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Leeswijzer lesdag 7 

 

Kleinschalige woonvormen zijn een vorm van kleinschalig werken. Dat kan dus ook binnen een 

afdeling of binnen een zorgcentrum. Wat kunnen wij van deze kleinschalige woonvormen leren? Er zijn 

twee een aantal belangrijke zaken: nadruk op wonen, het alledaagse en het minder strak omgaan met 

tijd. 

 

De financiering van de zorg is complex en vooral binnen de Verzorging & Verpleging wordt 

regelmatig bezuinigd. De nadruk ligt op zorg thuis en de rol van de gemeente is toegenomen. Een 

kort overzicht van het complexe geheel. 

 

Het zorg(leef)plan is het document waarin de afspraken met de cliënt zijn opgenomen. Er zijn 

verschillende systemen die allemaal met elkaar gemeen hebben dat zij onderscheid maken in 

verschillende domeinen. Het meest gehanteerde systeem is dat van ActiZ. Een compact overzicht van 

de in dit systeem gehanteerde domeinen. 

 

Iedere cliënt is uniek en heeft een eigen leefstijl. Het is belangrijk van deze leefstijl kennis te nemen en 

hiermee rekening te houden zowel in het individuele contact als binnen een zorgcentrum. 

 

Wanneer cliënten deel uitmaken van groepen, dan heeft dat effect op hun gedrag. Dat kan positief 

maar ook negatief zijn. Effecten als levensruimte, omgeving, plaats in de ruimte, normen en waarden 

kunnen allemaal een rol spelen. Maar ook jouw gedrag heeft invloed! Wat kun je doen om dergelijke 

zaken te beïnvloeden maar vooral ook, in hoeverre moet/ wil of kun je alles onder controle houden? 

 

Maaltijden vormen een belangrijk moment van de dag en zijn meer dan ‘eten’. Sfeer speelt daarbij een 

belangrijke rol en kan een heel positieve invloed hebben op het eetgedrag van cliënten. Er wordt 

ingegaan op sfeer bevorderende mogelijkheden, afweergedrag tijdens het eten en over de 

mogelijkheid om fingerfood te gebruiken. 
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Competentie 4: Organisatie van de zorg 

 

Kleinschalige woonvormen 

Kleinschalig woonvormen voor cliënten met dementie zijn populair. Dit komt voort uit de zoektocht 

naar alternatieven voor het afdelingswonen. Bij kleinschalig wonen staat twee zaken centraal: 

 Kleinschaligheid: de groep ouderen is vaak niet groter dan 8 met ‘eigen medewerkers’; 

 Wonen: de nadruk ligt op het alledaagse, zorg is iets dat vanzelfsprekend is maar niet op de 

voorgrond. 

Kleinschalig wonen wordt gezien als een van de betere vormen van zorg voor mensen die niet zonder 

toezicht zelfstandig kunnen wonen. Het voortzetten van de eigen levensstijl, de behoefte aan een 

huiselijke (woon)omgeving en leven volgens het ritme van het dagelijkse leven zijn belangrijk. 

 

Er zijn veel verschillende vormen van kleinschalig wonen variërend 

van woningen in een wijk, tot geclusterde woningen (in één gebouw 

van elkaar gescheiden wooneenheden voor cliënten met een eigen 

ingang, gemeenschappelijke huiskamer en keuken etc.), tot kleine 

eenheden binnen verpleeghuizen.  

 

Zes belangrijke veranderingen voor medewerkers 

Hieronder volgen zes belangrijke veranderingen die kleinschalig wonen tot een succes kunnen maken. 

 

1. Wonen en welzijn staan centraal 

Het gaat bij kleinschalige woonvormen om het realiseren van een woon- en leefmilieu waarin 

veiligheid, warmte en bescherming vanzelfsprekend zijn. De leefomgeving is herkenbaar, afgestemd 

op de belevingswereld van de cliënten en sluit aan bij de (vertrouwde) gezinssituatie. Cliënten hebben 

het gevoel dat ze thuis zijn en zichzelf kunnen zijn. Het dagelijks leven sluit daar mogelijk bij aan. 

Wonen en welzijn staan voorop, de zorg volgt. 

Medewerkers ondersteunen cliënten en maken deel uit van de woonsituatie. Ze vormen vertrouwde 

gezichten (door het kleine team) en doen hun best om een veilige en prettige sfeer te scheppen. 

 

Medewerkers balanceren tussen twee rollen: 

 Zij vervullen een spilfunctie (op de voorgrond aanwezig). Zij voeren de regie over het huishouden 

en zijn het aanspreekpunt.  

 Zij stimuleren het eigen initiatief van de cliënten (vooral op de achtergrond aanwezig). De 

medewerker is te gast bij de cliënten. 

 

Centrale vraag is 'Zou je het thuis ook zo doen?' Cliënten moeten net als thuis, kunnen bepalen hoe 

laat ze eten, uit bed komen of naar bed gaan. Medewerkers respecteren dat de ‘woning’ van de 

cliënten is. Het ophangen van briefjes, reglementen en protocollen past niet in een huiselijke 

De GVP is bekend met de verschillende woon- en zorgvoorzieningen en organisaties  

voor psychogeriatrische cliënten in het Nederlandse zorgstelsel, evenals met de relevante 

wet- en regelgeving, methodes van financiering en interne procedures van de eigen 

organisatie. 



 
 

 

5 

 

omgeving (behalve boodschappenbriefjes e.d.). In een ‘woning’ horen ook geen reglementen en 

uniformen. 

Bij kleinschalige woonvormen moet je accepteren dat je niet alles in de hand hebt, dat elke dag anders 

is. Minder nadruk op regels, meer nadruk op mogelijkheden en creativiteit van de medewerkers. Het 

accent ligt niet bij een afdeling met cliënten, maar bij cliënten in een woning.  

 

2. Je staat er vaak alleen voor  

Het is een groot verschil of je samen met collega’s cliënten begeleidt op een afdeling of dat je alleen 

met een kleine groep cliënten bent. Je kunt minder beroep doen op collega's. Dat zal soms wennen 

zijn. Je werkt zelfstandiger en hebt meer verantwoordelijkheid. Dat moet je kunnen en durven. Je hebt 

veel zelfvertrouwen nodig en leidinggevenden die je dit vertrouwen geven. Omdat je minder collega’s 

hebt om je op te richten, kun je je sterker concentreren op de cliënten en hun mogelijkheden.  

 

3. Integraal werken  

In de traditionele situatie zijn er gescheiden disciplines met ieder eigen taken. De verzorgende doet de 

zorgtaken, de activiteitenbegeleider de dagbesteding en de huishoudelijke medewerker houdt de boel 

schoon. Binnen kleinschalig wonen zorg je voor alles zelf. 

Dit ‘alles’ kan variëren. Zorg, schoonhouden van de woning, de was doen, koken, boodschappen, 

financiën etc.  Een en ander hangt af van de gemaakte afspraken. 

Je kunt je voorstellen dat dat bij je moet passen en dat een goede onderlinge samenwerking hier nog 

belangrijker is.  

 

4. Schaf de klok af 

Het loslaten van vaste patronen blijkt in de praktijk van kleinschalig wonen 

lastig. In de traditionele situatie is de dag in een vast schema ingedeeld 

(gebaseerd op roosters), en dat geeft houvast. Zo is het tijdstip van de 

warme maaltijd de meest bepalende factor voor de dagindeling. 

Binnen kleinschalig wonen is het belangrijk dat je je niet langer laat leiden 

door de klok maar door de hier en nu situatie: Wat vraagt deze cliënt op dit 

moment in deze situatie? Stel jezelf vragen als: Is het echt nodig dat je 

bepaalde taken op bepaalde tijden doet? Voor wie is dat nodig? Voor jou, 

voor de klok, voor de cliënt? Bij kleinschalig wonen hoort ook niet dat iedereen om half elf uit bed 

moet zijn en aan de koffie zit. Wonen is het uitgangspunt: de cliënt bepaalt.  

 

Met cliënten naar de markt gaan, de tijd nemen om iemand in bad te doen, met iemand wandelen, 

een spelletje doen, dat hoort bij kleinschalige woonvormen. Het is belangrijk je tempo aan de cliënten 

aan te passen. Durf je te laten leiden door cliënten, doe een beroep 

op hen. Cliënten blijken vaak meer te kunnen dan je denkt. Wellicht 

wordt hen meer uit handen genomen dan nodig is? De heer de Wit 

kan misschien best zelf koffie inschenken. En iemand van wie je dat 

nooit had verwacht kan wellicht boontjes doppen. En terwijl jij 

mevrouw Molenschot naar het toilet begeleidt, wil mevrouw 

Walstro er wel voor zorgen dat de aardappels niet overkoken.  
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5. De medische zorg blijft belangrijk  

Waar de traditionele zorg heel goed in is, dat is de medische zorg. Dat gaat soms ten kosten van de 

aandacht voor het welzijn. 

De vraag 'Zou je het thuis ook zo doen?' staat centraal. Maar het is binnen kleinschalig wonen niet 

gewoon wonen zoals thuis. Als dat kon, woonden de cliënten daar nog. Ze wonen niet meer thuis, 

omdat dat niet meer gaat en omdat ze hulp en ondersteuning nodig hebben.  

Medische zorg staat niet langer centraal. De cliënt is in de eerste plaats een unieke persoon, met een 

eigen levensgeschiedenis. De ziekte van de cliënt krijgt alle aandacht die nodig is, maar is waar 

mogelijk niet bepalend.  

 

6. Voortdurend zoeken naar een balans  

Ondersteuning van cliënten bij het wonen en leven in een kleinschalige woonvorm vraagt het nemen 

van initiatieven en verantwoordelijkheid, flexibel zijn, inlevingsvermogen en kunnen reflecteren. 

Medewerkers volgen zo veel als mogelijk is de wensen of behoeften van de cliënt(en) en niet 

omgekeerd. 

Je maakt voortdurend afwegingen tussen - soms tegenstrijdig lijkende - uitersten:  

- aanspreken van mogelijkheden   en   rekening houden met beperkingen, 

- respect en keuzevrijheid   tegenover  geborgenheid en veiligheid,  

- groepsbenadering     en    persoonsgerichte benadering. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen met kleinschalig wonen 

Een verpleeghuis heeft een verblijfsafdelingen veranderd  in vier woongroepen met ieder zeven 

cliënten. De effecten van dit kleinschalig wonen op cliënten, medewerkers en familie zijn in kaart 

gebracht.  Algemene conclusie: het woon- en leefplezier is toegenomen, de sfeer in de groepen is 

meer ontspannen en medewerkers vinden hun werk aantrekkelijker. Het lijkt een succesverhaal maar er 

zijn ook kanttekeningen. 

 

Zelfredzaamheid blijft vaak beperkt 

De medewerkers zijn enthousiast over de verandering maar vinden dat de beeldvorming over 

kleinschalig wonen naar buiten toe niet overeenkomt met hun ervaring. Het beeld dat de cliënten dan 

heel actief zijn, strijken, koken, stoffen etc. klopt niet. Veel cliënten zijn echter zeer hulpbehoevend, 

zitten in een rolstoel en hebben maar beperkte mogelijkheden. 

Belangrijke vaardigheden en eigenschappen binnen kleinschalige 

woonvormen: 

 belevingsgericht werken, geen betuttelende houding,  

 zelfstandig en alleen kunnen werken; problemen kunnen oplossen, 

 flexibel en creatief zijn, 

 kunnen organiseren, 

 bereid zijn om een breed pakket van taken uit te voeren, 

 verantwoordelijkheid durven en willen nemen, 

 inzicht hebben in (pg)gedrag, 

 om kunnen gaan met conflicten, 

 in staat zijn om cliënten te stimuleren tot activiteiten/bezigheden, 

 alle voorkomende verzorgende handelingen verrichten. 
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Bovendien worden cliënten verzorgingsbehoevender. Dat betekent dat veel door de medewerkers 

moet worden gedaan. 
 

Regie ligt bij de cliënt? 

Het dagritme van de cliënten wordt zo veel mogelijk gevolgd. Dat brengt voor de cliënten een hoop 

rust. De cliënt krijgt de kans om rustig wakker te worden en te bepalen of hij er uit wil. Of eerst 

ontbijten en dan pas aankleden. 

In de praktijk gaat dat soms niet, omdat een cliënt anders niet uit bed komt of 

omdat een cliënt in het geheel niet meer kenbaar kan maken wat hij / zij wil. 

Het is dan goed inschatten wat het best aansluit bij de cliënt en op het 

moment. 

Het is voor sommige medewerkers ook lastig om eigen normen (geheel) los te 

laten (denk aan hygiëne). Het is voortdurend zoeken. 

  

Maaltijd absoluut succesnummer 

De maaltijd is altijd een centraal moment van de dag en daarmee erg belangrijk. Binnen kleinschalig 

wonen wordt er naar gestreefd dat de medewerkers zelf zo veel mogelijk met de cliënten koken. Dat 

geeft ook mogelijkheden om te voorkomen dat maaltijden kort op elkaar volgen. Zoals een 

middagmaaltijd kort na het ontbijt. 

Samen het menu samenstellen, bepalen wat er gekocht moet worden, samen boodschappen doen. 

Omdat wensen en voorkeuren verschillen kan het voorkomen dat er per woongroep anders wordt 

gekookt. 

Het idee achter het koken op de woongroep is dat de cliënten meehelpen. Dat komt maar deels uit en 

beperkt zich vaak tot helpen met aardappelen schillen en groente schoonmaken. Wel koken de 

cliënten ‘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 alledaagse als leidraad 

De inhoud van het werk verschuift van het bieden van verzorging naar stimuleren en activerende 

begeleiding. Ook hier ligt de nadruk op het dagelijkse leven: huishoudelijke activiteiten zoals de was 

vouwen en taart bakken. Ook doen medewerkers meer activerende en stimulerende bezigheden op 

individueel niveau zoals puzzelen, tekenen, schilderen, een handwerkje.  
 

Familieparticipatie 

De rol van familie is heel belangrijk en steeds vaker ook noodzakelijk. Medewerkers vinden het soms 

moeilijk om hiermee om te gaan en noemen twee onderwerpen: regels en regie. 

Het is belangrijk dat medewerkers en familie de manier van werken op elkaar afstemmen. Familie is 

welkom, maar het (soms heel) belangrijk dat ook zij bepaalde regels hanteren (voor de omgang). 

Samenwerkings- en communicatieproblemen tussen familie en medewerkers komen voornamelijk 

voort uit verschillende verwachtingen die men van elkaar heeft.  

Het is goed om in de beginfase afspraken te maken over de rol, bijdrage en verantwoordelijkheden 

van familieleden. Het is belangrijk dat de familie zicht heeft op het doel van- en idee achter 

kleinschalig wonen. En het is goed om regelmatig familiebijeenkomsten te houden om een en ander 

samen door te spreken.  
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Niet meer terug naar de oude situatie 

Ondanks deze kanttekeningen willen medewerkers binnen kleinschalige woonvormen vaak niet meer 

terug naar de oude situatie. Ze vinden de omslag geslaagd en steunen de gedachten van het 

kleinschalig wonen volledig. De effecten op het welbevinden van de cliënten en op de beleving van de 

familie zijn positief. Het totaaloordeel is dus ‘geslaagd’ met hier en daar verbeterpunten voor de 

toekomst. 

 
 Wil je meer weten over kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie? Kijk dan 

op:  www.iwz.nl, Kijk onder ‘Kleinschalig wonen’. 

 
 

Opdracht: Kleinschaligheid en nadruk op wonen 

In de teksten worden voordelen genoemd van kleinschaligheid (kleine groepen) en wordt de nadruk 

op wonen onderstreept.  

 

 Welke voordelen zie jij voor de cliënt, familieleden, medewerkers als het gaat om kleinschaligheid? 

 Welke nadelen zie je voor de cliënt, familieleden, medewerkers als het gaat om kleinschaligheid? 

 Welke toepassingsmogelijkheden zie je voor je eigen werksituatie? 

 Welke mogelijkheden zie je om het wonen meer te benadrukken in je eigen werksituatie? 

 

 

http://www.iwz.nl/
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Financiering van de zorg 

Er zijn grote hervormingen doorgevoerd 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 heeft er een 

verschuiving van verantwoordelijkheden plaats gevonden van overheid naar gemeente (WMO, 

jeugdhulp), zorgverzekeraar en de burger zelf (meer eigen verantwoordelijkheid, zelf betalen en 

beroep doen op sociale netwerk).  Vilans heeft een mooi visueel overzicht gemaakt van al deze 

veranderingen. 
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De Wet Langdurige Zorg (Wlz) 

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 onder de Wlz vallen: 

 De langdurige GGZ en extramurale verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en is 

een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. 

 Ondersteuning en begeleiding (+ de jeugdzorg) is 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.  

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. 
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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 zorg(leef)plan.  

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 is 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. 

4.  Zorg zonder verblijf / Modulair Pakket Thuis MPT) 
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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 huidige 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 zorg(leefg)plan 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. 

 

Zorgprofiel en zorgzwaartepakket (intramurale zorgverlening) 

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

beoordelen.  

 

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.  
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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 zorgzwaartepakketten (ZZPs), 

daarin staat de hoeveel zorg in uren omschreven.  

 

Voorlopig nog in termen van ZZP’s 

Deze uitgewerkte zorgprofielen zijn nog niet beschikbaar. Vooralsnog, als overgang, worden de 

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

 

Voor de verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg zijn zorgzwaartepakketten ontwikkeld. Zo 

zijn er voor de sector Verpleging & Verzorging 7 pakketten. 

 

Zorgzwaartepakketten 

 

Voor de intramurale psychogeriatrische zorg zijn de volgende ZZP’s van belang: 

 ZZP 4: matig dementieel syndroom, psychogeriatrische meerzorg in verzorgingshuis, langdurig 

psychiatrische zorg (mogelijk verdwijnt deze). 

 ZZP 5: matige dementie zonder gedragsproblemen. 

 ZZP 7: ernstige mate van dementie met gedragsproblemen (o.a. jong dementerenden, 

Korsakov, psychiatrische problematiek). 

 ZZP 8: laatste fase Huntington, Korsakov in fase van volledige zorgafhankelijkheid. 

 

 

Opbouw ZZP 

Een ZZP bestaat uit drie onderdelen (zie voorbeelden van ZZP’s op de volgende pagina’s): 

 

1. Het cliëntprofiel 

Dit geeft een globale inhoudelijke beschrijving van de  

o Kenmerken van de cliëntgroep zoals aard problematiek, intensiteit verzorging en aard van de 

gewenste woonomgeving,; 

o psychosociale/cognitieve functies zoals geheugenfunctie, concentratievermogen, motivatie; 

o sociale redzaamheid zoals mate van zelfstandigheid, zichzelf kunnen redden, 

communicatievermogen; 

o mobiliteit: de mate waarin iemand hierin nog zelfstandig is of juist niet meer. 

o ADL: de mate van gewenste ondersteuning bij lichamelijk verzorging en eten en drinken e.d. 

o gedragsproblematiek: de al dan niet aanwezigheid van bijvoorbeeld dementie en de mate 

waarin dan hulp, toezicht of begeleiding nodig is; 

o aard van het begeleidingsdoel: is er sprake van stabilisatie, begeleiding bij achteruitgang; 

o psychiatrische problematiek: is hiervan sprake en zo ja is deze passief (aanwezig maar zich 

weinig uitend in storend gedrag) of actief; 

o mate waarin de situatie van een cliënt kan veranderen (beperkingenbeeld); 

o de dominante grondslag: somatiek of psychogeriatrie of... 

Het cliëntprofiel geeft enig zicht op de levensdomeinen waaraan je gerichte of bijzondere aandacht 

moet besteden.  
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2. Cliëntgebonden uren per week 

De volgende functies worden onderscheiden: 

o Woonzorg. Binnen de ZZP wordt aangegeven of een cliënt geïndiceerd is voor 

 Begeleiding (BG),  

 Persoonlijke Verzorging (PV),  

 Verpleging (VP)  

en hoeveel tijd daar in totaal per week voor geïndiceerd is. De hier gehanteerde begrippen 

worden in de volgende paragraaf toegelicht. 

 

Opgelet:  

1.  Voor alle ZZP’s geldt: cliënten hebben naast individuele zorg de mogelijkheid tot deelname aan 

sociaal culturele activiteiten die de organisatie organiseert. 

2.  Het gaat hier om direct cliëntgebonden tijd. Tijd voor overleg, scholing, cliëntbespreking etc. en 

de functies Huishoudelijke Verzorging (HV) en Verblijf (VB) zijn benoemd en uitgewerkt in uren 

per ZZP. De organisatie ontvangt hiervoor wel een bedrag dat is opgenomen in het ZZP-tarief. 

o Dagbesteding: gestructureerde en niet vrijblijvende vormen van besteding van de dag. Dus 

niet recreatieve en welzijnactiviteiten (bijvoorbeeld bingo, zang, uitstapjes e.d.) en 

structurering van de dag ter voorkoming van omkering van dag- nachtritme. Men ziet dit 

als onderdeel van de dienstverlening. De tijd voor dagbesteding zit in de totaaltijd van het 

ZZP. 

o Behandeling. Hieronder vallen de behandelaars (de meeste –euten, -ogen en artsen).  De 

beschikbare tijd voor behandelaars wordt aangegeven in uren per week.  

Gemiddelde totaaltijd: hier staat de totaaltijd per cliënt per week inclusief dagbesteding. 

Van belang is de totaal aangegeven tijd. Hierop heeft een cliënt recht. Binnen deze totaaltijd 

kunnen afspraken met de cliënt / vertegenwoordiger worden gemaakt binnen het beschikbare 

budget. Tevens geeft het richting aan de aard van de ondersteuning die de cliënt nodig heeft. 

 

3. Verblijfskenmerken 

Wat is de voor deze cliënt meest geschikte setting (beschut of beschermd), wat zijn de ‘eisen / 

voorwaarden’ met betrekking tot de gewenste nachtdienst (oproepbaar of wakend) en kunnen 

afspraken over de dienstverlening worden gemaakt op basis van: 

‘afspraak’,  

‘moet direct oproepbaar zijn’,  

‘moet in de nabijheid zijn’ of  

aanwezig zijn’. 

Het gaat hier om een aantal noodzakelijk geachte voorwaarden om verantwoorde zorg te bieden 

aan een cliënt met dit ZZP. 
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Toelichting functies bij Woonzorg (zie cliëntgebonden uren) 

Een functie omvat een bepaald en beperkt type zorg- of dienstverlening.  

Per functie wordt aangegeven of dat type zorg- of dienstverlening van toepassing is voor die cliënt 

(door vermelding van ‘ja’ of ‘nee’). Het gaat om de volgende functies: 

 Begeleiding (BG) 

Hieronder vallen alle activiteiten die de cliënt ondersteunen bij zijn dagindeling en die zijn 

deelname aan de maatschappij bevorderen. Voorbeelden: het structureren van de dag, het bieden 

van ondersteuning om beter de regie over het eigen leven te kunnen uitvoeren.  

 Persoonlijke verzorging (PV) 

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

dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals helpen met douchen, aankleden, bij eten en drinken en 

bij beweging en houding en het stimuleren van zelfredzaamheid en aanleren van ADL-activiteiten. 

Plus een aantal activiteiten die onder deze functie vallen zoals het uitzetten van medicijnen voor 

zover geen verstrekking op grond van de Zorgverzekeringswet (apotheekverstrekking) en het 

toedienen van orale, vaginale of rectale medicatie bij een lokaal intacte huid, het zalven van de 

lokaal intacte huid, het druppelen van oog, oor of neus bij een lokaal intacte huid. 

 Verpleging (VP) 

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen en andere activiteiten die tot de functie Verpleging 

horen, die in opdracht van de huisarts uitgevoerd worden.  

Signalerende (observeren, herkennen, analyseren en controleren), begeleidende en voorlichtende 

taken, het bieden van bijstand bij ziekte en het oefenen in zelfzorg (het aanleren van eenvoudige 

verpleegkundige handelingen). 

Ook activiteiten die gericht zijn op (het voorkomen van) de gevolgen van (lichamelijke en/of 

geestelijke) ziekteprocessen, zoals het geven van leefstijladviezen bij chronische aandoeningen en 

het injecteren en aanbrengen van medicatie in een wond. 

 

 

Substitutie mogelijk 

Een winstpunt voor de cliënt is dat hij of zij met de zorgorganisatie afspraken kan maken binnen de 

totaal beschikbare toegewezen tijd (= budget). Daarom wordt er geen tijd meer per functie 

aangegeven (BG, etc.) maar een totaaltijd. Dit betekent dat er onderhandelingsruimte is met de cliënt / 

vertegenwoordiger. 

 

Bij de inventarisatie van de vragen en behoeften van een cliënt geeft het ZZP richting en kader 

waarbinnen met de cliënt / vertegenwoordiger concrete afspraken gemaakt kunnen worden.  
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Voorbeeld ZZP 5 
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Voorbeeld ZZP 7 
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Persoonsgebonden budget (PGB) 

 

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de cliënt zelf zorg en begeleiding 

kan inkopen. De cliënt kiest zelf de zorgverleners en begeleiders uit. Of hij huurt een organisatie in. 

Met hen maakt hij afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp 

werkt en de vergoeding die hij daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt de cliënt zelf de 

regie over de hulp en zijn leven in handen. 

 

Zorgfuncties 

Er kan een PGB voor de volgende zorgfuncties worden aangevraagd  

 Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten 

en drinken, naar het toilet gaan).  

 Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing). 

 Begeleiding (zoals ondersteunen, oefenen en toezicht bij matige tot zware belemmeringen bij 

aangaan van sociale contacten, vormgeven eigen leven, regelen financiën, voortbewegen in en 

buitenshuis, en vanwege probleemgedrag, problemen in denken, concentreren en waarnemen, en 

problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon). 

 Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 

104 dagen per jaar).  

 

Eerst een indicatie 

Om in aanmerking te komen voor een PGB-AWBZ, moet er een indicatie gesteld zijn door het CIZ.  

Een PGB is niet verplicht. De cliënt kan de hulp ook ontvangen via de 'gewone thuiszorg' of een andere 

zorgverlenende organisatie of begeleidingsinstantie. Dit wordt zorg in natura (ZIN) genoemd.  

Ook is het mogelijk een deel van de hulp met een PGB in te kopen en een ander deel in natura te 

ontvangen. De cliënt kan namelijk per zorgfunctie kiezen of hij of zij voor de hulp een PGB wil.  

 

Volledig Pakket Thuis (VPT) en Persoons Gebonden Budget (PGB) 

Een ZZP kan worden afgenomen als PGB, het geïndiceerde ZZP wordt dan omgezet in een bedrag dat 

de cliënt wordt toegewezen. Dit is van toepassing als sprake is van voortdurend toezicht, de cliënt 

ieder moment hulp nodig heeft en/of in een speciale aangepaste omgeving moet verblijven. Dit 

betekent onder meer dat mensen die zelfstandig thuis willen wonen, cliënten van kleinschalige 

woonvormen (eigen woning/aanleunwoning, geclusterde woningen, kleinschalig wonen in 

groepsverband), Thomashuizen, etc. een indicatie kunnen krijgen voor één van de ZZP’s en die met 

een PGB kunnen verzilveren.  

 

Volledig Pakket Thuis (VPT) 

Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) kunnen verzekerden thuis dezelfde zorg krijgen als die ze in een 

zorgorganisatie zouden krijgen. VPT is niet af te dwingen, de verzekerde moet het hier over eens 

worden met de aanbieder. De aanbieder is niet verplicht het VPT te leveren. Onder het VPT valt ook 

toezicht en bescherming, maaltijden verstrekken, huishoudelijke verzorging en recreatieve activiteiten. 

De extra waskosten van kleding i.v.m. aandoening of ziekte zijn voor rekening van de zorgorganisatie. 

De normale waskosten voor kleding moet de verzekerde zelf bekostigen, wel biedt de zorgorganisatie 

de mogelijkheid de was tegen een redelijke vergoeding te laten doen. Verstrekt de zorgorganisatie het 

bedlinnen, dan hoort daarbij ook het wassen ervan. Gebruikelijke voorzieningen voor verblijf 

(energiekosten, telefoon e.d.) komen ten laste van de verzekerde. Voor woningaanpassingen, 

hulpmiddelen of rolstoel moet de verzekerde bij de gemeente een beroep doen op de Wmo. 
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Het overheidsbeleid is erop gericht om het gebruik van het PGB te verminderen en te korten op de 

tarieven. Wat dit voor een individu in de praktijk betekent, varieert per persoon. Men is bang dat 

mensen eerder genoodzaakt zijn om te gaan wonen in een zorgorganisatie.  

Het zorgleefplan 

In het zorgleefplan staat welke ondersteuning een cliënt nodig heeft bij het behouden van diens 

kwaliteit van leven. Er zijn in Nederland drie belangrijke methoden voor het werken met 

zorgleefplannen:  

 Het model van ActiZ (koepelorganisatie voor verpleeg- verzorgingshuizen en de thuiszorg) is 

het meest gebruikte model in Nederland. 

 model van IMOZ (instituut voor zingevende zorg) 

 model van Artema 

 Omaha System, vooralsnog vooral voor de thuiszorg 

Voorwaarden voor Verantwoorde zorg 

Voor medewerkers in het algemeen en EVV/GVP in het bijzonder gelden de volgende uitgangspunten:  

 zij hebben de verantwoordelijkheid om met cliënten te zoeken naar vormen van zorg, service en 

dienstverlening die passen bij de voorkeuren en wensen van de cliënt;  

 zij respecteren de eigen levenssfeer van cliënten en dragen zorg voor een goede bejegening;  

 zij hebben de verantwoordelijkheid voor een goede communicatie en dialoog met cliënten over 

hun ervaringen, wensen en voorkeuren;  

 zij voeren individuele zorgleefplannen uit;  

 zij evalueren de inhoud en uitvoering van het zorgleefplan met de cliënt; 

 zij bespreken wenselijke aanpassingen en verbeteracties in het cliëntenoverleg, 

zorgleefplanbesprekingen, MDO, het team overleg, werkoverleg..  

 

Naarmate de cliënt minder in staat is de eigen situatie te overzien en te communiceren over zijn 

behoeften en voorkeuren, geldt des te meer de professionele verantwoordelijkheid van de EVV / GVP 

om de vakinhoudelijke deskundigheid te benutten ten behoeve van het ondersteunen van de kwaliteit 

van leven van de cliënt, en hierover te communiceren met de familie/wettelijk vertegenwoordiger.  

 

Medewerkers passen richtlijnen/protocollen toe, gebaseerd op actuele kennis volgens professionele, 

algemeen aanvaarde standaard. Zij hanteren daarbij een zorgvuldig gekozen evenwicht tussen goed 

vaktechnisch handelen en de wensen en voorkeuren van de cliënt/vertegenwoordiger bij de 

toepassing van tenminste:  

 huidletselpreventie, decubituspreventie en - behandeling (richtlijn, registratie, risicosignalering); 

 zorg bij eten en drinken / ondervoeding (richtlijn, risicosignalering); 

 valpreventie (preventie, registratie, risicosignalering); 

 medicijngebruik (richtlijn, farmaceutisch overleg); 

 infectiepreventie en behandeling (richtlijn); 

 continentiezorg ( risicosignalering); 

 gedragsproblemen en agressie (richtlijn probleemgedrag, risicosignalering); 

 minimale vrijheidsbeperkende maatregelen; 

 aandacht voor individuele gezondheids- en pijnklachten. 

 

Overzicht gezondheidsrisico's 

Zowel op individueel als op organisatieniveau is een overzicht nodig van de gezondheidsrisico's:  

 op individueel niveau toepassing van richtlijnen/protocollen vastleggen in het zorgleefplan;  
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 afwijkingen worden gemotiveerd en verantwoord;  

 het optreden van risico 's wordt geregistreerd, en regelmatig geëvalueerd in het cliëntenoverleg / 

teamoverleg. Waar nodig leidt dit tot aanpassingen in de begeleiding en behandeling. 

Het zorgleefplan van ActiZ. 

 

Het zorgleefplan van ActiZ onderscheidt vier domeinen van de kwaliteit van leven, waar de cliënt 

ondersteuning bij kan vragen en die bepalend zijn voor zijn kwaliteit van leven. Het gaat om: 

De vier domeinen 

We onderscheiden de volgende vier domeinen, waarbij de cliënt ondersteuning kan vragen en die 

bepalend zijn voor de kwaliteit van zijn leven: 

 

1. Woon- en leefomstandigheden 

Het gaat om aandacht voor: 

 Inrichting van de woonruimte, behoefte aan privacy, gevoel 

zich thuis voelen, persoonlijke levenssfeer. 

 Gevoel van veiligheid. 

 Dagritme. 

 Bewegingsmogelijkheden, zowel binnen als buiten. 

 

2. Participatie 

Het gaat om aandacht voor: 

 Dagbesteding: activiteiten, hobby’s, interesses. 

 Sociaal leven: wat zijn belangrijke contacten/ relaties, 

contacten in- en extern. 

 Contact samenleving: verenigingsleven, culturele 

activiteiten. 

 

3. Mentaal welbevinden en autonomie 

Het gaat om aandacht voor: 

 Eigen levensinvulling: behoefte aan autonomie, accepteren 

van hulp, mate van zelfstandigheid, zingeving. 

 Stemming: wat geeft plezier, verdriet, behoefte aan contact 

hierover. 

 Respectvolle benadering: waarden en normen, 

omgangsvormen. 

 Identiteit: zelfbeeld, belangrijke zaken in het leven. 

 

4. Lichamelijk welbevinden en gezondheid 

Het gaat om aandacht voor: 

 Voeding: voorkeuren en gewoontes. 

 Lichamelijke verzorging: zeg maar de ‘oude’ ADL, 

gebruiken, gewoontes. 

 Lichamelijke functies: zintuigfuncties (beperkingen, 

hulpmiddelen) en behoefte aan rust en beweging 

(mobiliteit, zitten en liggen). 

 Gezondheidsbevordering: gezondheidsbeleving, medicijngebruik, urine en ontlasting. 
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Het werken met de domeinen berust op drie pijlers (zie illustratie). 

1. De eerste pijler is de keuzevrijheid en behoud van de regie over het eigen leven: het is de 

cliënt die aangeeft wat hij belangrijk vindt, waar hij ondersteuning bij wil en hoe.  

2. De tweede pijler is communicatie en informatie. Als EVV / GVP ga je in gesprek met de cliënt, 

geef je informatie en, vanuit een professionele invalshoek geef je adviezen.  

3. De derde pijler is die van veiligheid (gevoel van geborgenheid) en vakbekwaamheid. De cliënt 

mag er vanuit gaan dat jij en je collega’s vakbekwaam handelen. 

De door de cliënt gemaakte keuzes leg je vast in het zorgleefplan waarbij aandacht is voor alle 

bovengenoemde domeinen. 

 

 
 

De domeinen vormen de kern van het werken met het zorgleefplan. Daaraan zijn de doelen gekoppeld 

in het zorgleefplan en op basis waarvan er gerapporteerd wordt (doelgerichte rapportage). 

Voor elk domein is een checklist ontwikkeld die gebruikt kan worden als hulpmiddel. 

 

Een ander belangrijk onderdeel van de methode van ActiZ is de cliënttypering. Dit deel bevat 

informatie over wie de cliënt is en wat voor hem belangrijk is of was. Het gaat om de cliënt als uniek 

persoon. Wat heeft hij allemaal meegemaakt en is belangrijk in het hier en nu? Welke dingen / mensen 

/ gebeurtenissen zijn belangrijk en verbonden met het gevoel van eigenheid en identiteit? Waar is of 

was hij trots op? Dit deel van het dossier komt overeen met de ‘levensloop’. 

Zorgleefplan IMOZ 

IMOZ ontwikkelde een zorgleefplan, als werkdocument voor medewerkers, gebaseerd op 

belevingsgerichte zorg, waarin de zorg wordt omschreven volgens de vier domeinen van 

verantwoorde zorg:  

 persoonlijkheid en contact,  

 lichamelijk welbevinden,  

 woonleefsituatie en  

 participatie.  

 

De domeinen zijn in het zorgleefplan onderverdeeld in subonderwerpen. Elk onderwerp geeft ruimte 

om iets over gedrag - beleving in te vullen, en afspraken over het houden van regie en autonomie. 
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Uitgangspunt bij dit model is dat verzorgenden met elkaar reflecteren over de zorg. Goede onderlinge 

communicatie staat centraal evenals het centraal stellen van de behoeften van de cliënt en diens 

beleving van de situatie.  

De gestructureerde en regelmatig weerkerende communicatie leidt tot een leerproces van het gehele 

team, en maakt dat verzorgenden individueel en als team meer dan voorheen belevingsgericht 

omgaan met cliënten. 

Ter ondersteuning van dit communicatieve proces heeft IMOZ een methodiek voor de verzorgenden 

ontwikkeld. De belevingsgerichte cliëntbespreking is kern van de IMOZ-methodiek. De uitwisseling van 

waarnemingen en contactmomenten mondt uit in een ‘karakteristiek' (typering van de cliënt), een 

omgangsadvies en een op de cliënt toegesneden zorgleefplan. 

 

Het leefplan oftewel ‘de schijf van vijf’ van Artema 

In een leefplan (ontwikkeld door Gabrielle Verbeek) gaat het - net als in het zorgleefplan – om hoe de 

cliënt zijn persoonlijk leven wil leiden. De vraag naar goede zorg 

staat immers niet op zichzelf. Het gaat om de vraag hoe de 

huisvesting, leefomstandigheden, verzorging, verpleging, 

behandeling en begeleiding, etc. kunnen bijdragen dat de cliënt 

een goede kwaliteit van leven ervaart. Kortom ook hier staat de 

kwaliteit van leven centraal staat. 

Het leefplan onderscheidt vijf leefgebieden: 

 Mijn beleving. 

 Mijn omgeving. 

 Belangrijke contacten. 

 Belangrijke activiteiten. 

 Mijn gezondheid en zorg die belangrijk is. 

 

Deze methodiek is bottum-up ontwikkeld, samen met ouderen, mensen met een handicap en 

medewerkers. Het leefplan is voorzien van allerlei werkvormen, zoals een wensboom, vragenlijst en 

schilderijmethode. Deze werkvormen zijn bedoeld als ondersteuning, om het eenvoudiger te maken 

om leefplannen op te stellen die passen bij de specifieke situatie van de cliënt. 
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Het Omaha system 

 
 Bekijk het filmpje ‘Het Omaha systeem’ 

Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/ 

Klik op de opleiding GVP 

Log in met het wachtwoord: 2017GVPstudent 

Ga naar lesdag 7 

 
Het systeem is ontwikkeld in Amerika en heeft zijn oorsprong binnen de wijkzorg in de plaats Omaha 

(vandaar de naam). Men was op zoek naar een betere manier om de zorg die cliënten nodig hebben te 

beschrijven en dat op een eenvoudige(r) en uniforme wijze: ieder 

moest er snel mee kunnen werken en het moest voor ieder 

eenduidig zijn. Het systeem moest duidelijk maken: wat 

zorgverleners doen en waarom, wat er met de cliënten gebeurt en 

wat het resultaat was. Groot voordeel van Omaha System: het geeft 

structuur en eenheid van taal. Inmiddels wordt dit systeem in 20 

landen gebruikt. 

 

Het systeem kan zowel in de cure als care worden gebruikt voor zorg zowel binnen de 

Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) als de wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). Het accent ligt op dit moment vooral op toepassing binnen de extramurale zorg (zorg thuis). 

De opbouw van het systeem 

Het systeem kent vier domeinen (analoog aan de methodiek van het zorgleefplan) waarbinnen 42 

aandachtsgebieden worden onderscheiden: 

 Het omgevingsdomein -> 4 gebieden. 

 Het psychosociale domein -> 12 gebieden. 

 Het fysiologische domein -> 18 gebieden. 

 Het domein gezondheidsgerelateerd gedrag -> 8 gebieden. 

  

file:///K:/site%20april%202003/infobulletin/wetten/wet-LZ.html
file:///K:/site%20april%202003/infobulletin/wmo.html
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Het totaaloverzicht is als volgt: 

 

Domeinen 

Omgeving Psychosociaal Fysiologisch 
Gezondheidsgerelateerd 

gedrag 

Buurt / werkplek 

veiligheid 

Inkomen / financiën 

Omgevings-hygiëne 

Woning 

Communicatie met 

maatschappelijk 

voorzieningen 

Geestelijke gezondheid 

Groei en ontwikkeling 

Interpersoonlijke relaties 

Mantelzorg / zorg voor 

kind of huisgenoot 

Mishandeling/misbruik 

Rolverandering 

Rouw 

Seksualiteit 

Sociaal contact 

Spiritualiteit 

Verwaarlozing 

Ademhaling 

Besmettelijke / infectueuze 

conditie 

Bewustzijn 

Circulatie 

Cognitie 

Darmfunctie 

Gehoor 

Geslachtsorganen 

Huid 

Mondgezondheid 

Neuro/musculaire/skelet-

functie 

Pijn 

Postnataal 

Spijsvertering-

vochthuishouding 

Spraak en taal 

Urineweg-functie 

Zicht 

Zwangerschap 

Gebruik van verslavende 

middelen 

Gezinsplanning 

Gezondheidszorg supervisie 

Medicatie 

Persoonlijke zorg 

Slaap en rust-patronen 

Voeding 

  

Merk op dat de methodiek niet leeftijd specifiek is opgebouwd maar het gehele terrein van de zorg 

omvat. Elk gebied is nader omschreven in een aantal unieke signalen of symptomen.  

 

Indien wordt vastgesteld dat er op een gebied ondersteuning wenselijk / noodzakelijk is dan wordt 

bepaald wat voor soort actie nodig is, zeg maar aard van de interventie, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt in: 

 Adviseren, instrueren, begeleiden. 

 Behandelen. 

 Casemanagement. 

 Monitoren en bewaken. 

 

Vervolgens wordt de actie uitgewerkt aan de hand van 75 mogelijke actievlakken. 
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Actievlakken 

ademhalingstherapie 

anatomie/fysiologie 

andere voorzieningen in de 

buurt/gemeenschap 

bezigheidstherapie 

blaas zorg 

communicatie 

continuïteit van zorg 

copingsvaardigheden 

darm zorg 

discipline 

erfelijkheid 

financiën 

gedragsverandering 

geestelijke zorg 

gezinsplanning 

gips zorg 

hartzorg en circulatie 

hechting 

huidzorg 

huishouding 

hulpmiddelen 

  

in positie brengen (houding) 

infectiepreventie 

interactie 

laboratoriumuitslagen 

looptraining 

luchtweg zorg 

materialen 

(verbruiksartikelen) 

medicatie 

coördinatie/bestelling 

medicatie uitzetten 

medicatie werking en 

bijwerkingen 

medicatietoediening 

mobiliteit/transfers 

monster verzameling 

oefening en beweging 

omgaan met boosheid 

omgeving 

ontspannings-

/ademhalingstechnieken 

opleiding 

opvang/respijtzorg 

persoonlijke hygiëne 

recept (medicatie) 

rust/slaap 

screening 

signalen/symptomen-fysiek 

signalen/symptomen-

mentaal/emotioneel 

sociaalwerk in 

buurt/gemeenschap 

stimulering/opvoeding 

stomazorg 

stress management 

supportgroep 

steunsysteem 

tolk/vertaal diensten 

veiligheid 

verslavingszorg 

vervoer 

verzorgings- en 

opvoedingsvaardigheden 

voeding, beleid/balans 

voedingsprocedures 

  

welzijn 

werk 

wettelijk systeem 

wondzorg / verband 

verschonen 

 woon- of verblijfplaats 

(thuis) 

zorg bij malaise of letsel 

zorg door arts/specialist 

zorg door ergotherapeut 

zorg door fysiotherapeut 

zorg door logopedist 

 zorg door psycholoog / 

maatschappelijk werk 

zorg door verpleeg-

kundige, verzorgende 

zorg door voedings-

deskundige / diëtist 

zorg door zorghulp 

zorg in de laatste levensfase 

zorg rond groei / 

ontwikkeling 

overigen 

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

gemaakt in: 

 Status: zeg maar ernst van het gesignaleerde probleem. 

 Kennis: wat weet de cliënt zelf over zijn / haar probleem. 

 Gedrag: hoe gedraagt de cliënt zich, hoe gaat deze met het probleem om. 

Op elke van deze aspecten wordt een score gegeven variërend van: 

1 = meest negatief 

5 = meest positief 

Het resultaat is als volgt: 

Status signalen Kennis (bij cliënt) Gedrag (van cliënt) 

onbekend / niet van toepassing 

1 extreme signalen 

2 ernstige signalen 

3 matige signalen 

4 minimale signalen 

5 geen signalen 

- onbekend / niet van toepassing 

1 geen kennis 

2 minimale kennis 

3 basis kennis 

4 adequate kennis 

5 uitstekende kennis 

- onbekend / niet van toepassing 

1 niet passend gedrag 

2 zelden passend gedrag 

3 wisselend passend gedrag 

4 meestal passend gedrag 

5 consistent passend gedrag 

Door dit te scoren op het moment dat een cliënt in zorg komt, tussentijds en op een evaluatiemoment, 

wordt een beeld verkregen over de mate waarin de acties (interventies) succesvol zijn geweest. In 

overleg met de cliënt kunnen ook streefdoelen worden bepaald op deze schalen. Bijvoorbeeld: begin 

status = 1; doel status = 3 enzovoorts. 
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 Meer weten over het werken met zorgleefplannen? Ga dan naar: www.zorgleefplanwijzer  

 

Opdracht: Zorgleefplan 

 

Bij veel zorg(leef)plannen gaat meeste aandacht uit naar het lichamelijk domein. Dit is ook bij cliënten 

waarbij sprake is van onbegrepen gedrag. 

 

1. Hoe is dat bij de zorg(leef)plannen van jouw cliënten? 

 

2. Is alle bekende en belangrijke informatie in het zorg(leef)plan opgenomen? 

 

3. Wat vind je lastig als het gaat om het werken met de domeinen? Hoe kun je dat verbeteren?  

 

 

 

 

http://www.zorgleefplanwijzer/
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Competentie 1: Zorg voor de kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten 

 

 

Aandacht voor leefstijl 

Zorgorganisaties richten zich veel op de lichamelijke zorg en eventuele problemen van cliënten. Maar 

een cliënt is meer. Leefstijlgesprekken geven cliënten een eigen gezicht en een hart. Door inzicht in 

persoonlijke voorkeur, kennis van hobby’s en gewoonten van de cliënt krijg je indirect invloed op zijn 

zorg en leefomgeving. Zo kan een cliënt het leven zo veel mogelijk inrichten en voortzetten zoals deze 

dat gewend was en nu nog wil.  

 

Leefstijl in gesprekken 

Gesprekken over de leefstijl beginnen bij voorkeur al vroeg in een traject bijvoorbeeld tijdens een 

kennismakingsgesprek. Tijdens latere contacten wordt een en ander aangevuld. De resultaten worden 

ingevoerd in de zorg(leef)plannen.  

Onderwerpen zijn: gewoonten bij uiterlijke verzorging en maaltijden, omgang met andere mensen / 

familie / kinderen, vroeger en nu, tijdsbesteding vroeger en nu, interesses, levensinstelling, wensen 

met betrekking tot de woonomgeving en medecliënten.  

 

Doel 

Het uiteindelijke doel van leefstijlgesprekken is zoveel mogelijk inzicht krijgen in wat de cliënt 

belangrijk vindt bij de zorg- en dienstverlening, zodat hij zijn leven kan inrichten zoals hij gewend was.  

Onder ‘leefstijl’ verstaan we de persoonlijke manier van leven in 

een leefomgeving waarin hij zich thuis voelt. Denk aan aankleding 

en interieur van de huiselijke omgeving, eigenschappen van het 

sociale milieu, zoals smaak, gewoonten, normen, waarden, 

omgangsregels.  

 

Voorbeeld: De cliënt leefde in een zekere welstand, volgde een 

hogere opleiding en had verantwoordelijke functies. Hij is gesteld 

op privacy, etiquette en een vriendelijke maar afstandelijke 

houding. Activiteiten die kunnen aansluiten: uitgebreid tafelen (aperitiefje, natafelen) culturele 

activiteiten (museum, theater), lezen, klassieke muziek. De inrichting is vaak stijlvol, secretaire, 

boekenkast, schilderijen.  

 

Voorbeeld 2: De cliënt heeft gewerkt in loondienst of een huishouden gehad in de stad. Door het 

leven in de stad is men doorgaans weinig gevoelig voor autoriteit. Familieleven, wonen en 

verenigingsleven nemen belangrijke plaatsen in. Cliënt geeft vaak de voorkeur aan een gemoedelijke, 

vriendelijke opstelling. Gezelligheid en gewoon doen staan centraal. Activiteiten die kunnen aansluiten: 

koken / bakken, gezellige praatjes, spelletjes, zingen, radio (Wim Sonneveld, Tom Manders, schlagers). 

Het appartement is vaak vol, veel dingen aan de muur, souvenirs, tin en koper spulletjes, bloeiende 

planten, gashaard of nep open haard.  

 

De GVP is in staat de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt centraal te 

(laten) stellen en hiervoor de voorwaarden en omstandigheden te (laten) scheppen. 
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Met leefstijlgesprekken achterhaal je wat de (vroegere) leefstijl van een (toekomstige) cliënt is. Die 

leefstijl is vervolgens uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening, op organisatie-, groeps- en 

individueel niveau. Het geeft handvatten voor de omgang en de dagindeling.  

 

Aandachtspunten 

 Een leefstijlgesprek kan een los gesprek zijn of onderdeel van een intake- of inhuizingsgesprek.  

 De kwaliteiten, gewoonten, wensen, voorkeuren en de eigen woonomgeving zijn uitgangspunten 

van zorg- en dienstverlening en hebben consequenties voor de bejegening van cliënten.  

 Hoe beter de woonomgeving aansluit bij de leefstijl des te makkelijker zal hij kunnen wennen.  

 Houd rekening met het feit dat mensen van leefstijl kunnen veranderen, ook op hoge leeftijd.  

 Aandacht voor de leefstijl is en blijft altijd van belang. 

 

 
 Bekijk het filmpje ‘De Hogeweyk’ 

Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/ 

Klik op de opleiding GVP 

Log in met het wachtwoord: 2017GVPstudent 

Ga naar lesdag 7 

 
 

Wonen en omgaan met kleine 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, 

voor de sfeer en 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 voor jou belangrijk zijn bij 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. Richt ruimtes zo in dat cliënten zich thuis voelen: een ‘gewone’ huiskamer of ‘gewone’ 

keuken. Sfeer kan bepaald worden door muziek en licht. Sfeer kan zomaar verdwijnen als iemand 

schreeuwt of boos is. Hoe blijft de sfeer prettig, aangenaam? Intuïtie en ervaring zijn belangrijk en ook 

het aansluiten bij de leef- of belevingswereld van de cliënt.  

 

Interactie stimuleren 

Een psychogeriatrische cliënt 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. Daarom moeten medewerkers goed zicht hebben op de levensloop van de cliënten. Het leven en 

de gebeurtenissen van toen bieden aanknopingspunten voor het voeren van gesprekken of het 

aanreiken van activiteiten. Probeer in die contactmomenten zoveel mogelijk andere cliënten te 

betrekken, stimuleer het delen van herinneringen (denk aan reminiscentie).  

Door observatie en informatie kun je weten welk gedrag een cliënt 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.  
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Gedrag staat niet los van de omgeving 

Als je een groep gadeslaat, kun je niet in één oogopslag zien wat zich tussen hen afspeelt en wat 

daarvoor de aanleiding is. Er gebeurt veel tegelijk.  

We nemen niet alles waar maar filteren informatie zodat het overzichtelijk blijft. We zijn ook geneigd 

gedrag snel in hokjes in te delen en daarmee ook cliënten. Dit beïnvloedt ons gedrag en omgang met 

die cliënten én de reactie van cliënten op ons gedrag. 

Zo zijn we geneigd cliënten in te delen in ‘lief, aardig’, ‘bazig’ etc. Als we dat hebben gedaan, kijken we 

niet objectief meer naar het gedrag van cliënten maar zien we vooral dat gedrag dat ons beeld over de 

cliënt verstrekt. 

Gedrag van cliënten kun je dus nooit los van de situatie begrijpen (omgeving). Dit geldt ook voor het 

gedrag een cliënt, het reageren van cliënten op elkaar, voor hun reacties op ons én voor onze reacties 

op de cliënten. 

 

Normen en waarden spelen een rol, karaktertrekken en de inrichting van de omgeving, de grootte en 

vorm van de tafels en kenmerken van de ruimte zoals licht en geluid (denk aan omgevingszorg). 

 

Een paar voorbeelden: 

- Cliënten met dementie eten meer indien zij aan een gedekte tafel eten en het eten in schalen 

komt. 

- Een contact met iemand verloopt anders (gemoedelijker) wanneer je haaks tegenover elkaar zit 

dan recht tegenover elkaar. 

- Een ronde tafel leidt tot meer reageren op elkaar (interactie). 

- Veel licht zorgt er (meestal) voor dat mensen zich beter voelen. 

 

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 klas, de kinderen uit de straat. Tussen geboorte en dood kun je zo 

deel hebben uitgemaakt van tientallen groepen.  

 

Heet deel uitmaken van een groep heeft effecten op gedrag: 

 

 Horen bij een groep kan stimulerend zijn (wij gevoel) en een gevoel van veiligheid geven, zeker 

bij kleine groepen. 

 

 Door groepsprocessen kunnen bepaalde cliënten in het gedrang komen, de schuld toegeschoven 

krijgen als iets niet goed gaat. Iemand kan overheersen, karakters kunnen botsen. Door 

spanningen kan de sfeer achteruitgaan. 

 

 Mensen willen contact met anderen, maar hebben ook behoefte aan privacy. 

 

 Een groep is niet stabiel. Cliënten of medewerkers kunnen wegvallen. Cliënten gaan geestelijk 

achteruit. Er kunnen nieuwe cliënten of medewerkers komen. Hierdoor verandert de groep en 

daardoor het gedrag. De groep van vandaag is niet dezelfde als die van overmorgen. Bij een pas 

ontstane groep is de verdeling aanvankelijk niet duidelijk, dit komt pas later. 

 

 Ieder groep ontwikkelt een eigen cultuur. Hoe meer men elkaar ziet en blootgesteld is aan elkaar, 

des te sneller ontstaat een groepsgevoel.  
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Veel van deze groepsfenomenen treden ook op binnen een leef- of woongroep in zorgcentra. De 

effecten zijn daar vaak groter omdat men elkaar veel ziet (soms elke dag), de maaltijden samen 

gebruikt soms zelfs voor een deel dezelfde sanitaire voorzieningen. 

 

Soms presteren cliënten in een groep beter dan dat zij alleen zouden doen, vooral bij automatische en 

goed beheerste taken. Bij slecht beheerste taken gaat het meestal nog slechter in een groep.  

Elke taak kan een groepsdruk en individuele stress geven.  

 

Als er een nieuwe cliënt (of medewerker) in de woongroep komt, moet er een nieuwe balans worden 

gevonden. De ‘nieuwkomer’ heeft het daarbij het meest moeilijk en moet zich vaak aanpassen aan de 

al aanwezige gebruiken en gewoonten van een groep. 

Overigens: dat geldt ook voor medewerkers ‘zij doen dat zo’. 

 

Leefruimte  

Mensen hebben behoefte aan een eigen ruimte die zij zelf kunnen controleren. Ieder heeft een 

zogenaamde persoonlijke ruimte (‘life-space’ of ‘life bubble’ genoemd). Dat is een denkbeeldige lege 

cirkel om je heen waarbinnen je je prettig voelt. Zodra iemand hier binnen komt, kan 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 achterdochtige mensen sneller ervaren dat hun persoonlijke ruimte wordt geschonden.  

Voor het omgaan met cliënten in een woongroep moet je goed opletten waar de persoonlijke ruimte 

van iemand begint. Veel conflictgedrag van cliënten in groepen is te verklaren door schending van 

iemands persoonlijke ruimte.  

 

Mensen hebben behoefte aan een plek waar zij zich kunnen afzonderen, waar zij onzichtbaar en 

onhoorbaar zijn voor anderen. Daarom blijft het belangrijk dat elke cliënt een eigen kamer heeft waar 

deze zich kan terugtrekken of dat er hoekjes zijn in een huiskamer om apart te zitten.  

Dicht bij elkaar zitten is prettig als de sfeer goed is en de aanwezigen elkaar graag mogen, maar 

meestal is dat voor beperkte tijd en niet continu.  

 

Hoe mensen afstand en ruimte ervaren, is afhankelijk van hun aard en hun eigenaardigheden.  

Achterdochtige cliënten hebben snel het gevoel dat anderen hun territorium binnendringen en 

hebben een voorzichtige toenadering nodig. Voor sociaal angstige mensen kan een groep van meer 

dan drie al zwijgzaamheid oproepen.  

 

Ergernissen komen overal voor, dus ook in kleinschalige woonvormen. ‘Sommige karakters van 

cliënten botsen. Je grijpt niet bij elk dingetje in, maar als het oploopt halen we die cliënten uit 

elkaar. Dan laat je een aan de ene kant van de tafel eten en de ander aan de andere kant. Of je 

neemt een cliënt mee uit de huiskamer en loopt even een rondje. Vervolgens keer je terug in de 

huiskamer en maakt een nieuwe start. Cliënten met dementie  vergeten sneller, bij irritaties is dat 

een voordeel. Je bent in dit werk creatief met niks. De oplossing zit in kleine dingen. En soms denk 

je een oplossing te hebben gevonden voor problemen of onrustig gedrag. Vervolgens komt de 

cliënt in een nieuwe dementiefase en mag je weer wat nieuws verzinnen. Maar dat houdt dit werk 

afwisselend.’ 
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‘In het begin probeerde ik alles vóór te zijn. Maar ik heb geleerd dat je dingen soms moet laten 

gebeuren. Anders gaan cliënten voortdurend van je verwachten dat jij dingen invult. Sommige 

zaken proberen we wel in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld als een cliënt die de vieze vaat 

terugzet in de kast, of met zijn vingers de tafel gaat poetsen. Dat geeft ergernissen. Zoiets 

voorkom je door mee te lopen en te zeggen “zet de vaat daar maar neer”, of door tijdig een 

vaatdoekje te geven. Maar je moet ook niet alles vóór willen zijn Op zijn tijd onenigheid hoort er 

bij, toch.’ 

 

De rol van persoonlijke en professionele normen en waarden  

In de omgang met elkaar spelen persoonlijke en professionele normen en waarden een rol. Het is 

belangrijk dat je je van deze normen en waarden bewust bent. 

 

Normen opvattingen over hoe je je wel of niet behoort te gedragen. 

Waarden dingen die je in het leven belangrijk vindt en bepalen hoe je iemands gedrag 

beoordeelt. 

 

In de hulpverlening spelen normen een belangrijke rol en ben je geneigd jouw norm als uitgangspunt 

te nemen. Wie bepaalt wat ‘schoon’ is? Hoe vaak moet je douchen? Wat is ‘netjes’, hygiënisch?  

 

Persoonlijke normen en waarden geven aan men met elkaar moet omgaan, wat een goed leven is, 

enzovoort. Voor een deel horen ze bij onze cultuur, krijgen we ze mee in onze opvoeding en de 

omgeving waarin we opgroeien.  

Elke cliënt heeft zijn normen en waarden en krijgt te maken met de waarden en normen van andere 

cliënten, van jou en je collega’s. Andersom krijg jij te maken met de normen en opvattingen van 

cliënten en collega’s, en hebt zelf ook allerlei normen.  

Zo heeft ieder een eigen set van normen. Soms komen die overeen, soms niet. De een legt de nadruk 

op de norm dat je altijd de waarheid moet spreken, een ander ziet geen kwaad in een leugentje om 

bestwil.  

Cliënten kunnen ontremd raken, zich niet meer bewust zijn van normen. Soms is dat niet erg, soms 

vraagt het om actie, maar wanneer? 

Wees je bewust van jouw waarden en normen en de mate waarin ze een rol spelen bij je werk. In een 

woongroep waar de nadruk ligt op THUIS zijn de normen en waarden van de cliënt bepalend. 

 

Professionele normen zijn normen die horen bij een functie of beroep. Bijvoorbeeld bij technische 

vaardigheden (gebruik van schoonmaakmiddelen), normen over je houding, dat je als hulpverlener het 

welzijn van de cliënten moet bevorderen, en de norm vertrouwelijk om te gaan met informatie.  

In een situatie van groepswonen gelden professionele normen maar je gaat er ‘anders’ mee om. Jouw 

professionele norm bepaalt niet of iets wel of niet gebeurt. Je moet afwegen wat voor deze cliënt 

belangrijk is en je laat als het kan de cliënt/familie kiezen.  

Professionele normen bij een diabetes cliënt kunnen haaks staan op wat een cliënt lekker of prettig 

vindt. 
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Opdracht: Ieder zijn normen en waarden  

 

Beantwoord onderstaande vragen individueel.  

 

1. Geef voorbeelden van gedraging van een cliënt die botsen met jouw normen en waarden. 

 

 

2. Hoe ben je er toen mee omgegaan? Welke dilemma’s kwam je tegen? 

 

 

3. Hoe vind jij een balans tussen ‘uitgaan van de cliënt’ en de normen en waarden van familie of 

vrijwilligers? Wat vind je hier moeilijk aan? 

 

 

 

Tips voor omgaan met groepen 

 

Ken je cliënten 

Wanneer je voldoende weet van je cliënt, ben je eerder in staat begrip te hebben voor zijn doen en 

laten. Daarmee krijg je meer grip op zijn gedrag. Zorg dat er binnen het team een duidelijk beeld is 

van de persoon: lichamelijke en psychische conditie, aard, gewoonten, behoeften en levensloop.  

Probeer inzicht te krijgen in wat voorafgaat aan onbegrepen gedrag. Welke problemen doen zich voor, 

bij wie, wanneer en hoe vaak? Een ABC analyse kan je daarbij helpen. 

 

Jij bent het voorbeeld 

Jouw gedrag en houding zijn bepalend voor het groepsgedrag. Als jij netjes bent en alles netjes houdt, 

dan heeft dat effect op het gedrag.  

Een activiteitenprogramma geeft houvast, maar soms kun je je er beter niet aan vasthouden. Star 

omgaan met regels (deze ontstaan onbewust al snel) kan onrust oproepen. Bekijk regels steeds 

kritisch. Als je bij bepaalde activiteiten afspraken wilt maken, kun je het beter vooraf kenbaar maken. 

Dan is de kans groter dat hij zich eraan houdt en zo niet, dan laat hij zich makkelijker corrigeren.  

 

‘Voorkomen is beter dan genezen’  

Ga naast diegenen aan tafel zitten die correctie of begeleiding nodig hebben. Je hebt er daardoor snel 

invloed op. Soms heeft corrigeren geen zin, dan is het beter de cliënt af te leiden of uit de groep te 

halen.  

Nog beter is het om onbegrepen gedrag te voorkomen. Denk aan het wegnemen van de aanleidingen 

zoals: drukte, te fel of te weinig licht, stank, dicht op elkaar zitten, verkeerde mensen bij elkaar.  

Ook jouw manier van werken: te gehaast, te weinig rekening houdend met gewoontes en voorkeuren.  

 

 

Tijdig ingrijpen 

Afspraken over een bepaalde benadering van iemand moet je maken voordat het gedrag op ieders 

zenuwen begint te werken. In de praktijk gebeurt dit meestal niet. De begeleiding ervaart het gedrag 

nog niet als belastend en hoopt dat het vanzelf wel ophoudt: ‘Laten we het nog even aanzien’. Het 

probleem van uitstel: als je besluit in te grijpen is de groep al onrustig. Zelf ben je geïrriteerd en de 
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cliënt is moeilijker te corrigeren. Hoe eerder je ingrijpt, hoe meer kans op effect. Deze overwegingen 

maak je per cliënt en per probleem. Jouw gewenste aanpak moet wel overeenkomen met die van je 

collega’s. In goed overleg kom je er samen wel uit.  

 

Zitten we wel op dezelfde lijn? 

Op welk gedrag van cliënten reageren medewerkers wel en welk gedrag wordt niet opgemerkt of 

wordt aan voorbijgegaan? Daar is onderzoek naar gedaan en wat blijkt? 

Als de cliënt af en toe om hulp vraagt, volgt meestal ondersteunend, professioneel handelen. Op 

ernstig, zich herhalend, claimend en afhankelijk gedrag reageren teamleden eerst met aandacht en 

hulp. Bij het aanhouden van de hulpvragen volgen verschillende reacties: eerst geruststelling geven, 

daarna corrigerend optreden tot uiteindelijk negeren. 

 

Als team probeer je op één lijn te komen in de omgang met cliënten met onbegrepen gedrag. Voor 

het goed omgaan met gerontopsychiatrische cliënten, is het op één lijn zitten een voorwaarde. 

 

Hoe je reageert op het gedrag van de cliënt mag niet afhangen van jouw stemming, van hoe jij de 

situatie inschat of van de ingeving die je krijgt. Met duidelijke afspraken voorkom je dat het ene 

teamlid zus en het ander zo reageert. Wisselende reacties zijn slecht omdat zij het onbegrepen gedrag 

versterken. Voor de cliënt geeft het een sfeer van onvoorspelbaarheid en spanning of hij ervaart dat er 

speelruimte is in wat hij vraagt en wil. Vooral als de ene begeleider liefdevolle aandacht geeft bij 

onbegrepen gedrag en de ander het negeert of corrigeert.  

 

Agressieve cliënten hebben vaak meer ruimte nodig. Als je met twee begeleiders bent, is de verleiding 

groot om naast elkaar te gaan zitten. Het kan beter werken om dat niet te doen en allebei aan een 

eigen tafel plaats te nemen bij cliënten die meer ondersteuning nodig hebben. 

 

 

Opdracht: Werken met groepen 

 

Je staat vaak alleen op een groep. Je kunt niet of moeilijk terugvallen op collega’s. Cliënten zitten soms 

bij elkaar, maar niet altijd. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk samen met de cliënten bent. 

Soms ben je niet in de directe omgeving van alle cliënten (denk aan individuele zorgmomenten).  

 

1. Beschrijf situaties of omstandigheden in het werken met groepen waar je tegenop ziet. 

 

2. Zijn er situaties of omstandigheden in het werken met groepen waar je graag tips of advies 

over wilt hebben? Beschrijf deze. 
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Voeding en dementie 

 
 Bekijk het filmpje ‘Ondervoeding bij ouderen’ 

Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/ 

Klik op de opleiding GVP 

Log in met het wachtwoord: 2017GVPstudent 

Ga naar lesdag 7 

 
Maaltijden spelen een belangrijke rol. Goed en gezond eten (en drinken) zorgen voor een gezond 

lichaam. Maaltijden zijn aangename momenten waarin we sociale contacten leggen en versterken.  

Wat en hoeveel we eten wordt door twee factoren bepaald:  

 Lichamelijk: ons lichaam geeft zelf aan dat het ‘honger’ heeft waardoor we gaan eten. 

 Omgeving: de omgeving waarin we de maaltijden gebruiken is belangrijk. Geuren en beelden 

hebben invloed op wat en hoeveel we eten. Het oog wil ook wat… En door de geur van vers 

gebakken brood krijgen we bijvoorbeeld meer trek. Het water loopt ons dan in de mond. 

 

De lichamelijke factor 

Ouderen hebben een minder goed werkend verzadigingsmechanisme: ze ‘voelen’ soms niet dat ze 

honger hebben. Bij ouderen met dementie kan het ertoe leiden dat ze 

geen ‘voldaan gevoel’ meer hebben, het blijven eten komt 

verhoudingsgewijs minder vaak voor. Omdat dit verzadigings mechanisme 

niet meer goed werkt zijn cliënten kwetsbaarder voor ondervoeding en dus 

vatbaar voor ziekten. Het is daarom belangrijk een extra stimulans vanuit 

de omgeving te geven, zodat cliënten goed eten.  

Cliënten met een ernstige ziekte, dementie, depressie of slikproblemen 

hebben een verhoogd risico op ondervoeding.  

Niet altijd is bekend wat iemand lekker vindt, of hoe dit verandert in de 

loop van iemands leven. Om problemen te voorkomen is het van belang om (de ontwikkeling van) het 

eetpatroon en het gewicht van cliënten systematisch te volgen, zodat je op tijd kunt ingrijpen. Minder 

ondervoeding, eten in een gezellige en rustige omgeving en meer keuzemogelijkheden is mogelijk 

maar dat vraagt inzet van alle betrokkenen. Een van de mogelijkheden om het goed eten te 

bevorderen is een gezellige ambiance. 

 

 
Een groot misverstand is de gedachte dat iemand die bedlegerig is of gehandicapt, weinig voedingsstoffen nodig 

heeft. Dat is maar gedeeltelijk waar zoals uit bovenstaande grafiek blijkt. 

Wist je dat bij 1 op de 

3 cliënten van 

verpleeg- en 

verzorgingshuizen 

sprake is van 

ondervoeding en/of 

uitdroging? 
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De omgevingsfactor 

Kleuren, geuren, consistentie en portiegrootte, gezelschap, geluiden (muziek) en aankleding van de 

omgeving hebben positieve invloed op de hoeveelheid die iemand eet. Onderzoek toont aan dat bij 

extra aandacht voor de omgeving waarin wij eten, we het eten lekkerder vinden en meer gaan eten. 

Twee factoren zijn daarbij van belang:  

 De grootte van het tafelgezelschap. 

 De gezelligheid van de eetomgeving. 

 

Gezelligheid kent geen tijd (en doet meer eten). Wanneer maaltijden worden gehouden in een 

gezellige sfeer, eet men meer, blijft hun gewicht stabiel, houden zij kwaliteit van leven en fijne 

motoriek. Dus: gezellige sfeer tijdens de maaltijd heeft een positief effect op het welzijn van de cliënt.  

 

Sfeer bevorderende factoren, ambiance 

Een gezellige sfeer creëren tijdens de maaltijd berust op een aantal principes. Met als doel om van de 

maaltijd een belangrijk moment van de dag te maken, in rust en een 

aangename sfeer. 

 

1. Keuzemogelijkheden 

Let op de hoeveelheid eten die een cliënt gewend is. Zelf opscheppen is 

het best, als dit kan. Lukt dit niet dan kan een (te) vol bord afschrikken 

en men kan boos worden bij een te kleine portie. Meestal is zelf kiezen 

beter. Bij sommigen is dat lastig (ga hier niet te snel van uit!) of niet 

meer mogelijk.  

 

2. Aankleding van de tafel 

Een mooi aangeklede tafel geeft het gevoel dat een maaltijd belangrijk 

is. Een tafellaken, volledig servies en bestek, een glas en kan met water 

maakt het herkenbaar als thuis. 

 

 

 

 

 

Vergelijk de linker en rechter foto 

 

Sfeer door aankleding van de tafel 

 

3. Gedrag van personeel  

Druk rondlopend personeel leidt af en verstoort de maaltijd. Het gevoel van druk en haast staat 

in contrast met de rust die je wilt creëren en dit kan overslaan op cliënten. 
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4. Gedrag van tafelgenoten 

De sfeer tijdens de maaltijd hangt af van het gedrag van de tafelgenoten. Een maaltijd is een 

gezamenlijke activiteit met sociale gedragregels. Bij sommige cliënten moeten deze weer 

gereactiveerd worden, zoals respect voor elkaars eetritme en tafelmanieren. Afspraken over de 

sfeer kunnen ruimte en rust scheppen tijdens de eetmomenten. 

 

5. Omgevingsactiviteiten 

Tijdens de maaltijden gaan de zorg en facilitaire activiteiten gewoon door. Laat die zo weinig 

mogelijk van invloed zijn op de maaltijd van de cliënt. Organiseer ze zoveel mogelijk buiten de 

ruimte waar gegeten wordt. 

 

Praktische tips 

Enkele tips voor een rustige en gezellige ambiance: 

 Maaltijdvoorziening 

o De warme maaltijd  

 wordt in schalen op tafel geserveerd. 

 cliënt kan zien en kiezen wat hij op zijn bord wil (met hulp). 

 keuze uit twee groenten, vlees en aardappelen. 

 controleer temperatuur. 

 zelf laten scheppen of uitserveren op een bord. 

 niet te grote porties. 

 extra drinken aanbieden. 

o Broodmaaltijden:  

 cliënt kiest zelf wat hij op brood wil. Geen van te voren gesmeerde boterhammen, 

maar zelf aan tafel klaar maken. 

 potten thee of koffie (en herkenbaar!). 

 

 Aankleding 

o Tafellaken op tafel. 

o Glazen (geen plastic bekers), alleen indien noodzakelijk speciale drinkbekers. 

o Borden (geen drievaksbord) al dan niet aangepast. 

o Volledig bestek, al dan niet aangepast. 

o Plantje of bloemetje op tafel. 

o Achtergrondmuziek (of juist niet). 

o Servetten (als ‘slabber’ alleen het daarvoor bedoelde materiaal gebruiken). 

o Afhankelijk van cultuur/religie een moment stilte vragen voor en na de maaltijden. 

o Zorg eventueel voor mogelijkheden om het eten warm te houden. 

 

 Cliënten 

o Pas starten met de maaltijd wanneer iedereen aan tafel zit. 

o Cliënten niet storen tijdens de maaltijden. 

o Cliënten krijgen alleen een ‘slab’ als dat niet anders kan.  

o Als iemand minder eetlust heeft, alternatieven aanbieden. 

 

 Personeel 

o Een verzorgende / voedingsassistent / vrijwilliger zit mee aan tafel. 

o Personeel vraagt bewust wat de cliënt wil eten, niet uitgaan van ‘gewoonlijk’. 
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o Hetzelfde personeel blijft aanwezig tijdens de hele maaltijd, geen personeelswisseling ten 

gevolge van pauzes of wisseling van diensten. 

o De medewerker is tijdens de maaltijd actief betrokken met wat er aan tafel gebeurt. 

o De medewerkers delen medicatie vóór de maaltijd uit. 

o De medewerkers, familie en vrijwilligers die tijdens de maaltijd aanwezig zijn, moeten op 

positieve manier bijdragen aan de ambiance. 

o Laat cliënten voor de maaltijd naar de toilet gaan 

o Voer geen andere werkzaamheden uit in de huiskamer tijdens de maaltijd. 

o Neem voldoende tijd voor een maaltijd. 

 

 Ruimte 

o Geen andere activiteiten dan het eten in de huiskamer tijdens de maaltijd. 

o Tijdens de maaltijd is de ruimte afgesloten voor familie en andere disciplines. Uitzondering: 

wanneer het noodzakelijk is de cliënt te observeren tijdens de maaltijd of wanneer familie 

helpt tijdens de maaltijd. In beide gevallen is de persoon aanwezig bij aanvang van de maaltijd 

en blijft tot het einde. 

o Gedurende maaltijden staan de maaltijdkarren, medicijnkarren, dossierkar, lege rolstoelen en 

rollators uit het zicht. 

o Direct na de maaltijd wordt alles opgeruimd. 

o Voldoende verlichting is noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

Vergelijk de linker en rechter 

foto 

 

Personeel is aanwezig, er is rust, 

er staan schalen op tafel 

 

 

Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken 

Het is algemeen bekend dat cliënten met dementie beter eten 

wanneer de maaltijd niet in bulk maar in schalen wordt opgediend. 

Dit lukt niet bij iedere cliënt. Sommigen willen niet eten of drinken, 

draaien hun hoofd weg, houden de mond dicht of weren je af. In 

2009 is de richtlijn omgaan met afweergedrag bij eten en drinken 

van cliënten met dementie’ ontwikkeld.  
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Aan de hand van 5 stappen kun je op gestructureerde manier achterhalen wat de oorzaak van het 

afweergedrag is:  

1. Constateren dat er sprake is van een probleem 

2.  Verzamelen van gegevens (bijvoorbeeld met vocht en voedingslijst) 

3. Nader onderzoek uitvoeren door gerichte observaties 

4. Plan van aanpak opstellen en uitvoeren 

5. Evalueren resultaten tijdens werkoverleg of MDO 

 

Mogelijke oorzaken van afweergedrag: 

 Kauw- en slikstoornissen (slecht passend gebit, droge mond (medicatie!)). 

 Stoornissen als apraxie, agnosie e.d. 

 Pijn (zie project STA OP) of stress (drukke omgeving, roepende medecliënten e.d.) 

 Problemen door geestelijke achteruitgang, zoals niet begrijpen wat er gebeurt, niet herkennen van 

eten, een depressie 

 Onoplettendheid van medewerkers zoals geen hulp bieden als dit nodig is, verkeerd tempo van 

aanbieden van eten, te heet of te koud (door veranderde smaakbeleving!). 

 

 
 Download ‘Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken’ 

Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/ 

Klik op de opleiding GVP 

Log in met het wachtwoord: 2017GVPstudent 

Ga naar lesdag 7 

 

Fingerfood, geen hulp meer nodig bij het eten 

Met fingerfood behouden mensen met dementie hun zelfstandigheid en waardigheid! Helpen bij het 

eten hoeft niet meer. Voor de meeste mensen met dementie komt er een moment dat ze het bestek 

niet meer (altijd) herkennen. ‘Gevoerd worden’, is dan hun lot.  

Met fingerfood, oftewel ‘eten met je handen’ kunnen mensen met 

dementie langer hun zelfstandigheid en waardigheid behouden. 

Het kan ook een oplossing zijn voor mensen die niet de rust 

hebben om aan tafel te zitten, maar bijvoorbeeld wel lopend willen 

eten.  

 

Fingerfood 

Het concept is heel eenvoudig en draait om eten en drinken dat 

mensen goed herkennen en zonder bestek kunnen consumeren. 

Een warme maaltijd bestaat dan uit beetgare stukjes groenten, vlees en bijgerechten - zoals spruitjes, 

gehaktballetjes en gekookte aardappelen in stukjes - en soep en dessert in een drinkbeker. Het ontbijt 

bijvoorbeeld uit een in stukjes gesneden dubbele boterham. En voor tussendoor stukjes fruit of koek.  

 

Waar moet je op letten bij fingerfood? 

Het is belangrijk dat het eten herkenbaar is. Voor de huidige generatie betekent dat dus: geen tapas 

en andere hippe hapjes. In feite kunnen bijna alle traditionele gerechten ook als fingerfood worden 

bereid. Een ander ding waar op gelet moet worden is kleur. Omdat het gezichtsvermogen bij dementie 

vaak afneemt, moeten de kleuren contrastrijk zijn. Dat betekent: kleurrijk eten op een wit bord en 

donkere placemat. 
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Doelgroep 

Fingerfood is handig voor cliënten die niet meer weten hoe ze het bestek 

moeten gebruiken. Het bestek wordt overigens wel bij het bord gelegd - 

als optie -  en soms wordt een vork of lepel ineens wel weer herkend en 

gebruikt.  Fingerfood is overigens ook geschikt voor mensen die te 

onrustig zijn om aan tafel te zitten. Zij krijgen een kommetje met eten dat 

ze al lopend of op een zelf gekozen plek kunnen opeten. 

  

De cliënten die fingerfood krijgen genieten over het algemeen weer van 

het eten en kunnen weer zelf hun eigen tempo bepalen. Het blijkt dat ze 

ook langer aan tafel blijven zitten en tegen de verwachting in, nemen andere cliënten er geen aanstoot 

aan.  

Een goede introductie van fingerfood , zowel bij medewerkers als familie, is belangrijk.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookboek kleinschalig wonen 

Het Kookboek kleinschalig wonen is ontwikkeld door Swinhove Groep. Zij ziet het kookboek als een 

manier om cliënten te activeren en hen actief te betrekken bij de dagelijkste gang van zaken. Het 

kookboek bevat recepten voor hoofdgerechten en tussendoortjes, zoals zij die van huis uit gewend 

zijn. Zoals hete bliksem, rijstebrij en snert. De recepten met duidelijke foto’s en werkbeschrijving zijn 

bedoeld voor woongroepen van 8 personen.  

Het boek maakt het gemakkelijk om in een woongroep samen met de bewoners een weekmenu 

samen te stellen. En, met de handige boodschappenlijstjes is het ook snel duidelijk wat er gekocht of 

besteld moet worden.  

De filosofie van Swinhove Groep is: ‘Eten is het belangrijkste gedeelte van de dag, veel plezier bij het 

koken en vergeet niet: ZORG GAAT DOOR DE MAAG!’ 

 
 Download ‘Kookboek kleinschalig wonen’ 

Ga naar: https://btsg.nl/inloggen/ 

Klik op de opleiding GVP 

Log in met het wachtwoord: 2017GVPstudent 

Ga naar lesdag 7 

 

 

”Eten om niet te vergeten” biedt naast recepten die de hersenfunctie stimuleren ook informatie over de 

leefwereld van cliënten met dementie en hoe mantelzorgers en personeel ervoor kunnen zorgen dat zij 

voldoende eten en drinken binnenkrijgen. Uitgebreider wordt beschreven wat cliënten met dementie 

afleidt bij het eten en hoe dit opgelost kan worden. 

Eten om niet te vergeten; Lekker koken voor (dementerende) ouderen, Luuk Eliëns, Rachelle Elshout, Iris 

de Groot; uitg. Kosmos, Utrecht, 2013; ISBN 978 90 215 5272 9; 112 blz.; € 14,95. 

 

Een tweede boekje, ”Eten en drinken bij dementie”, behandelt hetzelfde thema maar richt zich op de 

setting van een verpleeg- of verzorgingshuis en is bedoeld voor verzorgenden. De auteurs leggen 

daardoor wat andere accenten. 

Eten en drinken bij dementie, Jeroen Wapenaar, Lisette de Groot; uitg. Reed Business Education, 

Amsterdam, 2013; ISBN 978 90 352 3539 7; 88 blz.; € 12,95. 
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Opdracht: Voeding en koken 

 

Sfeer is mede bepalend voor het eetgedrag van cliënten. Kijk eens naar de sfeer bij jouw cliënten. 

 

1. Welke mogelijkheden zie je om de sfeer tijdens de maaltijden te bevorderen. Hanteer de lijst met 

praktische tips. 

 

2. Met welke vormen van afweergedrag tijdens het eten heb jij wel eens te maken. Wat doe je dan? 

Of: Wat doe je om afweergedrag te voorkomen? 

 

3. Welke voor- en nadelen zie je als het gaat om mee koken door familie? 

 

4. Hoe reëel schat jij het in dat familie mee gaat koken?  

 

5. Welke mogelijkheden zie je om dit meer te stimuleren? 

 

 

 

 


