van leven invloed heeft op de behoefte aan zorg en onlosmakelijk 

verbonden is met de zorgvraag. Het uitgangspunt is integrale zorg, waarbij wonen, welzijn en zorg 

zoveel mogelijk in samenhang worden benaderd. De zorgverlener heeft altijd mogelijkheden om de 

kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen. 

 

Verantwoorde zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven van cliënten en rust op de pijlers:  

 behoudt van de regie over het eigen leven op basis van een zorgleefplan en keuzevrijheid,  

 communicatie en informatie, 

 veiligheid en vakbekwaam handelen. 

 

 
 

 
 In het EVV deel van de website kun je meer informatie vinden over de ontwikkeling en 

achtergrond van de normen voor verantwoorde zorg. 

 

De EVV is in staat bij te dragen aan de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep. 
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Behoud van regie over het eigen leven op basis van een zorgleefplan  

Elke cliënt heeft een eigen zorgleefplan, dat in samenspraak met de cliënt tot stand komt. In het 

zorgleefplan wordt invulling gegeven aan de vier domeinen van kwaliteit van leven. Het zorgleefplan 

vermeldt de indicatie en geeft een beeld van de zorgvraag, de reële zorgbehoefte en de afgesproken 

zorg. De cliënt en de zorgaanbieder maken afspraken over welke zorg, wanneer, op welke dagen en 

tijden wordt gegeven. Het plan vermeldt het doel, de inhoud en het moment van de zorgverlening. 

Het bevat tevens een actueel overzicht met de verslaglegging van de geleverde zorg, nieuwe 

afspraken 

en eventuele mutaties van de zorg. In het zorgleefplan worden de acties, de resultaten, de voortgang 

en de bijstellingen op basis van evaluatie genoteerd. Ook afspraken met derden worden in het plan 

opgenomen, zoals uitvoeringsverzoeken van artsen. Andere zorgverleners (zoals huisartsen), maar ook 

mantelzorgers worden gevraagd gebruik te maken van het zorgleefplan en hun bevindingen en 

adviezen hierin vast te leggen. Het zorgleefplan is een belangrijk communicatiemiddel tussen 

zorgverleners en andere disciplines en waarborgt dat de zorgorganisatie haar afspraken met de cliënt 

nakomt. 

Dit houdt in dat de zorgorganisatie voorziet in: 

 Het werken met een systeem voor het zorgleefplan, dat goed is ingebed in de organisatie; 

 Regelmatige cliëntenbesprekingen en/of multidisciplinair overleg tussen relevante disciplines die 

deel uitmaken van dat systeem; 

 Evaluaties met de cliënt (minimaal twee keer per jaar, maar ook bij complexe zorg, na 

veranderingen in de inzet van zorg, of op verzoek van cliënt en/of zorgverlener); 

 Vastlegging van evaluaties, aanpassingen en structurele afwijkingen van het zorgleefplan; 

 Verbeteringen van zorg die voortvloeien uit besprekingen van het zorgleefplan; 

 Vastleggen wat er met het zorgleefplan gebeurt na beëindiging van de zorgverlening, bijvoorbeeld 

of de gegevens van de cliënt bewaard worden. 

 

Let op: het betekent niet dat er altijd in het zorgleefplan iets moet zijn opgenomen over elk domein. 

Soms is de zorgvraag beperkt en beperk je je in het zorgleefplan tot die zorgvraag binnen een domein. 

De intentie van het geheel is dat je aandacht hebt voor de verschillende domeinen. Mogelijk signaleer 

je zorgvragen op andere domeinen die je vervolgens met de cliënt of diens wettelijk 

vertegenwoordiger signaleert en wat weer aanleiding kan zijn tot het aanvragen van een herindicatie. 

 

In de periode van zorg- en dienstverlening ligt het zorgleefplan bij de cliënt. Hij heeft op elk gewenst 

tijdstip inzage in zijn zorgleefplan. De cliënt heeft het recht het zorgleefplan aan te vullen met een 

eigen verklaring of het bij onjuiste gegevens te laten corrigeren.  

Het zorgleefplan komt dus altijd in samenspraak met de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger tot 

stand, en wordt in dezelfde samenspraak geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Aan cliënt of 

vertegenwoordiger wordt ondersteuning aangeboden bij het overleg over het zorgleefplan 

(bijvoorbeeld door de EVV). 

 

Informatievoorziening 

Het is van belang dat informatie zodanig wordt weergegeven dat deze voor cliënten goed te lezen en 

te begrijpen is. De informatie wordt op verschillende manieren aangeboden (schriftelijk, digitaal, 

mondeling) en op verschillende momenten herhaald, afhankelijk van de behoefte van de cliënt. De 

zorgverlener toetst bij de cliënt of deze de verstrekte informatie goed begrepen heeft. 

 

De cliënt wordt bij aanmelding zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over: 

 De wachttijd tussen aanmelding en aanvang van de zorg; 

 De mogelijkheden voor zorg ter overbrugging van een wachttijd; 

 De contactpersoon voor de cliënt gedurende de wachttijd. 
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Gedurende de zorgverlening wordt de cliënt geïnformeerd over: 

 Aan welke wensen van de cliënt de zorgaanbieder tegemoet kan komen en aan welke niet en 

waarom; 

 Wat de zorgorganisatie gaat doen (taken en werkzaamheden, momenten van zorgverlening, inzet 

van zorgverleners, zoals vermeld in het zorgleefplan); 

 Wat de uitgangspunten zijn voor zorg- en dienstverlening (visie op zorg, gedragscode van de 

organisatie, identiteit en levensbeschouwing, ethische vraagstukken, grenzen van de zorg, 

procedure bij weigering van zorg door cliënt of zorgverlener, procedure beëindiging zorg); 

 Hoe afspraken bijgesteld kunnen worden; 

 Hoe en wanneer de organisatie/contactpersoon bereikbaar is (ook voor familie/ mantelzorg) zowel 

binnen als buiten kantooruren en in noodgevallen; 

 Wat de rechten en plichten zijn van de cliënt (inspraak, informatieplicht, zorg voor materialen in 

huis, privacy, recht om te klagen, schadevergoeding, cliëntenraad); 

 Hoe de eigen bijdrage en de wijze van betaling zijn geregeld; 

 Hoe er wordt omgegaan met sleutels van cliënten. 

 

Het resultaat is dat de cliënt op de hoogte is van de afspraken die tussen hem en de zorgaanbieder 

gemaakt zijn, met de afspraken heeft ingestemd en dat de afspraken door de zorgaanbieder worden 

nagekomen.  

Indien de cliënt dit wenst wordt de mantelzorg nadrukkelijk betrokken in het zorgproces. De 

zorgaanbieder vraagt de cliënt en de mantelzorgers naar de gewenste en mogelijke hulp van 

mantelzorgers. De zorgverlener stemt de professionele zorg hierop af. De zorgverleners leggen alle 

afspraken met cliënt en mantelzorg vast in het zorgleefplan. Indien gewenst en passend binnen de 

indicatieafspraken krijgt de mantelzorg ondersteuning. Bij signalen van overbelasting van de 

mantelzorgers, wijst de zorgverlener hen op ondersteuningsmogelijkheden voor cliënt en mantelzorg. 

 

Kwaliteit van de zorgverleners 

 

Cliëntgericht 

Voor verantwoorde zorg zijn vakbekwame zorgprofessionals nodig, die werken vanuit een gevoel en 

interesse voor het wel en wee van de cliënt. Een belangrijk onderdeel daarvan is het adequaat kunnen 

omgaan met de gezondheidsrisico’s die de cliënt loopt, op een manier die recht doet aan het eigen 

leven van de cliënt. 

Het is een vorm van ‘vraaggerichtheid’ die zich alleen in een goede zorgrelatie kan uitkristalliseren. Het 

gaat verder dan waar de cliënt misschien letterlijk om vraagt. 

Cliënten in de zorg zijn nu juist meestal niet mondig, maar kwetsbaar in hun afhankelijkheid. Ze 

kunnen soms beperkt communiceren en hun eigen situatie slecht overzien. Daarom is het nodig dat 

zorgverleners actief betrokken zijn op het leven van cliënten in hun eigen sociale setting – een extra 

dimensie van zorgprofessionaliteit in de verpleging, verzorging en zorg thuis! 

 

Deskundig 

 De zorgverlener werkt vakkundig, zelfstandig, methodisch en resultaatgericht volgens het 

zorgleefplan; 

Zorgverleners richten zich op het behouden of bereiken van het optimale niveau van 

functionele autonomie en kwaliteit van leven voor de betrokken cliënt. Zij werken 

cliëntgericht, zijn deskundig en zijn een betrouwbare ondersteuner die de cliënt op een 

goede manier bejegent. Zij signaleren tekorten en niet-passende zorg en zoeken daarbij 

naar oplossingen. 
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 De zorgverlener past richtlijnen/protocollen toe, die gebaseerd zijn op actuele kennis volgens 

professionele, geautoriseerde, algemeen aanvaarde standaarden; 

 De zorgverlener blijft binnen de grenzen van zijn bekwaamheid en bevoegdheid en verwijst 

zonodig door naar andere disciplines; 

 De zorgverlener is in staat om adequaat samen te werken met collega’s, andere disciplines, 

mantelzorgers, vrijwilligers, zodat de continuïteit in zorg gewaarborgd is; 

 De zorgverlener overlegt met familie/verwanten als de cliënt dat wil of als de cliënt minder in staat 

is de eigen situatie te overzien. 

 

Goede bejegening 

 De zorgverlener houdt zich aan de gedragscode over de omgang met de cliënt; 

 De zorgverlener respecteert de eigen levenssfeer van cliënten en draagt zorg voor een goede 

bejegening; 

 De zorgverlener respecteert de privacy van de cliënt en bemoeit zich niet ongevraagd met diens 

privézaken; 

 De zorgverlener tutoyeert de cliënt niet zonder toestemming; 

 De zorgverlener gaat professioneel in op vervelende ervaringen van de cliënt met de organisatie; 

 De zorgverlener staat open voor vragen en kritiek over de zorgverlening. 

 

Betrouwbaar 

 De zorgverlener is in staat een vertrouwensrelatie met de cliënt op te bouwen; 

 De zorgverlener houdt zich aan afgesproken werkzaamheden en afgesproken tijden; 

 De zorgverlener gaat vertrouwelijk om met privégegevens van de cliënt; 

 De zorgverlener gaat zorgvuldig om met eigendommen van de cliënt. 

 

Signalering van tekorten of niet passende zorg 

Zorgverleners signaleren het als de zorg niet meer voldoende of passend is. Zij voeren hierover 

overleg met het team (de bij de cliënt betrokken zorgverleners) en hun leidinggevende. 

Als het nodig of wenselijk is, maken zij afspraken over aanpassingen en verbeteringen die passen 

binnen het indicatiebesluit. Als het nodig is, helpen zij de cliënt bij het aanvragen van een herindicatie. 

Zorgverleners leggen signalen en eventuele afspraken over aanpassingen en verbeteringen vast in het 

zorgleefplan. 

 

Meten van verantwoorde zorg 

Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg waar de normen verantwoorde zorg een uitvloeisel van zijn, is 

ontwikkeld in een samenwerking van organisaties van cliënten, zorgaanbieders, zorgprofessionals, de 

toezichthouder IGZ en zorgverzekeraars. Het richt zich op wat alle belanghebbenden uiteindelijk het 

belangrijkst vinden: de kwaliteit van de geleverde zorg. De wens van de cliënt, eigen regie en veiligheid 

zijn daarin cruciale begrippen. Het Kwaliteitskader richt zich nadrukkelijk niet op zaken als protocollen, 

handboeken of op minimumnormen zoals het aantal keren douchen waarop een cliënt recht zou 

hebben. 

Het Kwaliteitskader onderscheidt tien thema’s op het gebied van verantwoorde zorg. Aan de hand van 

zogenaamde indicatoren wordt gemeten hoe het staat met de kwaliteit van de zorg binnen deze 

thema’s. Uitgebreide informatie over de indicatoren en de meetmethodiek is te vinden in het rapport 

‘De toon gezet: één taal voor kwaliteit’ (te downloaden via de website van BTSG). 

De normen voor verantwoorde zorg waarop het Kwaliteitskader is gebaseerd, zijn ontwikkeld vanuit de 

vraag wat belangrijk is voor cliënten om hun leven op een goede manier in te richten. Tegelijkertijd 

beschrijven ze wat dit betekent voor de professionaliteit van de medewerkers en voor de organisatie 

van zorg (zie eerder). 
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Klanttevredenheid 

Er wordt veel waarde gehecht aan hoe klanten / cliënten de zorg ervaren. Een methode daarbij is de 

CQ-index (Consumer Quality-index).  

De resultaten van de metingen worden openbaar gemaakt. Cliënten kunnen de prestaties van 

zorgondernemingen op tal van aspecten met elkaar vergelijken - op www.kiesbeter.nl -, waar de 

resultaten per zorgaanbieder overzichtelijk gepresenteerd worden op een vijfpuntsschaal (van veel 

slechter dan gemiddeld tot veel beter dan gemiddeld).  

 

Voorbeeld van ervaringen met thuiszorg van twee organisatie op KiesBeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze meetmethode wordt echter geschrapt en vervangen door een ander systeem.  

De reviewsite www.ZorgkaartNederland.nl is een grote kanshebber om uitgeroepen te worden tot het 

nieuwe kwaliteitssysteem in de care. Dagelijks gaan 8 tot 10 interviewteams op bezoek bij 

verpleeghuizen om waarderingen bij bewoners, mantelzorgers en familie op te halen. Beoordeling 

vindt plaats op accommodatie, omgaan met afspraken, behandeling, informatie, luisteren en 

vriendelijkheid personeel. Dit resulteert in een ‘rapportcijfer’ met een toelichting. 

 

Voorbeeld van een waardering op ZorgkaartNederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgaanbieder A Zorgaanbieder B 

http://www.kiesbeter.nl/
http://www.zorgkaartnederland.nl/
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Normen en kwaliteitssysteem 

Kwaliteitssystemen als HKZ zijn afgestemd op de inhoud van deze normen. De stichting Perspekt (een 

kwaliteitsinstituut) heeft in opdracht van ActiZ een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat gebaseerd is op 

het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg, PREZO dat staat voor Prestaties in de Zorg. De resultaten van 

de cliëntgebonden en zorginhoudelijke metingen, ook voor de thuiszorg, maken deel uit van de 

systematiek. In de systematiek ligt de nadruk op de praktijk: hoe het daadwerkelijk gaat in de 

zorgrelatie cliënt – medewerker. Dit betekent dat de onderzoekers dus vooral in gesprek gaan met 

cliënten en medewerkers waarbij vooraf niet is bepaald met wie. 

 
 Op het EVV deel van de website kun je meer informatie vinden over dit en andere 

kwaliteitssystemen. 

 
 

Jaarlijks kwaliteitsbeeld zorg 

Elk jaar wordt op basis van diverse onderzoeksgegevens een beeld geschetst van de geboden kwaliteit 

binnen zorginstellingen en door de thuiszorg, een zogenaamd branchebeeld.  

Daarin worden sinds een paar jaar ook financiële cijfers en de resultaten van het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) meegenomen. Het is vooral interessant voor diegene die 

op zoek zijn naar cijfers over de zorg. 

Als het gaat om de tevredenheid van de cliënten en vertegenwoordigers van cliënten dan is er in de 

loop der jaren een duidelijke stijgende lijn geweest als het gaat om kwaliteit. De tevredenheid neemt 

de afgelopen jaren bijna niet meer toe en neemt zelfs op een aantal terreinen af. 

 
 Het meest recente rapport is van 2016. Je kunt dit rapport downloaden via het EVV deel 

van de website. 

De belangrijkste ervaringen van cliënten 

 

Cliënten zijn tevreden over de manier waarop de zorgmedewerkers hen 

verzorgen. Er wordt serieus omgegaan met gezondheidscontroles, 

zorgmedewerkers zijn attent en merken het als er iets is. Daarnaast houden 

zorgprofessionals rekening met de wensen van cliënten. De vakkundigheid van 

het personeel wordt zowel in de verpleeg- en verzorgingshuizen als in de 

thuiszorg als positief ervaren. 

 

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn minder tevreden over de 

ervaren beschikbaarheid van medewerkers. Zij signaleren dat zorgverleners het steeds drukker hebben.  

 

De beoordeling over de smaak van de maaltijden daalt. Een mogelijke verklaring is dat het bereiden 

van meeltijden vaak is uitbesteed waardoor mogelijk kennis en ervaring ten aanzien van gezonde 

voeding en goede bereiding verloren zijn gegaan.   

  

Wat betreft schoonmaken geven cliënten aan dat de bezuinigingen het duidelijkst zichtbaar zijn in het 

schoonmaakwerk. Dit schiet nu erg tekort.  

 

De ervaringen met lichamelijke zorg worden door de thuiszorg-cliënten lager beoordeeld. Cliënten 

vragen om betere afstemming over het moment waarop de zorg wordt geleverd en door wie. Zij willen 

daarbij meer maatwerk en aandacht voor persoonsgerichte zorg. 
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Tussen de regels door: Brieven uit het verpleeghuis 

 

 

  



 
 

 

29 

 

 

Opdracht: Kwaliteit van leven 

 

 

Neem een cliënt waarvoor je EVV bent in gedachten en bekijk onderstaande lijst met onderwerpen van 

de vier levensdomeinen. Geef aan aan welke onderwerpen je in je dienstverlening aan cliënten tijd 

besteedt (kolom ‘ik’) en welke voor de cliënt (het meest) belangrijk zijn (kolom ‘cliënt’). Leef je daarbij 

in in je cliënt.  

Wissel het resultaat uit met je collega’s. Wat zijn je conclusies als het gaat om de vraag in hoeverre je 

een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de cliënt?  

 

ik Cliënt Woon- en leefomstandigheden 

  Inrichting kamer / appartement, verzorgd en naar eigen voorkeur 

  Voldoende privacy 

  Huisdieren  en / of planten 

  Achtergrond / cultuur 

  Huishoudelijke activiteiten 

  Dagritme 

  Zich veilig voelen 

  Verplaatsen op de kamer / appartement 

  Verplaatsen in huis 

  Verplaatsen buitenshuis 

  Kunnen bedienen van apparaten 

  Participatie 

  Hobby’s en interesses 

  Dagbesteding 

  Activiteiten 

  Belangrijke gebeurtenissen 

  Belangrijke personen 

  Behoefte aan sociale contacten 

  Persoonlijkheid 

  Gevoel voor humor 

  Behoefte aan uit willen gaan 

  Behoefte aan intimiteit 

  Mentaal welbevinden en autonomie 

  Gevoel van eigenwaarde 

  Gevoel van zelfstandigheid 

  Levensvervulling 

  Levensbeschouwing/ levenshouding 

  Normen en waarden 

  Stemming 

  Aanpassingsvermogen 

  Accepteren ouderdom 

  Gevoel gerespecteerd te worden 

  Omgangsvormen medewerkers 

  Lichamelijk welbevinden en gezondheid 

  Voorkeuren / genieten van eten en drinken 

  Gewoontes m.b.t. lichamelijke verzorging 

  Gewoontes m.b.t. uiterlijke verzorging 
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  Gevoel van energie / vitaliteit 

  Behoefte aan hulpmiddelen 

  Mate waarin de cliënt makkelijk zit / ligt 

  Behoefte aan inspanning / ontspanning 

  Gezondheidsbeleving 

  Gebruik hulpmiddelen 

 

Kwaliteit in de thuiszorg vanuit cliëntenperspectief  

Vanuit cliëntenperspectief is kwaliteit van thuiszorg: de mate waarin de verleende zorg voldoet aan de 

behoefte van de zorgvrager. Wanneer een groot aantal zorgvragers dezelfde behoefte aangeeft, 

kunnen we spreken van een norm (bijvoorbeeld: elke cliënt heeft een zorgmap).  

Door regelmatig te evalueren kunnen we inventariseren in hoeverre de thuiszorginstelling aan de 

behoefte van cliënten tegemoet komt en of de vastgestelde normen gehaald worden.  

Uit onderzoek van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) zijn negen aspecten van kwaliteit 

naar voren gekomen die cliënten van thuiszorginstellingen belangrijk vinden. Deze aandachtspunten 

zijn gerubriceerd in negen thema’s die het vertrekpunt van een evaluatiegesprek kunnen zijn.  

 

Negen kwaliteitscriteria  

1. Aanmelding en wachttijd  

Als er sprake is van een wachttijd is de cliënt op de hoogte van de tijdsduur, vanaf het moment 

dat hij zorg heeft aangevraagd tot het moment dat het kan worden gegeven.  

2. Informatie  

Cliënten krijgen zo snel mogelijk informatie over de zorg die zal worden verleend.  

3. Zorg(leef)plan  

In het zorg(leef)plan worden praktische afspraken vastgelegd als leidraad voor de zorgverlening. 

Afspraken over welke zorg, door wie, wanneer en op welke wijze deze wordt uitgevoerd staan in 

het zorg(leef)plan. Het zorg(leef)plan is voor de cliënt inzichtelijk en wordt door alle zorgverleners 

gebruikt.  

4. Beschikbaarheid en continuïteit van zorg (thuiszorg op maat)  

De cliënt krijgt de hulp die hij nodig heeft. Als de zorgbehoefte wisselend is dan wordt de 

zorgverlening daarop afgestemd. Voor de continuïteit is het van belang dat de cliënt een vaste 

zorgverlener krijgt met wie hij zijn wensen, vragen en opmerkingen kan bespreken.  

5. Communicatie en overleg  

De organisatie behoort voor de cliënt telefonisch bereikbaar te zijn. De cliënt heeft een vaste 

contactpersoon en de leidinggevende zal regelmatig aan de cliënt vragen of de gemaakte 

afspraken door de zorgverlener worden nagekomen. De zorgverlener is ervan op de hoogte als de 

cliënt hulp van een mantelzorger krijgt.  

6. Zelfstandigheid en autonomie  

De zorgverlener speelt in op de wensen van de cliënt als het gaat om de zorg en de manier 

waarop die wordt verleend. Zij zal de zorg zo veel mogelijk op de behoeften van de cliënt en in 

overleg met hem afstemmen.  

7. Bejegening  

Op regelmatige tijdstippen is er met de cliënt contact om zijn wensen en voorkeuren te 

inventariseren. De zorgverlener toont oprechte belangstelling voor de cliënt, is vriendelijk in de 

omgang en heeft voldoende contact met de cliënt. 

8. Deskundigheid 

De zorgverlener doet haar werk op een deskundige wijze. De zorgverlener stemt haar werkwijze af 

op het tempo, de wensen en behoeften van de cliënt. 
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9. Hulpmiddelen 

De zorgverlener adviseert de cliënt op het gebruiken, inzetten, aanvragen of aanschaffen van 

hulpmiddelen. Zo nodig geeft zij daarbij instructie. 

 

 
 

Opdracht: kwaliteit vanuit cliëntenperspectief 

 

 

Ga na in hoeverre je binnen het team / de thuiszorgorganisatie waar je werkt samen voldoet aan 

bovenstaande kwaliteitscriteria. Geef elk punt een rapportcijfer op een schaal van:  

0 (in het geheel niet) tot 10 (daar voldoen we aan). 

Welke verbetermogelijkheden zie je? Wees daarin reëel. 
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Opdracht: kwaliteitsthermometer thuiszorg 

 

 

Kruis hieronder per uitspraak aan waarin jullie organisatie sterk / goed (+) of zwak /minder goed (-) is. 

In de kolom opmerkingen kun je in steekwoorden een toelichting of je mening geven. 

 

 Uitspraak + - Toelichting 

1.  Als een cliënt in zorg komt, vertellen wij over onze 

klachtenprocedure. 

   

2.  Wij leggen cliënten precies uit welke onderdelen van 

het zorgdossier waarvoor en door wie gebruikt worden.  

   

3.  Wij gaan niet de deur uit bij de cliënt vóórdat wij een 

indruk hebben over wat de cliënt vindt van wat wij net 

gedaan hebben. 

   

4.  Wij nemen regelmatig de tijd om de cliënt te vragen of 

wij nog doen wat de cliënt echt wil dat wij doen.  

   

5.  Elke keer als een teamlid bij een cliënt komt, kijkt zij 

eerst even in het zorgdossier.  

   

6.  Wij weten zeker dat onze cliënten de naam van hun 

contactpersoon direct kunnen noemen of opzoeken. 

   

7.  Cliënten vertellen veel aan ons over wat ze vinden van 

de zorgverlening. 

   

8.  Als een cliënt zegt dat wij iets verkeerd doen dan 

voelen wij ons aangevallen en gaan we het liefste 

meteen weg.  

   

9.  Wij reageren soms niet meer op op- en aanmerkingen 

van cliënten.  

   

10.  Als onze cliënten uit zorg gaan, vullen wij altijd eerst 

een evaluatieformulier in.  

   

11.  Als wij voor het eerst bij een cliënt komen, controleren 

wij altijd of de cliënt weet wat er is afgesproken.  

   

12.  Wij weten precies wat wij morgen moeten doen bij 

onze cliënten.  

   

13.  De teamleider informeert ons jaarlijks over wat cliënten 

vinden van ons team. 

   

14.  Wij houden ons aan de taken die zijn afgesproken met 

cliënten. 

   

15.  Als een cliënt klaagt over ons dan praten wij daar altijd 

met elkaar over. 

   

16.  Rapporteren doen wij altijd met de cliënt samen. 

 

   

17.  Als een cliënt klaagt over een medewerker dan neemt 

de teamleider altijd contact op met die medewerker.  

   

18.  Wij weten over het algemeen heel goed wat cliënten 

nodig hebben.  
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19.  Wij praten regelmatig met cliënten over wat het voor 

hen betekent om zorg te krijgen van ons.  

   

20.  Wij krijgen regelmatig complimentjes van cliënten. 

 

   

21.  Wij beschermen elkaar tegen cliënten die steeds meer 

van ons vragen.  

   

22.  Wij helpen elkaar om wensen van cliënten te vervullen 

bijvoorbeeld over het tijdstip waarop we de zorg 

aanbieden.  

   

 

 

 

Opdracht: Doelgroepen en kwaliteit van leven 

 

 

Vorm groepjes van vier. 

Bespreek met elkaar onderstaande vragen en ga hierbij uit van je eigen werksituatie en de cliënten 

waarmee je werkt. 

 

 

1. Hoe belangrijk zijn onderstaande punten voor jouw cliënten als het gaat om de kwaliteit van 

leven en het welzijn:  

 Medische en verpleegkundige zorg; 

 Dagbesteding; 

 Leefomgeving; 

 Dagritme. 

Geef een volgorde aan van meest tot minder belangrijk en vul dit lijstje naar eigen inzicht aan.  

 

2. Lees de teksten op de illustratie “Tussen de regels door: Brieven uit het verpleeghuis”. Spelen 

dergelijke zaken ook bij jouw cliënten? Denk bijvoorbeeld aan jezelf kunnen blijven, identiteit, 

respect en contact. Licht je antwoord toe. 

 

Maak een kort verslag van jullie conclusies. 
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Opdracht: werk maken van welzijn 

 

 

 

Ga uit van de cliënten (of cliëntengroep) waar jij ondersteuning aan geeft en beantwoord de volgende 

vragen.  

 

1. Regie over het eigen leven 

Heeft de cliënt zelf voor zijn huidige daginvulling of (dag)activiteiten gekozen? Hoeveel invloed 

heeft deze op het bepalen van de dagelijkse activiteiten? 

 

2. Keuzevrijheid 

In welke mate heeft de cliënt zelf inzicht in alle mogelijkheden, zodat er ook echt gekozen kan 

worden? 

 

3. Ontwikkelen van vaardigheden 

Welke vaardigheden worden door die daginvulling of (dag)activiteit ontwikkeld (of in stand 

gehouden) en waar gebruikt de cliënt de vaardigheden voor? Ben jij je er als EVV van bewust welke 

vaardigheden de cliënt zelf belangrijk vindt bij het zelf voeren van de regie over het eigen leven? 

 

4. Veiligheid en bescherming 

Voelt de cliënt zich veilig in de omgeving en omstandigheden waarin de daginvulling of 

(dag)activiteiten plaats vinden? Ben jij in staat om op te komen voor de belangen van de cliënt 

zonder de cliënt te betuttelen? Waaruit blijkt dat concreet? Hoe toets je dat bij de cliënt? 

 

5. Sociaal netwerk 

Werkt de cliënt actief aan het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk? Heb jij als EVV 

daarin een actieve rol? En zo niet: wat zou jij dan wel kunnen bijdragen? 

 

6. Waardigheid en respect 

Is de wijze waarop de daginvulling plaats vindt bevorderlijk voor het gevoel van waardigheid van 

de cliënt? Waaraan kun je dat concreet zien? Wat verstaat de cliënt (of als deze dat zelf niet kan 

aangeven zijn betrokken naasten) onder respect en voldoet de inhoud van de daginvulling daar 

aan? 
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Kleinschalige woonvormen 

Er is onderzoek1 gedaan naar effecten van kleinschalig wonen op cliënten, mantelzorg/familie en 

medewerkers. Het blijkt dat de effecten ‘neutraal tot licht positief’ zijn, in vergelijking met 

grootschalige zorg. 

Het onderzoek laat zien dat cliënten in kleinschalig wonen gemiddeld actiever zijn. Het lijkt erop of de 

cliënten (daardoor) vaker positief gestemd zijn. 

Qua gedragsproblemen verschillen ze echter niet van cliënten in een grootschalige omgeving. Cliënten 

kunnen nog meer worden betrokken bij dagelijkse activiteiten dan nu het geval is. 

Dat de verschillen tussen klein- en grootschaligheid zoveel kleiner zijn dan vaak wordt gedacht, kan 

komen omdat de principes van kleinschaligheid ondertussen ook in grootschalige voorzieningen 

steeds meer worden toegepast. Dat is natuurlijk alleen maar winst. 

 

Effect op cliënten 

Kleinschalig wonen is niet voor iedere cliënt de meest geschikte vorm. De onderzoekers waren het er 

over eens dat kleinschaligheid in elk geval geen oplossing is als: 

- de cliënt niet houdt van wonen in een groep en geen behoefte heeft aan gezamenlijke 

activiteiten; 

- de cliënt niet alleen kan of wil slapen (uitgegaan wordt van kleinschalige settings waarin elke 

cliënt een eigen slaapkamer heeft); 

- er geen ruimte voor de cliënt is om zijn energie kwijt te raken. 

 

Het ene gezin is het andere niet 

‘Het huishouden voeren als een gezin’ lijkt te veronderstellen dat alle gezinnen dat hetzelfde doen. 

Maar niets is minder waar. Waar de ene cliënt zijn hele leven in een grote stad heeft gewoond en er 

een excentrieke levenswijze op nahield, heeft de ander zijn leven doorgebracht op het platteland, in 

een strengen sober milieu. Wat zou er gebeuren als zij samen opeens een gezin moesten vormen? 

 

Somatische cliënten 

Uit onderzoek blijkt dat ook somatische cliënten in een kleinschalige setting over enkele  

aspecten positiever zijn dan cliënten elders. Dan gaat het, net als in de psychogeriatrie, om de ervaren 

beschikbaarheid van personeel, de lichamelijke verzorging en het mentaal welbevinden. De verschillen 

met reguliere zorg zijn echter nog kleiner dan in de psychogeriatrie. 

 

Behandeling  

Het wel of niet inschakelen van behandelaren lijkt vooral een kwestie van visie. Sommigen zijn van 

mening dat cliënten minder behoefte aan behandeling hebben, doordat zij actiever zijn: als de cliënt 

elke dag een wandeling maakt en helpt bij het huishouden, is een onderhoudstraining door een 

fysiotherapeut overbodig.  

Anderen zijn juist van mening dat in een kleinschalige setting het accent te veel wordt gelegd op het 

wonen, en dat de behoefte aan behandeling daardoor niet wordt onderkend. 

 

Gebruik van psychofarmaca 

Onderzoeksresultaten geven geen eenduidig beeld geven van het gebruik van psychofarmaca door 

cliënten in een kleinschalige setting. Er zijn aanwijzingen dat het gebruik minder hoog  is dan in een 

grootschalige setting maar dat neemt niet weg dat nog steeds 65% van de cliënten in kleinschalige 

woonsituatie psychofarmaca gebruikt. 

 

                                                      
1 Kleinschaligheid: kansen maar geen tovermiddel, Actiz, 2012 
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Maaltijd absoluut succesnummer 

Eten is in ieders leven belangrijk en een belangrijk sociaal moment. Daarom is een belangrijk aspect 

van kleinschalig wonen dat medewerkers zelf zo veel mogelijk met de bewoners koken. 

Meestal kookt de verzorgende. Bewoners helpen met aardappelen schillen en groente schoonmaken. 

Bewoners koken vooral ‘passief’ mee, ze zijn betrokken op wat er in de keuken gebeurt, zintuigen 

worden geprikkeld en gestimuleerd door geuren en proeven. Het (samen) koken heeft een duidelijke 

plek en functie en is zeer belangrijk in het kleinschalig wonen.  

Het is vaak zoeken naar de menu’s, uitproberen wat de bewoners lekker vinden. Maaltijden en menu’s 

kunnen daardoor per woning verschillen. Allereerst de variatie in de manier van koken (ook afhankelijk 

van de interesse en vaardigheden van de 

medewerker). De een doet er een uitje bij en 

de ander tomaat, de een kookt met 

gedroogde kruiden en de andere met verse.  

 

Effect van kleinschaligheid op familie en 

mantelzorgers 

Familie en mantelzorgers zijn positiever over 

kleinschalige zorg dan over grootschalige.  

Zij vinden kleinschalige zorg een betere 

garantie voor echte aandacht voor hun 

familielid, ze stellen het vaste team op prijs en 

waarderen de in hun ogen vriendelijkere 

aankleding van de ruimtes. Opvallend is dat 

hun feitelijke betrokkenheid bij de zorg 

gemiddeld niet groter is dan in grootschalige 

settings. 

De familie ervaart in de kleinschalige 

woonunits een grotere beschikbaarheid van 

zorgmedewerkers, maar dat hoeft niet te 

komen omdat de formatie hoger is. De reden 

kan ook zijn dat de zorgmedewerkers het personeel voor de familie meer zichtbaar is. 

De familie heeft in kleinschalige settings meer contact met de verzorgenden en beoordeelt dit contact 

ook positiever. De familie vindt dat verzorgenden beter naar de cliënten luisteren en dat er meer 

ruimte is voor hun eigen gevoelens.  

 

Effect  op medewerkers 

Medewerkers in kleinschalige settings zijn iets positiever over hun werk dan medewerkers elders.  Ze 

waarderen de ruimte om cliënten meer aandacht te geven en voelen zich weer professional.  

 

Kleinschalig werken is niet voor iedere medewerker geschikt.  Alle betrokkenen benadrukken dat in 

ieder geval opleiding, bijscholing en begeleiding van medewerkers essentieel zijn. Maar dan nog blijft 

gelden dat niet iedereen zich aangetrokken voelt tot de combinatie van zorgtaken en huishoudelijke 

taken en niet iedereen zich prettig voelt bij de zelfstandigheid die kleinschalig werken vereist. 

 

Medewerkers zien ook nadelen 

Medewerkers die bewust hebben gekozen voor kleinschaligheid, zien niet alleen maar voordelen. Zo 

ervaren ze de kwetsbaarheid van de personeelsbezetting, en missen ze soms collega’s om mee te 

overleggen. De sociale steun van collega’s ervaren zij daardoor soms als minder groot en informele 

communicatie wordt moeilijker. Kleinschalig werken betekent ook dat medewerkers moeilijker te 

vervangen zijn, en dat ze moeilijker iemand kunnen vragen om in te springen als ze even weg moeten. 

 

19-08-2013 
Zorgorganisatie Vierstroom in Gouda gaat 

familieleden van cliënten van verpleeghuizen van 

'moreel verplichten' om een handje te helpen.  

 

Na een succesvolle proef heeft de organisatie besloten het 

meewerken verplicht te stellen in alle zestien locaties. Vier 

uur per maand wordt de richtlijn. 
Vierstroom kan familieleden niet juridisch verplichten mee te 

helpen, maar gaat ze wel meedelen dat het vanaf nu de 

gewoonte is dat familie meehelpt. 
Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) noemt de 

resultaten bemoedigend: familie, cliënten en medewerkers 

zijn enthousiast. 'Het welbevinden van cliënten lijkt tijdens 

het experiment gestegen. Dat is de winst. Want als ik iets 

merk tijdens werkbezoeken is het wel hoe groot de rol is die 

mantelzorgers en vrijwilligers spelen in het geluk van hun 

naasten. En dat geldt in een instelling echt niet minder dan 
thuis.' 

Nieuwsbericht 
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In de Hogeweyk van verpleeghuis Hogewey hanteert men het leefstijlconcept. Cliënten kunnen  

  kiezen uit zeven leefstijlen, zoals ‘stads’ en ‘christelijk’. De inrichting van de woning, het  

  dagritme en de activiteiten zijn helemaal op die leefstijl afgestemd. Wil je meer weten, kijk dan  

  op www.dementiavillage.com of bekijk het filmpje op Youtube. Op het EVV deel van de  

  website van BTSG staat ook de link naar dit filmpje. 

 
  

http://www.dementiavillage.com/
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Opdracht: Kleinschalige woonvormen 

 

 

Bespreek met drie andere cursisten de volgende vragen. Noteer kort jullie antwoorden / conclusies ten 

behoeve van de plenaire bespreking.  

 

 In de tekst komen een aantal voordelen naar voren vanuit het perspectief van: 

o De cliënt / bewoner. 

o De familie (een dochter). 

o De medewerker. 

Benoem de genoemde voordelen.  

 

 Wat vind jij van de genoemde voordelen? 

 Zie je meer voordelen voor de cliënt / bewoner, familieleden, medewerkers? 

 Zie je ook nadelen voor de cliënt / bewoner, familieleden, medewerkers? 

 Welke gevolgen zou een kleinschalige opzet hebben voor jouw rol als EVV? 

 

Beargumenteer jullie antwoorden. 

 

Beantwoord de volgende vraag individueel. 

Ga uit van je eigen werksituatie met de cliëntengroep waarvoor jij EVV bent. 

 Zie je toepassingsmogelijkheden van kleinschalig werken in je eigen werksituatie? 
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Wonen en leven in een groep 

Doel: je wordt je bewust van de effecten van de omgeving op groepsleden en groepsleden op elkaar. 

Je leert met behulp van de sociogram methode de interactie tussen groepsleden in kaart te brengen. 

 

Werken met groepen 

Groepsdynamica is een belangrijk onderdeel van het werken met groepen. Het is bepalend of 

activiteiten wel of juist niet kunnen plaatsvinden, bepalend voor de kwaliteit van de samenwerking, 

bepalend voor de sfeer en nog tal van andere groepsprocessen. 

Soms is vooraf te voorzien welke invloed de deelnemers binnen een groep op elkaar uitoefenen 

(bijvoorbeeld bij teams) soms niet (bij cliëntengroepen). In deze paragraaf gaan we nader in op 

punten, die belangrijk zijn voor jou als EVV als het gaat om het werken met groepen. 

 

Sfeer roept emoties op 

Sfeer komt tot ons via de zintuigen. Kleuren, geluiden, geuren en inrichting/aankleding dragen daar 

aan bij. Sfeer is merkbaar en voelbaar, het kan herinneringen en gevoelens oproepen. Sfeerbepaling zit 

in kleine dingen. De woongroep wordt zo ingericht dat het lijkt op een ‘gewone’ huiskamer of 

‘gewone’ keuken, een plek waar de bewoners of cliënten zich thuis voelen. Sfeer kan bepaald worden 

door muziek en licht. Sfeer kan ook zomaar verdwijnen wanneer een bewoner schreeuwt of boos is. 

Hoe blijft de sfeer prettig, aangenaam? Intuïtie en ervaring van de EVV zijn belangrijk maar ook het 

steeds weer proberen aan te sluiten bij de leef- of belevingswereld van de bewoners of cliënt.  

 

Interactie stimuleren 

Een dementerende oudere leeft in een eigen belevingswereld. Die sluit niet altijd aan op onze 

werkelijkheid. Onze realiteit kan voor hem spanningen en onzekerheid oproepen, of angstaanjagend 

zijn. Het is voorwaarde als EVV een goed zicht te hebben op de levensloop van de bewoners van de 

woongroep. Het leven en de gebeurtenissen van toen bieden goede aanknopingspunten voor het 

voeren van gesprekken of het aanreiken van activiteiten. Probeer in die contactmomenten zoveel 

mogelijk ook de andere bewoners van de groep te betrekken, stimuleer het delen van herinneringen.  

Observatie en informatie zijn belangrijk om te weten welk gedrag een bewoner hanteert en kenmerkt. 

Soms zijn er grote verschillen tussen individueel gedrag en groepsgedrag. Zo kan iemand op zijn 

kamer stil en teruggetrokken zijn maar in de groep veel aandacht trekken en omgekeerd.  

De rol die de bewoner kenmerkt, hangt af van zijn of haar (letterlijke) plaats in de groep. 

 

Voorbeeld: een cliënt houdt alles in de gaten en maakt altijd opmerkingen over het gedrag van de 

andere groepsleden. Wanner de EVV deze cliënt bijvoorbeeld aan het hoofd van de tafel zet, zal die cliënt 

de sfeer gaan bepalen doordat hij/zij voortdurend kritiek op anderen zal hebben. 

 

Geef de bewoners een plaats waar zij zich prettig voelen.  

 

Het laten gebeuren 

De EVV ‘buigt’ mee met wat er in de groep gebeurt. Dat betekent een positie op de achtergrond 

innemen en alleen dan ingrijpen als dat nodig is en zonder de aandacht naar zich toe te trekken. Als 

EVV moet je de neiging tot ‘willen activeren’ (doelgericht bezig zijn) loslaten en het ‘laten gebeuren’ in 

de plaats zetten. Daarin wel begeleiden, aanwezig zijn, maar niet actief en niet sturen.  

 

Mevrouw Muns is zojuist opgenomen op een psychogeriatrische afdeling. Ze wordt door de EVV 

ontvangen, aan tafel gezet bij de dames Horst en Van Vliet, die meteen op haar beginnen te 

vitten. Mevrouw Muns kijkt wat angstig naar de EVV, die haar vervolgens aan de grote tafel zet, 

bij drie andere bewoners: mevrouw Beek, mevrouw Meesters en mevrouw De Jonge. Mevrouw 

Muns zit er nog wat aangeslagen bij en zegt bijna niets. Als ze aan mevrouw Beek vraagt hoe die 
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heet, reageert deze niet op haar vraag. Nu voelt mevrouw Muns zich afgewezen. Ze weet niet 

dat de vriendelijke mevrouw Beek haar helemaal niet kan horen. 

Rond 4 uur ’s middags gaat het broeien bij de cliënten. Een paar zoeken hun heil op de gang en 

dolen schijnbaar doelloos rond. Mevrouw Muns vraagt aan een medewerker: ‘Dag zuster, ik ben 

mevrouw Muns, en hier toevallig aanbeland. Kunt u me thuisbrengen. Ik moet nu echt weg’. 

 

 

Gedrag staat niet los van de context 

Als we een groep cliënten gadeslaan, is niet in één oogopslag te zien wat zich tussen hen allemaal 

afspeelt en wat daarvoor de aanleiding is. Er gebeurt veel tegelijk. Zaten de twee medebewoners 

inderdaad te vitten op mevrouw Muns? Of ging het om een vriendelijk bedoelde corrigerende 

opmerking die door mevrouw Muns als beledigend werd geïnterpreteerd? Of deed ze misschien 

onbewust iets wat de anderen stoorde? Doorbrak ze misschien een vast patroon, waaraan de anderen 

veel waarde hechten?  

Veel van wat we zien, heeft allerlei mogelijke achtergronden, die we in de praktijk van alledag niet 

allemaal in overweging nemen. We nemen waar in grove schema's; enkele elementen uit de situatie 

worden gefilterd, zodat wat zich afspeelt op een eenvoudige manier te begrijpen is. Gedrag wordt 

bijvoorbeeld herleid tot een persoonlijkheidskenmerk. Een eenmaal waargenomen patroon of 

verklaring heeft de neiging zichzelf te versterken. Bijvoorbeeld het beeld dat mevrouw Muns krijgt van 

mevrouw Beek: 'Ze heeft een naar karakter, want ze negeert compleet mijn vraag.' Informatie die bij 

deze opvatting past, wordt vervolgens eerder waargenomen dan informatie die daar niet bij past. 

Gegevens die niet passen bij het oorspronkelijke beeld - bijvoorbeeld als mevrouw Beek zich bijzonder 

vriendelijk gedraagt naar een andere bewoner - wordt minder snel waargenomen dan bevestigende 

informatie. Gedrag van mensen kan dus eigenlijk nooit los van de context begrepen worden. Dit geldt 

natuurlijk ook voor het gedrag van cliënten binnen een instelling.  

Juist die ‘context’ willen we hier verkennen. Dit is van praktisch belang, want onze interpretaties van 

gedrag van en gebeurtenissen rondom een cliënt bepalen mede onze omgang met die cliënt en 

hebben daarna ook weer invloed op het gedrag van de betrokken cliënt. Het zogenaamde vitten van 

mevrouw Horst en mevrouw Van Vliet is in zekere mate bepaald door de normen en waarden die er in 

de groep leven, door het sociale gedrag en door hun eigen sociale behoeften. Onderdeel van de 

context is verder de fysieke omgeving. Hieronder verstaan we zaken als de grootte en vorm van de 

tafels en kenmerken van de ruimte, zoals licht en geluid.  

Ook de reacties van medewerkers op het gedrag van cliënten bepalen hun gedrag. Want was het 

eigenlijk wel verstandig om mevrouw Muns direct van tafel te laten veranderen? Waren de afwijzende 

reacties van de dames Horst en Van Vliet te voorkomen of snel te stoppen geweest? Hoe dan? 

Het fenomeen ‘hospitalisatie’ toont aan dat de context een grote invloed heeft op het gedrag van 

mensen. Andere voorbeelden zijn het gebruik van kleuren, licht (lichttherapie) en geuren bij 

zintuigactivering. 

 

Dé groep bestaat niet 

Een mens is een groepsdier. Iedereen maakt gedurende zijn leven deel uit van verschillende groepen. 

Het ouderlijk gezin, de familie, de kleuterklas, de kinderen uit de straat. In het ouderlijk gezin ontwikkel 

je opvattingen over hoe mensen in een groep functioneren. Je leert de regels en vaardigheden om je 

in een groep staande te houden. Naast de familie is er de groep mensen van de buurt waarin je woont, 

de hobby- of sportclub, de gespreksgroep, de kerk of je werk. Tussen geboorte en dood kun je zo deel 

hebben uitgemaakt van tientallen groepen.  

Ieder mens wordt gevormd in de groepen waarvan hij deel uitmaakt en geeft hieraan zijn inbreng. 

Soms als gevolg van onvermijdelijke en noodzakelijke redenen zoals in het gezin of op school. Soms 

met als achterliggend en bewust doel om iets te bereiken zoals je beroep. 
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De kleinste groep bestaat uit twee mensen. Voeg hier één persoon aan toe, en de groep verandert 

sterk, veel meer dan wanneer één persoon bij een groep van bijvoorbeeld tien personen wordt 

gevoegd. Meestal bedoelen we met het woord ‘groep’ meer dan twee personen, bijvoorbeeld tien tot 

dertig mensen. Maar het aantal zegt niet alles; niet iedere verzameling mensen is een groep. Een café, 

zaal of bioscoop kan veel mensen bevatten; zij vormen een collectiviteit of menigte, maar (nog) geen 

groep. Daarvoor is meer nodig.  

 

We spreken van een groep in de volgende situaties: 

 Mensen zijn zich ervan bewust dat zij deel uitmaken van een groep. De leden praten over ‘wij’. 

 Mensen hebben in een groep regelmatig contact met elkaar, verkeren in elkaars aanwezigheid. 

 Er is een gezamenlijk lot, kenmerk, belang of doel; de groepsleden hebben iets gemeen. 

 Er zijn over en weer bepaalde verwachtingen over ieders gedrag (rollen). 

 De geldende gedragsregels, normen en waarden worden bewaakt, bijv door de (formele) leider. 

 Soms zijn er toelatingscriteria om bij een bepaalde groep te kunnen horen; dit kan het 

groepskarakter versterken. 

 

Binnen groepen kunnen we de volgende fenomenen aantreffen.  

 Individuen maken vaak onzichtbare afwegingen of het groepslidmaatschap past bij hun zelfbeeld, 

of hun zelfstandigheid gewaarborgd is, of de groep past bij het beeld dat anderen van hen 

hebben (status), of het lidmaatschap leidt tot tevredenheid en of men in de groep kan bereiken 

wat men wil.  

 Het lid zijn van een groep kan helpen bij de eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld als je merkt dat je 

deelname en bijdrage effect hebben en gewaardeerd worden.  

 Door groepsdruk kunnen mensen hun eigen waarnemingen ontkennen en - tegen beter weten in 

- meegaan in de mening van de meerderheid (conformisme).  

 Samen sta je niet altijd sterk. Er zijn zeker ook negatieve effecten aan groepsdeelname. Door 

groepsprocessen kunnen bepaalde personen weinig gezag krijgen, de schuld toegeschoven 

krijgen van wat niet goed gaat (zondebok). Ook kunnen individuen de groep gebruiken voor 

eigen doeleinden en andere leden daartoe beïnvloeden (manipulatie). Door botsing van karakters 

en rivaliteit, dominant gedrag, het vormen van kliekjes, onduidelijkheid in rollen en verwachtingen 

kan bij individuen veel spanning ontstaan en kunnen de groepssfeer en groepsprestaties 

achteruithollen. 

 Een voortdurende uitdaging voor de groep is het vinden en vasthouden van een balans tussen de 

eigenheid van individuen en het groepsbelang. Mensen willen contact met anderen, mits hun 

gevoel van privacy maar niet in het gedrang komt.  

 Een groep is aan verandering onderhevig (groepsdynamiek): leiders vallen weg, nieuwe leden 

dienen zich aan, rollen veranderen. De groep van vandaag is niet dezelfde als die van 

overmorgen. Bij een pas ontstane groep is de verdeling aanvankelijk nog niet helemaal duidelijk. 

Pas na enige tijd krijgt deze vorm. 

 Hoe kleiner de afstand tussen de (potentiële) leden, hoe groter de kans op interactie. Men ziet 

elkaar meer, is meer blootgesteld aan elkaar en dat leidt weer sneller tot het gevoel een groep te 

zijn.  

 

Op de vraag of cliënten in een verpleeg- of verzorgingshuis beschouwd kunnen worden als een groep, 

is geen algemeen antwoord te geven. Daarvoor zijn de verschillen tussen de diverse instellingen te 

groot. Er is weliswaar sprake van toelatingscriteria (denk aan de indicatiestelling), maar voor de 

gemiddelde cliënt zal het toetreden tot ‘de groep verpleeghuis- of verzorgingshuisbewoner’ als een 

onrecht of als een onvermijdelijk gegeven worden gezien. Ook het besef van iets gemeenschappelijks 

met elkaar hebben zal er niet altijd zijn, of een minder positieve inhoud hebben. Naarmate er meer 

sprake is van zelfstandig wonen, zal men zich minder groepslid voelen. 
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Toch herkennen we veel groepsfenomenen in de manier waarop cliënten binnen een leef- of 

woongroep in een verpleeg- of verzorgingshuis met elkaar omgaan. Vaak zie je bijvoorbeeld dat 

groepsleden zich afzetten tegen de anderen of neerkijken op wat de anderen doen en laten. In 

bepaalde opzichten gaan groepsprocessen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis ook weer véél 

verder dan daarbuiten. Mensen blijven veelal bij elkaar tot de dood hen scheidt. Ze zien elkaar soms 

de hele dag door, slapen soms bij elkaar op de kamer, gebruiken soms de maaltijden samen, 

activiteiten en uitjes worden soms samen ondernomen, gebruiken soms dezelfde sanitaire 

voorzieningen. Zij staan kortom bijna 24 uur bloot aan elkaars beïnvloeding en leveren aan het 

groepsproces ieder hun eigen aandeel. 

 

Binnenkomst op kousenvoeten 

Een nieuw groepslid komt vaak op kousenvoeten binnen; daar zijn meestal ook goede redenen voor. 

Door de kat uit de boom te kijken, kunnen de risico's worden ingeschat: wat kun je wel en niet doen, 

wat zijn de ‘sancties’, wie zijn degenen met invloed? Bovendien kan de nieuwkomer zo achterhalen wat 

de afspraken, regels, waarden en normen zijn, hoe de lijntjes lopen, wie bevriend is met wie, wie wat 

bepaalt, en ook hoe de contacten met leden van buiten de groep lopen. De eerste afwegingen en 

verkenningen worden gemaakt. Wat wil en wat kan ik hier, voldoet deze groep aan mijn verwachting? 

Wie zijn de andere groepsleden, welke normen gelden? Word ik geaccepteerd door de leider en 

medegroepsleden en accepteer ik hen? Wordt er naar elkaar geluisterd?  

De groep houdt de nieuweling natuurlijk ook in de gaten. Wil ik deze persoon er wel bij hebben? Bij 

het antwoord op die vraag kunnen uiteenlopende argumenten de doorslag geven. Kan hij of zij iets 

aan onze groep bijdragen? Wat is de invloed van de nieuwkomer op de groepsprestaties of de sfeer? 

Hoe ziet iemand eruit? Ieder mens heeft zijn eigen sjablonen waarmee mensen worden ingeschat. 

Voor mevrouw Horst zou een van de maatstaven waarmee zij nieuwkomers inschat bijvoorbeeld 

kunnen zijn: iemand die rond zich heen kijkt, is een nieuwkomer en een potentiële dief. Haar oordeel 

op grond van deze grove vuistregel heeft de neiging zichzelf te versterken, door het selectief 

waarnemen van het doen en laten van de ander.  

Ook materiële voorzieningen die gedeeld moeten worden kunnen de acceptatie van nieuwkomers 

beïnvloeden. Als in een verpleeghuis een extra persoon aan tafel aanschuift, maar het aantal sneden 

brood neemt niet (zichtbaar) toe, kan dit de acceptatie van de nieuwkomer schaden. Hetzelfde geldt 

voor de stoel en de ruimte die iemand 'inpikt'. Wie kent niet de ‘strijd’ om de stoelen bij het 

koffiedrinken? 

 

De druk van de groep  

Soms presteren mensen in een groep beter dan dat zij alleen zouden doen (sociale facilitatie). Dit is 

vooral het geval bij automatische en goed beheerste taken. Bij slecht beheerste taken komen mensen 

onder groepsdruk (stress) juist slechter uit de verf dan waartoe zij alleen in staat zouden zijn (sociale 

inhibitie).  

Bij sommige taken kan één persoon het verloop voor de anderen bepalen, zoals bij een wandeltocht. 

Bij andere bezigheden komt het er minder op aan hoe snel of goed ieder individu is, bijvoorbeeld bij 

gezamenlijk koken en afwassen. Elke taak kan een eigen groepsdruk en individuele stress geven.  

Bij een wandeltocht bijvoorbeeld kan een tragere persoon zich opgejaagd voelen, terwijl de anderen 

zich juist afgeremd weten. De groepsdruk kan dan hoog zijn om de minimaal aanvaarde prestatie te 

leveren, en de afwijzing van groepsleden kan abrupt en sterk zijn als dit bij herhaling niet lukt.  

Iets soortgelijks kan in zorginstellingen gebeuren bij kaartmiddagen of in gespreksgroepen: de 

deelnemers stellen als norm dat er foutloos gekaart wordt of zinvol gesproken. Bij bezigheden waar de 

prestatie minder belangrijk is en de individuele bijdrage minder herkenbaar, kan bij sommigen de 

neiging ontstaan het zelf rustig aan te doen, zodat de ander wat meer bijdraagt (social loafing of 

duikgedrag). Die ander kan zich daardoor weer gebruikt voelen. 
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Sociogrammen 

Een methode om relaties en interactiepatronen in een groep weer te geven is met behulp van een 

sociogram. Een vertrekpunt kan bijvoorbeeld zijn hoe groepsleden over elkaar denken. Zij kunnen zelf 

schematisch weergeven met wie ze bijvoorbeeld het meest gemeen hebben of met wie zij graag 

omgaan. Ook kan worden aangegeven met wie iemand juist helemaal geen binding heeft, of een 

negatieve relatie. Dezelfde vragen kunnen ook via observatie worden beantwoord. Hoe vaak zoeken 

bijvoorbeeld cliënten in een huiskamer contact met welke andere cliënt of verzorgende? Zijn er 

groepjes, paren, geïsoleerden? Zijn er 'sterren': mensen van wie naar veel anderen interactie uitgaat én 

terugkomt? Wie vormen een ketting van communicatie: een aantal mensen met minder intensieve 

contacten en/of eenrichtingsverkeer?  

Een sociogram geeft een oppervlakkige weergave van groepsdynamica. Voor een beter beeld van wat 

zich binnen een groep afspeelt, is aanvullende observatie en informatie nodig. Dit illustreren we hierna 

via twee sociogrammen. 

 

Mevrouw Muns zit aan de tafel met de dames Meesters en De Jonge en met de heren Kool en Willems. 

Mevrouw Muns zit naast meneer Willems en aan het hoofd van de tafel zit mevrouw Meesters. 

Mevrouw Muns is wat losgekomen en begint een praatje met haar tafelgenoten. Mevrouw Muns 

maakt regelmatig contact met meneer Willems en minder met de anderen. Dit kan een gevolg zijn van 

de plaats die zij hebben aan tafel. Ook kan het een gevolg zijn van teleurstellende ervaringen 

in het verleden die zij had in het contact met vrouwen in haar familie. Mevrouw Muns heeft ook 

contact met mevrouw Meesters, maar minder. Dit hangt waarschijnlijk samen met de hardhorendheid 

van mevrouw meesters. Mevrouw Meesters heeft op haar beurt contact met mevrouw De Jonge. 

Mevrouw Muns heeft geen contact met mevrouw De Jonge, waarschijnlijk omdat de tafel breed is en 

er een plant op tafel staat. Het sociogram is weergegeven in figuur 1 op de volgende pagina. 

Er is een totaal ander beeld tijdens een activiteit waar geen tafel bij nodig is en de cliënten zelf een 

plaats in de ruimte kunnen kiezen (zie figuur 2 op de volgende pagina). 

 

 
 

 

Het zijn de kleine dingen 

Niet alleen de grootte, ook de vorm van de tafel maakt uit. Een ronde tafel stimuleert de interactie, 

zorgt ervoor dat ieder in elkaars zicht zit. In een prettige sfeer en bij een gezamenlijke activiteit, zoals 

een gezelschapsspel, kan een ronde tafel een ideale uitgangspositie zijn. Na conflicten, of doordat 

men genoeg heeft van elkaar, kan het aanhoudend in elkaars blikveld zitten juist stress oproepen en 

tot ruzie leiden, of uitlokken dat mensen in zichzelf gekeerd raken. Een grote rechthoekige tafel heeft 

weer andere effecten. De neiging om met degene naast je contact te leggen is niet zo groot, omdat je 

die persoon niet ziet. Soms ontstaat hier het hoofd-van-de-tafeleffect. Wie aan het hoofd van de tafel 

zit, is voor ieder voortdurend te zien en kan daarmee de interactie sterk bepalen. Het kan veel 

uitmaken wie aan welke plaats aan welke tafel zit. De afstand tussen de tafels onderling en de positie 

van de tafel in een huiskamer drukken eveneens een stempel op gedrag en stemming van mensen. 
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Levensruimte 

Mensen hebben behoefte aan een eigen ruimte die zij zelf kunnen controleren. Als je op het strand 

komt, is de eerste handeling het markeren van het eigen gebied met je badhanddoeken, koelbox, 

strandstoel of zelfs strandtent. Ieder van ons heeft ook een zogenaamde persoonlijke ruimte (‘life-

space’ of ‘life bubble’). Dat is een denkbeeldige lege cirkel om je heen waardoor je je prettig voelt. 

Zodra iemand binnen die cirkel komt kan er een onprettig gevoel ontstaan. Mensen die veel behoefte 

hebben aan persoonlijke ruimte, voelen zich bijvoorbeeld onprettig in een lift. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de beleving van de persoonlijke ruimte. Een van de bevindingen is 

dat mensen met agressie- en geweldsproblemen doorgaans meer - tot wel driemaal zoveel als 

gemiddeld - persoonlijke ruimte nodig hebben om zich prettig te voelen. Achterdochtige mensen 

ervaren zeer regelmatig dat hun persoonlijke ruimte wordt geschonden, omdat die erg ruime grenzen 

heeft. Manische mensen vallen op door het frequent schenden en overschrijden van persoonlijke 

ruimtes van anderen. Bij iemand in je nabijheid die je als gelijke ervaart, is je persoonlijke ruimte 

kleiner (kun je die ander dichter bij je verdragen) dan bij iemand die je als anders ervaart. Voor het 

omgaan met cliënten in een instelling betekent dit dat je goed moet aftasten waar de persoonlijke 

ruimte van iemand begint. Veel conflictgedrag van cliënten in groepen is te begrijpen als je kunt 

nagaan of er schendingen van de persoonlijke ruimte hebben plaatsgevonden.  

 

Zet mensen in één ruimte dicht op elkaar, en de kans neemt toe dat ze elkaar aanvliegen, in zichzelf 

keren (te beschouwen als een verkapte vorm van vluchten) of daadwerkelijk vertrekken. Mensen 

hebben behoefte aan een plek waar zij zich kunnen afzonderen, maar waar zij ook onzichtbaar en 

onhoorbaar zijn voor anderen. Wanneer je terugdenkt aan de tekst over het ‘woon en leefklimaat’, zie 

je ook dat dat als erg belangrijk wordt ervaren door cliënten. Schenden van deze privacy geeft 

spanning.  

Een hoge dichtheid van mensen op elkaar versterkt vaak de sfeer die in de groep heerst. Dicht bij 

elkaar zitten zal prettig worden gevonden zolang de sfeer goed is en de aanwezigen tussen mensen 

zitten die zij graag mogen, zij het voor een beperkte tijd. Voorbeelden van aangenaam op elkaar 

gepakt zitten zie je in een café of bij toeschouwers van een sportwedstrijd. In een drukbevolkte ruimte 

wordt onvrede of ongemak echter versterkt en ontstaat een licht ontvlambare situatie. 

 

 
 

 

Oefening: sociogrammen 

 

 

Doel 

Na afloop van deze oefening heb je: 

 inzicht in de sociogram-techniek en weet je hoe deze te gebruiken 

 interactiepatronen in een groep in kaart gebracht 

 geleerd interpersoonlijke factoren te herkennen en aan te dragen die van invloed zijn op de 

interactiepatronen 

 

De docent legt de oefening uit. 
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Voorbeeld sociogram 
In onderstaand sociogram is de interactie tussen de diverse personen in kaart gebracht. Het is in één 
opslag duidelijk dat de meeste interactie tussen Mieke en Merel plaats heeft gevonden. Leo is het 
minst in de discussie betrokken geweest. Opvallend is verder dat er geen interactie tussen Marian en 
Mieke en Merel en Leo heeft plaats gevonden. 
Een stippellijn duidt op een opmerking die niet specifiek aan een persoon gericht is, maar aan de 
groep als geheel. 
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Bijlage 1: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 

 

De Wmo regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente bepaalt samen 

met de cliënt wat daarvoor nodig is (zie bij ‘keukentafelgesprek’).  

De Wmo heeft tot doel: 

 

 Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en 

leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 

 Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of 

met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen 

leefomgeving. 

 Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en 

verslavingszorg vallen hieronder). 

 

Eigen verantwoordelijkheid en maatwerk 

De Wmo stelt de eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn sociale netwerk nadrukkelijk voorop 

en is de gemeente alleen aan zet wanneer de burger niet zelf of met de hulp van dat netwerk tot 

participatie kan komen. Het draait om ‘zelfvoorziening’: wat kan je zelf nog doen, waar heb je hulp bij 

nodig? De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen zodat de druk op 

zorginstellingen vermindert.  

Waar wel, of en hoeveel hulp nodig is, bepaalt de gemeente. Maatwerk dus: de zorg sluit aan op wat 

de cliënt kan en niet kan. De gemeente doet daarbij ook een beroep op de omgeving: als vrienden of 

familie een handje kunnen helpen, hoeft de gemeente dat niet te doen.  

 

Inhoud Wmo-ondersteuning 

 

Huishoudelijke hulp 

Alleen als dat echt nodig is. Om in aanmerking te komen moet de cliënt de huishoudelijke hulp hard 

nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist hierover. 

 

Begeleiding 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor mensen die begeleiding nodig hebben.  

 

Die begeleiding moet de zelfredzaamheid bevorderen, behouden of compenseren. Daarmee kan 

worden voorkomen dat iemand opgenomen moet worden of zich verwaarloost. Het gaat dan om: 

- groepsbegeleiding  

- individuele begeleiding  

- een combinatie van beide   

- vervoer naar begeleiding als daarvoor een medische noodzaak is 

 

Begeleiding kent veel verschillende vormen en kan op alle levensdomeinen nodig zijn.  

Bijvoorbeeld: gezinsbegeleiding bij gezinnen met een gehandicapt kind, dagbesteding voor ouderen 

met dementie, hulp bij administratie voor mensen met verstandelijke beperking, mobiliteitstraining 

voor slechtziende kinderen, arbeidsmatige activiteiten voor mensen met beperkingen, 

ontmoetingsactiviteiten voor jongeren met een lichamelijke beperking of logeeropvang voor kinderen 

met een beperking.   

 

Aanpassingen in de woning  

Bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet.  
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Vervoer in de regio  

Voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. 

 

Rolstoel  

Alleen als de rolstoel voor langere tijd nodig is.  

 

Opvang en beschermd wonen 

De gemeente behoort passende opvang te bieden zo lang dat noodzakelijk is aan mensen die niet 

(meer) in staat zijn om zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven (slachtoffers huiselijk 

geweld, van loverboys, mensen die een uitweg zoeken uit de prostitutie, mensen met psychiatrische 

patiënten enz.).  

Zij hebben mogelijk hulp nodig bij het zelfstandig wonen, het vinden van een dagbesteding, werk, 

financiële zaken of opbouw van een sociaal netwerk. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van een beschermende woonomgeving aan 

personen met psychische problemen. De opvang is primair gericht op participatie (en niet op 

behandeling). 

 

Mantelzorgers en vrijwilligers  

De positie van de mantelzorgers is versterkt. Het is van groot belang dat de mantelzorger zich bewust 

is van zijn/haar rol en dat overbelasting wordt voorkomen. De gemeente moet beleid voeren ter 

ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.  

 

Cliëntondersteuning  

Cliëntondersteuning gaat over de ondersteuning van een cliënt bij het maken van een keuze, het 

oplossen van een probleem of het laten bijstaan bij een aanvraag (bijvoorbeeld tijdens het 

keukentafelgesprek). De gemeente moet dit faciliteren.  

Cliëntondersteuning heeft de regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving) tot doel om zo de 

zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen.  

 

Belangrijke veranderingen  

 

Sociale wijkteams 

Het kabinet zet in op sociale wijkteams. Die moeten een verbinding leggen tussen het sociale en 

medische domein. Hierin speelt de wijkverpleegkundige een belangrijke rol.  

 

PGB   

Het verkrijgen van een persoonsgebonden budget blijft mogelijk onder voorwaarden (en 

fraudebestendig).  De Sociale Verzekeringsbank beheert het PGB (in plaats van een bedrag op de 

eigen betaalrekening).  

 

Het keukentafelgesprek  

Dit is een gesprek in de thuissituatie tussen de burger en (de Wmo-consulent van) de gemeente over 

de mate van ondersteuning door die gemeente. Burgers kunnen zich daarbij laten bijstaan door 

derden (bijv. de cliëntondersteuner). Doel van het gesprek is om voor die burger tot passende 

oplossingen te komen. Oplossingen die bijdragen tot het participeren aan de maatschappij.  

Tijdens het keukentafelgesprek komt de specifieke situatie van de burger aan bod: hoe ziet zijn leven 

eruit, hoe is de inkomenspositie, hoe ziet zijn netwerk eruit, hoe zijn de contacten in de buurt, wat is 

precies de vraag, wat wil de burger daarmee bereiken. Eerst vraagverheldering voordat er over 
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maatwerk en oplossingen wordt gesproken. Het uitgangspunt van dit gesprek is niet meer de 

aanvraag voor een specifieke (individuele) voorziening, maar de ‘melding’ van een (probleem)situatie.  

Daarnaast wordt bekeken welke voorzieningen in de buurt aanwezig zijn waar de burger gebruik van 

kan maken. Denk bijvoorbeeld aan een wijkcentrum waar mogelijkheden zijn voor contacten in de 

buurt door gezamenlijk koffie te drinken of te eten. Of activiteiten die in het wijkcentrum 

georganiseerd worden waar alle wijkbewoners aan deel kunnen nemen. En misschien zijn er ook wel 

lotgenotencontactgroepen waar burgers steun aan elkaar bieden en waar zij elkaar helpen met hun 

problemen.  

Tenslotte staat de gemeente ook stil bij de vraag wat de burger terug kan doen voor de ondersteuning 

die hij krijgt (vrijwilligerswerk) 
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Bijlage 2: Volledig Pakket Thuis (Vpt) en persoonsgebonden budget (pgb) 

 

Als de (Wlz-geïndiceerde) cliënt ervoor kiest om zelf in zijn/haar verblijf te voorzien, zijn er binnen de 

Wlz twee mogelijkheden: 

 

 Het Volledig Pakket Thuis (vpt) 

 Het Persoonsgebonden Budget (pgb) 

 

Volledig pakket thuis (vpt) 

Hier houdt de cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger) de maximale regie over de huisvesting.  

De cliënt woont zelfstandig in een huurwoning of eigen woning. Deze woonruimte kan overigens ook 

onderdeel van een geclusterde setting (bijv. huur appartement in een zorginstelling) zijn.  

 

Cliënten met een vpt krijgen de begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging geleverd vanuit het 

integrale pakket van de zorgaanbieder. Ook verzorgt de zorgaanbieder naast de Wlz-zorg ook de 

hoteldiensten (de schoonmaak, eten en drinken). 

 

Vanaf 2016 gaat dat laatste zeer waarschijnlijk veranderen. Een cliënt zal dan zelf de hoteldiensten en/of 

de dagbesteding gaan betalen.  

 

Cliënten kunnen gebruik maken van het vpt bij zorgaanbieders die vooraf zijn gecontracteerd door het 

zorgkantoor en die de zorg in de woonruimte van de cliënt kunnen en willen leveren. 

 

Daarbij wordt in principe het hele vpt door dezelfde gecontracteerde zorgaanbieder geleverd. Het 

zorgkantoor beoordeelt of aan de randvoorwaarden is voldaan. De zorgaanbieder stelt -net als bij 

verblijf in een instelling– samen met de cliënt een zorgplan op. 

 

 

In de AWBZ was het gebruik van het vpt nog bescheiden. Veel zorgaanbieders leverden geen vpt.  

Dit was ook niet noodzakelijk omdat het ZZP kon worden omgezet in (extramurale) functies en 

klassen. Zo ontvingen veel mensen met een verblijfsindicatie extramurale zorg en ondersteuning 

(ofwel thuiszorg). Voor de zorgaanbieder was dit een financieel veel aantrekkelijker alternatief.  

 

In de Wlz is dit niet meer mogelijk, omdat alle extramurale zorg en ondersteuning bij gemeenten 

en zorgverzekeraars wordt ondergebracht. Het omzetten van ZZP’s in functies en klassen is dan 

niet meer mogelijk. De verwachting is dat zorgaanbieders het vpt nu vaker gaan aanbieden om 

tegemoet te komen aan de wens van cliënt om in zijn eigen woonruimte te blijven.  

 

 

 

Persoonsgebonden budget (pgb) 

Naast ‘zorg in natura’ en ‘volledig pakket thuis’ biedt de Wlz de mogelijkheid van het pgb.  

Deze optie is vergelijkbaar met het pgb in de AWBZ, maar dan in de vorm van een trekkingsrecht (in 

plaats van een bedrag op de eigen betaalrekening).  

 

Het trekkingsrecht 

Het trekkingsrecht houdt in dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) namens de verzekerde het 

persoonsgebonden budget op een rekening beheert. De SVB voert dan de betalingen uit. 

 

Verschil pgb en vpt 

Het pgb verschilt op een aantal manieren van het vpt: 
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- De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) sluit bij het pgb zelf contracten met de zorgverleners, 

terwijl het zorgkantoor dat doet bij het vpt.  

- Bij het vpt gaat het om een integraal pakket dat door één, door het zorgkantoor 

gecontracteerde aanbieder geleverd wordt, terwijl bij het pgb ook kan worden gekozen voor 

het contracteren van meerdere zorgverleners.  

- Eten en drinken, wassen van kleding, e.d. worden bij het pgb als verantwoordelijkheid van de 

cliënt gezien, terwijl ze (nog) wel onderdeel uitmaken van het integrale pakket van het vpt.  

- Huishoudelijke hulp kan wel vanuit het pgb worden bekostigd.  

- De cliënt is bij het pgb zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, terwijl het zorgkantoor hiervoor 

verantwoordelijk is bij het vpt.  

- Een vpt is alleen bij gecontracteerde instellingen mogelijk, terwijl een pgb ook bij niet-

professionals (mits de zorg verantwoord is) mag worden besteed.  

 

Voorwaarden 

De regering verbindt aan het pgb wel een aantal voorwaarden gezien de ervaringen hiermee in de 

AWBZ (o.a. fraude).  

Om voor het pgb in aanmerking te komen,  

- moet de cliënt motiveren waarom deze geen zorg in natura wenst,  

- moet de cliënt duidelijk maken dat hij of zij (of via zijn vertegenwoordiger) in staat is de eigen 

regie en taken horend bij het pgb waar te maken,  

- moet de cliënt aantonen dat de zorg die hij of zij wil contracteren verantwoord en van goede 

kwaliteit is.  

 

Het zorgkantoor beoordeelt of aan deze voorwaarden is voldaan. Hiervoor wordt er een zgn. 

bewuste-keuze-gesprek gehouden en moet de cliënt een budgetplan overleggen (zie hieronder).  

Ook moet helder zijn dat de betreffende persoon niet een pgb is ‘aangepraat’ door bijvoorbeeld 

malafide bemiddelingsbureaus of aanbieders 

 

Rol zorgkantoor en SVB 

Het zorgkantoor ziet toe op een juiste besteding van het persoonsgebonden budget.  

Dat begint bij het verkrijgen van een pgb door het overleggen van budgetplan door de cliënt en de 

zorgcontracten met zorgverleners te beoordelen.  

De SVB controleert de zorgcontracten op arbeid juridische aspecten en controleert of de betalingen 

die door de cliënt aan de SVB worden gevraagd te doen, overeenkomen met wat er in het 

zorgcontract tussen cliënt en zorgverlener is opgenomen. 

De SVB heeft ook als taak om, indien nodig, de budgethouder te ondersteunen in de werkgeverstaken. 

Een budgethouder sluit immers met elke zorgverlener een contract en is dan feitelijk werkgever. 

 

Het budgetplan 

In het budgetplan geeft de cliënt aan hoe deze het budget wil gaan besteden, t.w.:  

- met welk doel de zorg wordt ingekocht,  

- op welke manier wordt de zorg ingezet  

- bij welke zorgverleners of zorgaanbieders de zorg wordt afgenomen.  

 
Bewuste-keuze-gesprek 
Met alle (nieuwe) budgethouders wordt een zogenaamd ‘bewuste-keuze-gesprek’ gevoerd. Zodra de 

cliënt kenbaar heeft gemaakt de zorg zelf te willen inkopen, maakt het zorgkantoor een afspraak voor 

zo’n gesprek. Het zorgkantoor wil dat de cliënt weet waar hij/zij aan begint. 
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In dit gesprek komen o.a. aan de orde de rechten en plichten, de motivatie van de cliënt om niet voor 

‘zorg in natura’ te kiezen en wel voor een pgb en de vaststelling of de cliënt in staat is een budget te 

beheren c.q. de administratie te voeren, aan de orde. 

 

  

  



 
 

 

52 

 

Bijlage 3: Het modulair pakket thuis (mpt) 

 

Er komt een derde mogelijkheid voor mensen die thuis zorg willen: het modulair pakket thuis (mpt)  

Achtergrond van dit pakket is de wens van zorgvragers (verzekerden) die 

 thuis minder zorg willen afnemen dan een vpt omvat, bijvoorbeeld omdat zij een mantelzorger 

hebben die de maaltijden verzorgt of het huis schoon houdt,  

 zorg af willen nemen van verschillende zorgaanbieders,  

 of zorg in natura willen combineren met een pgb.' 

 

Meer flexibiliteit 

In dit nieuwe mpt is een combinatie met een pgb mogelijk en kan zorg door verschillende aanbieders 

worden geleverd, wat allebei met een vpt niet kan. Het is bedoeld voor mensen die niet het complete 

zorgaanbod uit het vpt nodig hebben en ook niet zelf de regie kunnen voeren.  

Deze wijziging moet zorgvragers meer flexibiliteit bieden. 

 

Geen wijziging indicatie 

De introductie van het mpt brengt geen wijziging van de indicatiecriteria met zich mee. Die blijven 

gelijk: de zorgvrager dient een blijvende behoefte te hebben aan permanent toezicht of 24 uur per 

dag zorg in de nabijheid nodig te hebben. 

 


