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Passende zorg vinden: een handreiking voor zorgaanbieders
in de gehandicaptenzorg

Op het juiste moment, langs de meest geschikte weg, de gewenste informatie verschaffen
aan cliënten, hun naasten en verwijzers.

Ons verhaal vooraf
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In 2016 zijn we (10 zorgaanbieders en Zorgkantoor Zilveren Kruis) het
project ‘kwaliteit voor de cliënt transparant’ gestart. Hierin hebben we
toegewerkt naar een handreiking voor zorgaanbieders. Dit is een hele
zoektocht geweest maar heeft uiteindelijk goede praktisch bruikbare
informatie opgeleverd.
Hoofddoel van de handreiking

Cliënten en hun netwerk faciliteren bij het vinden van passende zorg.
Met de handreiking helpen we zorgaanbieders om op het juiste moment, langs
de meest geschikte weg, de gewenste informatie te verstrekken die clienten,
hun naasten en verwijzers helpt om de weg naar passende zorg te vinden.

Uitkomsten project

Om te weten te komen wat cliënten willen weten om een keuze te maken
hebben we meer dan 100 cliënten of vertegenwoordigers uit verschillende
cliëntgroepen geïnterviewd. Dit is samengevat in een WAT-analyse.
Om te weten te komen op welke momenten cliënten en hun naasten behoefte
hebben aan welke informatie hebben we levenspaden ontwikkeld voor 5
cliëntgroepen in de gehandicaptensector. Deze zijn beoordeeld door landelijke
stakeholders. Zie pagina 9.
Om te weten te komen waar je als zorgaanbieder rekening mee moet houden
bij het informeren van cliënten en naasten hebben we tips opgesteld.
Zie laatste pagina .

Kwaliteitskader

Wij denken dat de uitkomsten uit ons project ook goede input kunnen zijn voor
de verdere doorontwikkeling van de cliëntversie die van het kwaliteitsrapport
gemaakt gaat worden. Deze zal ook kwaliteit- en keuze informatie moeten
bevatten.

Leeswijzer
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Deze handreiking is gemaakt voor zorgaanbieders in de
gehandicaptenzorg.
Wij denken dat de handreiking het meest bruikbaar is voor de volgende
functionarissen:
• Functionarissen die zich met toegang van zorg bezighouden
(zorgloket/zorgmakelaars/zorgadviseurs etc)
• Communicatieadviseurs

Deel I

De WAT-analyse per cliëntgroep geeft inzicht in WAT cliënten van belang vinden
bij het kiezen van zorg. Hiervoor zijn ruim 100 cliënten en vertegenwoordigers
geinterviewd uit de volgende groepen:
• mensen met een matige verstandelijke beperking
• mensen met niet aangeboren hersenletsel
• mensen met een ernstige meervoudige beperking
• mensen met een zintuiglijke beperking
• mensen met een lichte verstandelijke beperking

Deel II

De levenspaden per cliëntgroep (zie hierboven) geven inzicht in op welke
momenten in het levenspad van een cliënt er behoefte is aan welke informatie.
Dus hier komt uitgebreid aan bod HOE je informatie het beste kunt aanbieden
en op welk moment. Vervolgens hebben we de levenspaden besproken met
landelijke stakeholders en ze waar nodig aangepast.

Deel III

We hebben een aantal handige tips opgesteld waar je als zorgaanbieder rekening
mee kunt houden. Deze zijn in 3 thema’s gevat:
• Inhoud
Wat is voor cliënten belangrijk om te weten?
• Vorm
Wat is begrijpelijke - en aansprekende informatie voor cliënten
• Sociale kaart
Bent u goed te vinden voor cliënten?

Uitkomsten interviews
(WAT-analyse)
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Om te weten te komen wat cliënten willen weten om een keuze te
maken hebben we meer dan 100 cliënten of vertegenwoordigers
uit verschillende cliëntgroepen geïnterviewd. Dit is samengevat in
een “WAT-analyse”
Ons is opgevallen dat cliënten en/of hun vertegenwoordigers de meeste vragen
stellen over ten 1e de kwaliteit van de medewerkers en organisatie en ten 2e
over wat zij kunnen verwachten van de geboden woonruimte, de faciliteiten
van de woonruimte en de directe omgeving van de woonruimte.
Hieronder kun je lezen welke vragen (naar specifieke informatie) in de
gesprekken met de 100 geïnterviewde personen het vaakst aan de orde
kwamen.

Kwaliteit van de mederwerkers en de organisatie

Hoe mensen met elkaar omgaan en in het bijzonder hoe professionele
begeleiders hun cliënten bejegenen, was een zeer belangrijk gespreksonderwerp tijdens de interviews. Vooral vertegenwoordigers vroegen het
meest door op de professionaliteit van de begeleiders. Cliënten wilden vooral
weten of de begeleiders een gelijkwaardige relatie aangaan met ze, of de
begeleiders echt naar hen willen luisteren en ervoor zorgen dat zij zich
zowel fysiek als sociaal veilig kunnen voelen.

Quotes van cliënten en vertegenwoordigers
“De sfeer op een locatie vind ik heel erg belangrijk. Hoe gaan de begeleiders met
je om, hoe wordt er contact gemaakt. Hoe wordt er naar je geluisterd. Daarnaast
is het ook wel belangrijk hoe het appartement eruit ziet en of er winkels etc. in de
omgeving zijn.”

“In mijn geval zou ik letten op hoe de begeleiding is, ik heb duidelijke begeleiding
nodig, kan mij die dan geboden worden? Daarnaast zou ik ook letten op hoe
de medische kennis is van medewerkers, het hoeven van mij niet allemaal
medewerkers te zijn met een verzorgende/verpleegkundige achtergrond, maar ik
vind het wel belangrijk dat er medewerkers zijn die deze opleiding hebben gedaan.”

“Als er niet goed met me omgegaan wordt, kan ik daar dan met iemand over
praten of een klacht indienen?”
In alle cliëntgroepen kwamen tijdens de interviews deze specifieke informatiebehoeften naar voren:
• “Zijn begeleiders bevoegd (diploma’s en certificaten) en bekwaam (ervaren) om
hun werk goed te kunnen uitvoeren met deze specifieke cliëntengroep?”
• “Worden begeleiders regelmatig goed bijgeschoold? Zo ja, hoe?
O.a. op het gebied van verpleegtechnische handelingen.”
• “Hoe is het verloop onder medewerkers en hoe vaak wordt gewerkt met
invalkrachten? Hoe is vervanging geregeld?”
• “Ervaren cliënten dat er door jullie naar hen geluisterd wordt?”

Uitkomsten interviews
(WAT-analyse)
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Woonsituatie

Cliënten en/of hun vertegenwoordigers hebben uiteenlopende vragen over
hoe het wonen in zijn werk gaat via of bij een zorgaanbieder. Wat tijdens
de interviews opviel was dat zowel cliënten als vertegenwoordigers allen
aangaven van tevoren geïnteresseerd te zijn geweest in de woonruimte op zich
en de faciliteiten. Daarnaast waren cliënten vooral ook geïnteresseerd in de
onderlinge sfeer tussen de bewoners.

Quotes van cliënten en verwanten
“Ik logeerde vroeger als kind bij deze organisatie. Toen het voor de thuissituatie
beter was, hebben we ervoor gekozen dat ik hier ging wonen. Ik heb gekozen
voor deze stad, omdat ik hier in deze omgeving veel vrienden heb.
Daarnaast kende ik veel cliënten van de dagbesteding, waar ik ook heen ging.
Daarnaast vind ik het fijn dat het kleinschalig is.”

Bij de jongeren waren vanzelfsprekend vragen aan de orde als “Mag er ook
iemand bij mij logeren?” en “Mag ik zelf bepalen hoe laat ik thuis kom?”

Meest voorkomende informatiebehoefte per clientgroep
(mensen met een matig verstandelijke beperking)

• “Wat voor soort woningen hebben jullie? Heeft iedereen een eigen voordeur
of zijn er ook ruimtes gezamenlijk?”
• “Hebben de woningen, locaties een huiselijke sfeer?”
• “Mag ik mijn kamer of woning zelf inrichten?”
•	“Welke kosten moet ik zelf voor mijn rekening nemen als ik bij jullie woon
(bijv. voor TV, gebruik wasmachine enz.) naast de eigen bijdrage?”
•	“Hoe kan ik kennismaken met bepaalde woonvormen? Kan ik komen
proef wonen, kennismaken met begeleiders en met cliënten praten?”

(mensen met niet aangeboren hersenletsel)

• “Zijn er voldoende hulpmiddelen, aanpassingen en domotica aanwezig om
zoveel mogelijk zelf te doen?”
• “Voelt de plek als een thuis?”
• “Krijg ik een plek voor mezelf waar niet iedereen binnenkomt?”
• “Hoe ziet mijn appartement eruit? Hoe groot zijn de kamers en badkamer.
Kan ik mezelf hierin redden? Heb ik een eigen voordeur? Is er een aparte
slaapkamer?”

(mensen met een ernstige meervoudige beperking)

• “In wat voor soort woningen wonen cliënten bij jullie? En wat is de kwaliteit
daarvan? Hoe ziet het eruit? Denk aan grootte kamer, eigen sanitair.
Zijn er ook ruimtes gemeenschappelijk?”
• “Hebben de woningen of locaties een huiselijke sfeer?”
•	“Hoe is de inrichting van gemeenschappelijke ruimtes? En hoe druk is
het daar? (Denk bijv. aan veel/weinig mensen, veel/weinig geluiden.)”
• “Is er een wachtlijst voor deze woning en hoe lang is die?”

Uitkomsten interviews
(WAT-analyse)
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LVG (mensen met een licht verstandelijke beperking)

• “In wat voor soort woningen wonen cliënten bij jullie? En wat is de kwaliteit
daarvan? Hoe ziet het eruit? Denk aan grootte kamer, eigen sanitair.”
• “Waar kan ik mijn fiets of scooter stallen?”

ZG (mensen met een zintuiglijke beperking)

• “In wat voor soort woningen wonen cliënten bij jullie? En wat is de kwaliteit
daarvan? Hoe ziet het eruit? Denk aan grootte kamer, eigen sanitair.”
• “Kan ik met speciaal - of openbaar vervoer makkelijk naar de woon- en/of
werklocatie komen?”
• “Wat is er te doen in de buurt? Denk aan winkels, soos, (sport)clubs,
activiteiten, buurtcontact en -hulp? Krijg ik daar hulp bij van de begeleider?”
• “Zijn de cliënten tevreden over de onderlinge sfeer?”

Uitkomsten interviews
(WAT-analyse)
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Hieronder vindt u per cliëntgroep van de onderwerpen van de
informatiebehoefte per onderwerp:
LVG (Mensen met een licht verstandelijke beperking)

EMB (Mensen met een ernstig meervoudige beperking)

NAH (Mensen met niet aangeboren hersenletsel)

Uitkomsten interviews
(WAT-analyse)
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Hieronder vindt u per cliëntgroep van de onderwerpen van de
informatiebehoefte per onderwerp:
VG (Mensen met een matig verstandelijke beperking)

ZG (Mensen met een zintuigelijke beperking)

Levenspaden per cliëntgroep
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Mensen met een ernstige meervoudige beperking

Mensen met een zintuiglijke handicap

Op weg naar passende zorg

Op weg naar passende zorg

De fases die mensen met een ernstige
meervoudige beperking en hun naasten
doorlopen bij het vinden van passende zorg

De fases die mensen met een zintuiglijke
handicap doorlopen bij het vinden van
passende zorg

Titelslides
100% Magenta

Titelslides
100% Magenta

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

Klik hier voor
meer informatie

juni 2017

Cordaan, ASVZ, SIG, Pameijer, Reinaerde, Bartimeus, Noorderburg, De Lichtenvoorde, Pluryn, van Boeijen en
Zilveren Kruis Zorgkantoor
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verstandelijk handicap en hun naasten
doorlopen bij het vinden van passende zorg

De fases die mensen met een niet aangeboren
hersenletsel en hun naasten doorlopen bij het
vinden van passende zorg
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handicap en hun naasten doorlopen bij het
vinden van passende zorg
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Tips voor zorgaanbieder
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Bij het vormgeven van passende informatie kan het helpen om de
volgende vragen te stellen:
Inhoud

• Bepaal als zorgaanbieder welke informatie je wilt geven aan cliënten op basis
van de levenspaden en de WAT-analyse, dit is per cliëntgroep uitgewerkt in
zowel de domeinen van kwaliteit van bestaan als categorieën in kwaliteit van
zorg. (link naar PDF).
• Tegenwoordig spelen review-sites een belangrijke rol in het keuzeproces van
cliënten hierbij kun je denken aan: (Zorgkaart Nederland)
• Zijn allen domeinen van Shalock onderdeel van jullie klantinformatie;
maw geef je een beeld van jullie ondersteuning op alle domeinen?
• Dit kun je eventueel koppelen aan de uitkomsten van de cliënttevredenheid.

Vorm

62127-1711

• Is de informatie voor cliënten begrijpelijk en aansprekend? Denk daarbij aan
eenvoudig taalgebruik, gebruik van picto’s/foto’s/voorleesfunctie/filmpjes
(filmpje Reinaerde)
• Weet je welke media gebruik het best passend is voor de clientgroepen van
je organisatie? Denk aan Facebook/Twitter/Instagram/Apps/Websites/
Google/Persoonlijk
• Heeft de website een keurmerk voor drempelvrije websites?

© De Handreiking zorgaanbieders gehandicaptenzorg is een uitgave van Zilveren Kruis.

Sociale kaart

• Ben je bekend bij de professionals/clientondersteuners en verwijzers waar
uw cliënten in een vroeg stadium mee te maken krijgen (MEE / Zorgbelang /
Zorgdomeinen huisartsen / Zilveren Kruis) aanbieder wel de mogelijkheid
bieden om met een vergelijkbaar alternatief te werken).

