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Voorwoord 
 
Dit onderzoeksrapport is het resultaat van mijn onderzoeksstage in het kader van de Master Vitality 

and Ageing aan de Universiteit Leiden. Tijdens de onderzoeksstage van vier maanden, heb ik 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd in verpleeghuis Munnekeweij, onderdeel van zorgorganisatie 

Topaz. De keuze voor dit onderzoek is tot stand gekomen door mijn passie voor de ouderenzorg en 

mijn ambitie om bij te dragen aan een verbetering van kwaliteit van leven en zorg voor alle 

betrokkenen. Dit sloot precies aan bij de nationale beweging 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: 

van regels naar relaties', waar Topaz met Munnekeweij net bij aangesloten was.  

 

Ik heb met veel plezier het onderzoek opgezet en genoten van de dataverzameling, de analyse en het 

schrijven. Ik heb het als een buitenkans ervaren dat ik, naast de boeiende gesprekken met iedereen 

over hun dagelijkse ervaringen, mocht rondlopen binnen Munnekeweij en mocht observeren in alle 

situaties. Dit rapport is een weergave van de perspectieven van bewoners, families en 

zorgmedewerkers in dit verpleeghuis. 

  

Ik wil iedereen die betrokken is geweest bedanken. Natuurlijk mijn begeleiders bij het onderzoek: 

Prof. Dr. Wilco Achterberg, Eva van Zelm en Annemarie de Brabander vanuit het kenniscentrum van 

Topaz. Daarnaast, Marijke den Elzen voor al haar hulp bij de organisatorische en administratieve 

zaken. Maar bovenal, wil ik alle bewoners, families, zorgmedewerkers en andere staf hartelijk 

danken voor hun vriendelijkheid, gastvrijheid en openheid. Ik voelde mij heel welkom, kreeg overal 

toegang en vond bij iedereen een grote bereidheid om hun verhalen met mij te delen. Ik hoop dat ik 

met dit onderzoeksrapport een bijdrage kan leveren aan de zorg, maar vooral het welbevinden en 

leefplezier van bewoners en families en daarnaast aan het werkplezier van alle medewerkers.  
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'Persoonlijke aandacht is essentieel, daardoor voel ik mij weer mens' 

Onderlinge relaties in de driehoek van bewoners, families en de 
zorgmedewerkers in het verpleeghuis: een vergelijking van de perspectieven  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inleiding 

De beslissing om naar een verpleeghuis te verhuizen, wordt gemaakt als er geen andere opties meer 

zijn en bevat ingrijpende veranderingen voor alle betrokkenen. Dit proces van verhuizing, aanpassing 

en de pogingen om van het verpleeghuis een nieuw thuis te maken, gaat gepaard met een veelheid 

aan ambivalente gevoelens en coping processen1-6. Bewoners streven er naar om hun eigen 

identiteit, gewoontes en persoonlijk voorkomen te behouden en om hun waardigheid niet te 

verliezen2,5,7-9.  

 De zorgmedewerkers ondersteunen de bewoners in persoonsbehoud door mogelijkheden 

voor interactie te creëren, bij te dragen aan de uiterlijke verschijning en het gebruik van persoonlijke 

Samenvatting  
Aanleiding. Om de relationele essentie van kwaliteit van leven en zorg te versterken, is Topaz met 
verpleeghuis Munnekeweij deelnemer aan de nationale beweging 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: 
Van regels naar relaties'. Deze beweging is gestart vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en patiëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg, in het kader van het landelijk programma 
'Waardigheid en Trots'.  
Doel. Deze studie was gericht op een element van 'Regels naar relaties', namelijk de onderlinge relaties in 
Munnekeweij, in de driehoek van bewoners, zorgmedewerkers en families. Het onderzoek heeft vanuit deze 
drie verschillende perspectieven bestudeerd wat de meest belangrijke aspecten van de onderlinge relaties 
zijn. De studie had als doel om deze essentiële aspecten in kaart te brengen en daarnaast te bekijken welke 
voorwaarden er nodig zijn voor de onderlinge relaties. Om vervolgens met deze kennis bij te dragen aan een 
verbetering van kwaliteit van leven en zorg in Munnekeweij. 
Methoden. Dit kwalitatieve onderzoek heeft verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd. Er zijn 
semigestructureerde interviews gehouden met 20 bewoners, 20 zorgmedewerkers en 5 familieleden; er zijn 2 
focusgroepen gehouden met elk 5 deelnemende familieleden en er is in het totaal 55 uur geobserveerd in 
verschillende situaties in het hele verpleeghuis.  
Resultaten. De relatie met de zorgmedewerkers was essentieel voor het welbevinden van de bewoners. 
Persoonlijke, aandachtige zorg was cruciaal om bewoners te ondersteunen in hun coping proces en om hun 
waardigheid en identiteit te kunnen behouden. Interdependentie en wederkerigheid in de relatie waren 
belangrijke onderwerpen voor zorgmedewerkers en bewoners. Tijdsbeleving, houding, vaardigheden en 
kennis van de zorgmedewerkers waren van doorslaggevend belang. Verschillende beperkingen werden 
ervaren, met name in structuur, regels en administratie. De perspectieven van zorgmedewerkers en 
familieleden op hun onderlinge relatie bleken te verschillen. Ze waren het er echter wel allemaal over eens 
dat het noodzakelijk is dat deze onderlinge relatie verder ontwikkeld en verbeterd wordt.  
Implicaties. De studie heeft laten zien dat er op verschillende thema's opvallend veel consensus was tussen 
de verschillende categorieën deelnemers. Er was een grote betrokkenheid en motivatie om het goede te 
doen. Dit is een sterk uitgangspunt om die thema's verder te ontwikkelen die als belangrijk werden gezien 
voor relationele zorg. Daarnaast is het van belang dat de omgeving in alle facetten ondersteunend wordt 
ingericht om de zorgmedewerkers te faciliteren in het verlenen van aandachtige, persoonsgerichte, zorg. 
Daarmee komt voor alle betrokkenen de relatie echt centraal te staan, zal voor bewoners en familieleden de 
kwaliteit van leven worden vergroot, evenals de voldoening en het werkplezier voor de medewerkers. 
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verhalen aan te moedigen. Daarnaast helpen ze gezichtsverlies van bewoners te voorkomen door 

eventueel decorumverlies, of andere veranderingen, af te schermen van de buitenwereld9-10.  

 Bewust of onbewust passen bewoners verschillende coping strategieën toe om zich staande 

te houden in de nieuwe situatie, bijvoorbeeld: aanpassing, het beste er van maken, onderwerping 

aan het systeem, bijstellen van verwachtingen, humor en zichzelf vergelijken met anderen die er 

slechter aan toe zijn1-2,7-8,11-18.  

 Concluderend, is het leven in een verpleeghuis een potentiële bedreiging voor de 

persoonlijkheid en waardigheid van elke bewoner door het besef van afnemende capaciteiten, 

afhankelijkheid, angst voor controleverlies en het leven in een institutionele omgeving7,9,11,19-22. 

 

Juist de zorgmedewerkers, die dagelijks intensief contact hebben met de bewoners, zijn in de positie 

om de dreiging van verlies van de persoonlijkheid en waardigheid van de bewoners tegen te gaan. 

Daarnaast kunnen zij de gevolgen verzachten door het bieden van aandachtige, bewarende zorg, 

waarin elke bewoner op elk uniek moment gezien wordt in zijn eigenheid9,20-29. Door het bieden van 

dit soort zorg, wordt de uniciteit van elke bewoner gewaarborgd.  

 De concepten bewarende en aandachtige zorg zijn afkomstig uit de zorgethiek en 

presentietheorie. Deze perspectieven erkennen de kwetsbaarheid van de persoon en gaan uit van 

wat die persoon op dat moment nodig heeft om tot zijn recht te komen, dit kan dus elk moment 

anders zijn. Centraal staat het bieden van zorg met zorgvuldigheid en nauwgezette aandacht, om er 

te zijn voor de ander, erbij te blijven, de ander te erkennen in wie die is, om nabijheid in de relatie 

tussen zorgmedewerker en bewoner20-28. 

 

De bewoners zijn naar het verpleeghuis verhuisd in verband met de benodigde zorg of begeleiding en 

hun daarin toegenomen afhankelijkheid. Om die reden is de focus op autonomie en 

onafhankelijkheid te betwisten21,30-33. Relaties in de zorg bevatten altijd een zekere mate van 

ongelijkheid en afhankelijkheid, zeker in een verpleeghuis waar mensen wonen met een complexe en 

intensieve zorgvraag11,21,30-32,34-35.  

 In deze context is het passender om de eigen autonomie van bewoners te respecteren waar 

mogelijk, maar deze ook aan te vullen waar nodig, in plaats van de vergaande focus op 

zelfredzaamheid7,9,19-20. Een nadruk op interdependentie, wederzijdse afhankelijkheid, sluit hier het 

beste op aan omdat het de bijdrage aan de relatie van beide kanten erkent en hiermee het belang 

van wederkerigheid bevestigt21,25-26,34-36.  

 Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de relaties met de zorgmedewerkers 

cruciaal zijn voor de kwaliteit van leven van de bewoners. De zorgtechnische vaardigheden zijn 

belangrijk, maar ondergeschikt aan de emotionele nabijheid en gehechtheid die bewoners ervaren in 
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deze relatie3-4,6-7,13-14,16-18,34,38-42. Voor bewoners is het waardevol om persoonlijke ervaringen te 

kunnen delen en te worden erkend als persoon en als lid van de samenleving3-5,14,16-18,20-21,31,34,37,39-40. 

 

Bovendien wordt de kwaliteit van leven van bewoners verhoogd door voortdurende betrokkenheid 

van hun naasten18,41,43. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat veel familieleden 

betrokken willen blijven na de verpleeghuisopname van hun naasten, maar dat ze daarbij 

moeilijkheden ervaren in de onderlinge relatie met de zorgmedewerkers35,44-48. In meerdere studies is 

bovendien aangetoond dat veel familieleden het bewustzijn missen bij de medewerkers, van de 

emotionele impact die de verpleeghuisopname van hun naaste op hen als familie heeft35,44,47-50.  

 Familieleden brengen hun eigen kennis en expertise mee over hun naaste en proberen er 

voor te zorgen dat de zorgmedewerkers deze gebruiken. Onderzoek laat echter zien, dat niet alle 

medewerkers deze kennis en expertise op waarde schatten en dat sommigen zichzelf toch vooral als 

experts zien. Bovendien willen deze medewerkers het liefst dat alle verzorgende taken aan hen 

worden overgelaten en vinden zij het moeilijk loslaten, zeker als er risico's aan verbonden zijn35,44-52.  

 Andere zorgmedewerkers erkennen wel hoe belangrijk samenwerking met familieleden is en 

hoe dit kan bijdragen aan kwaliteit van leven voor alle bewoners35,45-46,48-50,52-54. Zij ervaren echter dat 

zij onvoldoende tijd hebben voor betekenisvolle gesprekken en uitwisseling met de familieleden en 

hebben taken met hogere prioriteit die eerst moeten worden afgerond46,48-49,54-55. De samenwerking 

van familie en zorgmedewerkers als gelijkwaardige partners in de zorg kan het welbevinden van 

iedereen verhogen, maar wordt als gevolg van bovenstaande moeilijkheden vrijwel nooit 

gerealiseerd in de dagelijkse praktijk van het verpleeghuis35,44-45,47,49,51-55.  

 

De taakgerichte oriëntatie en onflexibele dagelijkse routines illustreren dat, ondanks de toegenomen 

focus op persoonsgerichte zorg in een huiselijke omgeving, verpleeghuizen nog steeds elementen 

bevatten van de 'totale instituties' die Goffman beschreef56. Nog altijd herkenbare elementen van 

totale instituties zijn bijvoorbeeld: een samenkomen van publieke en private sfeer in een gebouw 

waar de verschillende aspecten van het leven van een bewoner zijn gereduceerd tot één ruimte; 

meerdere facetten van het leven van een bewoner die zich afspelen in aanwezigheid van niet-

gekozen anderen; een zichtbare aanwezige scheiding tussen personeel en bewoners; de dominantie 

van taakgerichte routines met activiteiten volgens een strikt rooster of schema; een dominante 

biomedische focus op lichamelijke functies die nauwkeurig worden onderzocht, geëvalueerd en 

gedocumenteerd1,8,56-59.  

 Het systeem van het verpleeghuis en de zorgprocessen leiden tot verlies van controle en 

keuzevrijheid voor bewoners2,13,15-16,56,59. Tegelijkertijd worstelen zorgmedewerkers evengoed met 



Josine Engels • September 2017 

Onderzoek naar de onderlinge relaties • Topaz • Munnekeweij 
12 

deze structuren en proberen zij te balanceren tussen de regels en het leveren van aandachtige, 

persoonlijke zorg die afgestemd is op elke bewoner in elke unieke situatie7,15,18,21,23,31,40,58-61. 

 

Aandachtige en bewarende zorg, zoals eerder uitgelegd, zijn geen nieuwe methoden. Ze zijn eerder 

te bezien als morele kwaliteiten van de dagelijkse zorg die wordt verleend en zich toont in concreet 

gedrag en een open houding. Een open en onderzoekende houding die altijd start vanuit het 

perspectief van de bewoner en van daaruit kijkt wat er nodig is. Nabijheid en volledig bewuste 

aanwezigheid in het moment zijn hierbij van essentieel belang20-24,27-28,36,60,62,63.  

 De organisatiestructuur in verpleeghuizen dwingt zorgmedewerkers echter in de richting van 

een dagelijkse praktijk die bepaald wordt door taakgerichte opgedeelde werkzaamheden, 

protocollen, regels, bureaucratie en administratie. Dat belemmert een dagelijkse praktijk die wordt 

bepaald door ervaring, praktische wijsheid, toewijding en aandachtige compassie van deze 

zorgmedewerkers19,22,24-26,28,61-63.  

 Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat zorgmedewerkers zich vervreemd voelen 

van hun werk en beperkt voelen door bureaucratie, personeelstekort en tijdsdruk6,9,19,21,60. De 

meerderheid van de zorgmedewerkers heeft voor het vak en het werken in een verpleeghuis 

gekozen uit compassie, hun wens om te zorgen voor een kwetsbare ander en de wens om een 

emotionele band op te bouwen met de mensen voor wie ze zorgen21,24,26,36-37,60,63-65. Voor de 

meerderheid van de zorgmedewerkers is het niet alleen 'zorgen voor' of 'zorgen om' de bewoners, 

maar ook het geven om de bewoners60. 

 

Context 

Met als doel deze relationele essentie van kwaliteit van leven en zorg te versterken, neemt Topaz 

met verpleeghuis Munnekeweij deel aan de landelijke beweging 'Radicale vernieuwing 

verpleeghuiszorg: van regels naar relaties'. Dit is een driejarig project van LOC Zeggenschap in zorg 

en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het kader van verbeterprogramma 

'Waardigheid en trots'. Hierin gaan landelijk een aantal organisaties aan de slag, ieder op eigen wijze, 

met als doel het ontdekken van wat ertoe doet voor mensen die zorg krijgen en hun naasten en voor 

de mensen die zorg verlenen. Om dit vervolgens vorm te geven als uitgangspunt van de dagelijkse 

zorg.  

 

Doelstelling 

Deze studie heeft zich gericht op een element van 'Regels naar relaties': de onderlinge relaties in 

Munnekeweij. Het onderzoek heeft daarin de onderlinge relaties in de driehoek van de bewoner, 

familie en zorgmedewerker als uitgangspunt genomen. De studie heeft de essentiële aspecten in 
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deze onderlinge relaties onderzocht, vanuit het perspectief van bewoners, familieleden en de 

zorgmedewerkers en hoe zij deze aspecten in de huidige situatie ervaren. Daarnaast was het doel 

van de studie om een beeld te schetsen van de voorwaarden die belangrijk zijn voor deze onderlinge 

relaties, om daarmee kennis te verwerven die kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van 

leven en zorg.  

 

In het onderzoek is er voor gekozen om de drie perspectieven te vergelijken op twee van de drie 

onderlinge relaties in de driehoek. Ten eerste zijn de verschillende perspectieven op de onderlinge 

relaties tussen bewoners en zorgmedewerkers onderzocht. Ten tweede zijn de verschillende 

perspectieven op de onderlinge relaties tussen zorgmedewerkers en families onderzocht. De 

onderlinge relaties tussen bewoners en families zijn buiten beschouwing gelaten in het onderzoek, 

ook al zijn ze vanzelfsprekend wel van belang en van invloed. Deze specifieke relatie bevat echter 

zoveel elementen die buiten de focus van het onderzoek liggen. Bovendien is deze relatie complex, 

gevormd door en geworteld in het verleden, dat het onderwerp te groot, veelomvattend en 

tijdrovend zou worden. Daarnaast, is dit juist ook een relatie waarop door zorgmedewerkers en de 

zorgorganisatie zeer weinig tot geen invloed uit te oefenen is, wat bij de andere twee onderlinge 

relaties wel mogelijk is. Dit neemt overigens niet weg dat het wel belangrijk is voor zorgmedewerkers 

om te weten hoe de onderlinge relatie tussen de bewoner en zijn naasten is en wat voor invloed dit 

heeft op beiden, om hier rekening mee te kunnen houden.  

 

Onderzoeksvragen 

Om de doelstellingen van het onderzoek te bereiken, zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

 

1) Welke aspecten zijn het meest belangrijk in de onderlinge relaties? 

 - vanuit het perspectief van bewoners 

 - vanuit het perspectief van familieleden 

 - vanuit het perspectief van zorgmedewerkers 

  

2) Hoe ervaren ze de aspecten die zij het belangrijkste vinden in deze onderlinge relaties 

momenteel? 

 

3) Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in het tot stand komen en behouden van deze 

onderlinge relaties? 
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Onderzoeksmethoden 

Conceptueel model 

Dit kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op de fenomenologische traditie die er naar streeft om de 

wereld te begrijpen vanuit de perspectieven van alle betrokkenen. Het sluit bovendien aan bij het 

accent dat het 'symbolisch interactionisme' legt op de dagelijkse constructie van de werkelijkheid in 

onderlinge interactie en interpretatie van de betrokkenen10,29,66-68. Dit wil zeggen dat er in elke 

situatie een werkelijkheid ontstaat door hoe de betrokkenen deze vormgeven en interpreteren in de 

interactie met elkaar.  

 Er is een literatuurstudie verricht om relevante kennis in kaart te brengen over belangrijke 

thema's in onderlinge relaties in het verpleeghuis. Deze kennis was richtinggevend voor dit 

onderzoek en is gebruikt voor de ontwikkeling van de instrumenten voor de dataverzameling. De 

meest essentiële aspecten die hieruit naar voren kwamen, zijn thematisch gevisualiseerd in een 

conceptueel model, getoond in het figuur hieronder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Conceptueel model 

 
 
 
 

Tijdens de verzameling van de data is een inductieve aanpak gehanteerd die gebaseerd is op de 

'grounded theory'. Dit is een methode waarin voortdurend heen en weer wordt bewogen tussen 

dataverzameling en analyse totdat het punt is bereikt dat er niets nieuws meer wordt gevonden69.  

Setting 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in Munnekeweij, een verpleeghuis dat sinds 2012 

onderdeel uitmaakt van de zorggroep Topaz. Het verpleeghuis is gesitueerd in Noordwijkerhout, een 

dorp in de provincie Zuid-Holland.  

Perspectieven Onderlinge relaties 

 Verwachtingen 
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Op de eerste en tweede verdieping wonen 44 bewoners op de somatische afdeling, het Zorghuis 

(ZH). Op de derde verdieping wonen 20 bewoners op de gesloten psychogeriatrische afdeling, de 

Verpleegunit (VPU). Het ZH was oorspronkelijk bedoeld voor bewoners met alleen een complexe 

fysieke zorgbehoefte, momenteel heeft ongeveer 50% van de bewoners van het ZH daarnaast ook 

cognitieve problematiek. 

 

Data verzameling 

Er zijn verschillende methoden van dataverzameling gebruikt in een periode van drie maanden: 

semigestructureerde interviews, focus groepen en gestructureerde en ongestructureerde 

observaties. Drie categorieën van respondenten zijn meegenomen in het onderzoek, namelijk 

bewoners, familieleden en zorgmedewerkers. De term zorgmedewerkers wordt in dit hele 

onderzoeksrapport gebruikt als verzamelterm voor zorgpersoneel in de directe zorg, met 

verschillende posities en opleidingsniveaus: helpende, verzorgende-IG (VIG), eerst verantwoordelijk 

verzorgende (EVV) en verpleegkundige. Daarnaast zijn ook de perspectieven van de gastvrouwen en 

huishoudelijk medewerkers meegenomen omdat zij ook dagelijks direct betrokken zijn bij de 

bewoners. Waar dit relevant is, zijn zij in dit rapport apart genoemd. 

 

Steekproef  

Een 'doelgerichte steekproef' methode69 is gebruikt om bewoners te selecteren; de managers en 

zorgmedewerkers zijn gevraagd welke bewoners in staat en bereid zouden zijn tot deelname. De 

bewoners zijn bezocht voor een informeel gesprek, waarna een afspraak werd gemaakt voor een 

interview als zij toestemden in deelname. Een aantal bewoners zijn twee keer geïnterviewd omdat zij 

zich dan makkelijker konden uiten. Voor de selectie van de zorgmedewerkers is gebruik gemaakt van 

een 'gemakssteekproef' methode69; zorgmedewerkers van verschillende leeftijden, met een variatie 

in positie, opleidingsniveau en werkervaring werden benaderd voor een afspraak. Families kregen 

een uitnodiging op papier en een herhaling per e-mail, voor deelname aan een van de twee focus 

groepen. Met vijf familieleden is een individueel interview gehouden omdat zij niet aanwezig konden 

zijn bij de focusgroepen. Twee familieleden hebben bovendien vragen per e-mail beantwoord. 

Respondenten 
 

 Bewoners Zorgmedewerkers Familieleden 

Individuele interviews 20 20 5 + 2 per e-mail 

Focus groepen   2 groepen van 5  

Observaties Totaal 55 uur Totaal 55 uur Totaal 55 uur 
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Interviews met bewoners van beide afdelingen duurden 30 tot 90 minuten, interviews met 

zorgmedewerkers van beide afdelingen duurden 45 tot 65 minuten. Twee focusgroepen zijn 

gehouden met elk vijf familieleden van ongeveer 120 minuten, vijf individuele interviews met 

familieleden van beide afdelingen duurden 60 tot 90 minuten. Gestructureerde en 

ongestructureerde observaties vonden plaats op beide afdelingen, op verschillende tijden. In het 

totaal is 55 uur geobserveerd in verschillende situaties in het hele verpleeghuis.  

 

Onderzoeksinstrumenten 

Voor de individuele interviews en de focus groepen is een topiclijst ontwikkeld, gebaseerd op het 

conceptueel model. Hierin werden thema's benoemd die van belang waren maar bood het 

tegelijkertijd deelnemers de ruimte en mogelijkheid om dieper in te gaan op onderwerpen die zij 

belangrijk achtten. Van de interviews en focus groepen werden, met toestemming, geluidsopnames 

gemaakt voor uitwerking en analyse. Een observatieschema werd ontwikkeld en gebruikt voor de 

gestructureerde observaties. Direct na observaties en interviews werden bevindingen gedetailleerd 

uitgewerkt.  

Analyse 

Allereerst zijn de opgenomen interviews twee keer volledig beluisterd, daarna werden ze nogmaals 

beluisterd en ondertussen gedetailleerd getranscribeerd. De belangrijkste thema's werden 

vervolgens gemarkeerd en onderling vergeleken. Deze processen van analyse, door middel van open 

codering, waren iteratief, tijdens data verzameling. Als laatste, toen alle data waren verzameld en 

het proces van open coderen klaar was, werden alle transcripties nogmaals gelezen en geanalyseerd 

door middel van selectieve codering om ze vervolgens te combineren met de data van de 

observaties69. 
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Resultaten 

De resultaten zijn gecategoriseerd in thema's en daarna onderverdeeld in de meest essentiële 

aspecten, zoals ze werden benoemd door bewoners, zorgmedewerkers en familieleden. Deze 

worden hieronder beschreven. 

 

Sociale werkelijkheid 

Coping stijlen 

Alle bewoners voelden zich gedwongen door hun omstandigheden om te verhuizen naar het 

verpleeghuis. Er was eveneens sprake van opluchting bij sommigen vanwege onveiligheid, 

ontoereikende zorg of eenzaamheid thuis. Desondanks, worstelden ze allemaal met het gevoel te 

moeten inleveren, het opgeven van hun huis, hun oude leven en zich aanpassen aan de nieuwe 

situatie. Bewoners voelden zich hierin wel ondersteund door de zorgmedewerkers. Bewoners pasten 

verschillende coping stijlen toe om de veranderingen het hoofd te bieden, maar acceptatie, proberen 

het beste er van te maken en zich richten op het positieve kwamen het meeste voor.  

 Bewoner (B): "Het is niet makkelijk, maar je moet ermee leren omgaan. Je kunt er wel tegen 

 vechten, maar dat helpt toch niet. Bij sommige andere mensen hier denk ik wel eens: ik heb 

 eigenlijk nog geluk. Ik probeer mij te richten op wat ik nog wel kan, dat helpt." 

 

Het proces van aanpassen en wennen aan de nieuwe situatie was wisselend per bewoner, maar 

kostte elke bewoner sowieso een aantal weken. De omstandigheden voor de verhuizing, het 

ziektebeeld, de eigen persoonlijkheid, individuele coping stijl en steun vanuit de omgeving hadden 

invloed op dit proces. Het is echter een proces dat voortdurend doorgaat, benoemden verschillende 

bewoners, omdat hun ziektebeeld en leeftijd met zich meebrengt dat ze zich steeds weer moeten 

aanpassen aan veranderingen.  

 B: "Het houdt niet op, je moet steeds weer inleveren omdat je verder achteruit gaat. Dat is 

 wel heel moeilijk, dat is bijna niet uit te leggen hoe dat voelt. Ik probeer er maar het beste van 

 te maken en laat zo min mogelijk merken hoe ik mij echt voel." 

Hierheen verhuizen vanuit een andere plaats of regio kan nog meer uitdagingen met zich 

meebrengen, benoemden zorgmedewerkers en familie, omdat de meerderheid van de bewoners en 

het personeel hier uit de buurt komen. Dit werd bevestigd tijdens de observaties van nieuwe 

bewoners die afkomstig waren uit een andere regio. Tijdens hun eerste dagen hadden deze 

bewoners vrijwel alleen maar contact met de zorgmedewerkers, die ook mogelijkheden probeerden 

te creëren voor interactie met andere bewoners. Bewoners uit een andere regio of met een andere 

achtergrond benoemden ook dat ze het soms moeilijk vonden om aansluiting te vinden bij anderen. 
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Alle familieleden, zowel individueel als in de focus groepen, benoemden hun eigen coping proces 

waarin zij moesten leren omgaan met de nieuwe situatie en hun eigen emoties hier omtrent. Dit 

proces werd beïnvloed door de reactie van hun naaste op de verhuizing naar het verpleeghuis.  

 Familie (F): "Als je het hebt over een zwarte dag! Je moet haar achter laten, terwijl ze met je 

 mee wilt. Het was verschrikkelijk, voor haar en voor ons. De blik in haar ogen toen ze daar 

 achter die deur stond. Ik zal die nooit vergeten, het was zo zwaar."  

Meerdere familieleden, vooral van de VPU, benoemden dit soort moeilijkheden en gaven aan 

opgelucht te zijn als die fase van verdriet en verzet iets afzwakte. Zorgmedewerkers benoemden ook 

hoe ingewikkeld en verdrietig deze periode vaak is voor zowel bewoners als familieleden.  

 Tijdens observaties, waren zorgmedewerkers zichtbaar geraakt door het verdriet van een 

nieuwe bewoner die naar huis wilde. Desondanks misten verschillende familieleden, vooral van de 

VPU, soms juist meer begrip en aandacht van de zorgmedewerkers voor hun situatie.  

 F: "Ze vragen bijna nooit hoe wij ons voelen. Een keer deed een zuster dit wel, vlak na de 

 opname van mijn moeder hier. Alleen zij begon met: jullie zullen wel opgelucht zijn, eindelijk 

 wat rust hebben. Haar intentie was vast goed, maar door de timing en de woorden die ze 

 gebruikte, was het voor ons juist pijnlijk. Als ze dit als verlossing voor ons zien, nou dan 

 begrijpen ze het toch niet, dan beseffen ze niet hoe pijnlijk het ook voor ons is om haar hier te 

 moeten achterlaten. Dit hebben wij en zij nooit gewild."  

Een aantal familieleden benoemde dat zij de mentale steun in het begin vooral gemist hebben, maar 

dat ze inmiddels wel veel steun ervaren nu zorgmedewerkers hen en hun naasten beter kennen.  

 F: "Medewerkers zijn oprecht blij voor ons als hij een goede dag heeft, als hij vrolijk is als wij 

 komen. Terwijl ze ons ook proberen op te vrolijken en te troosten als hij ons de huid vol 

 scheldt en lelijk doet." 

 

Sommige familieleden benoemden dat ze juist de praktische ondersteuning hebben gemist in de 

beginperiode. Zij benoemden dat niemand hen wees op of hielp met wat er allemaal geregeld moest 

worden qua verhuisberichten, inschrijving en de gemeente, hoe het moest met de indicatie, wat ze 

konden verwachten bij opname en wat er van hen werd verwacht. Deze onduidelijkheid heeft voor 

hen het omgaan met de veranderende situatie in het begin negatief beïnvloed.  

 Alle familieleden benadrukten echter dat ze zich wel een stuk ontlast voelden omdat een 

deel van de zorg was overgenomen door de zorgmedewerkers. 

 

Behalve de coping stijlen van bewoners en familieleden, benoemden zorgmedewerkers ook hun 

eigen methoden van het omgaan met emoties. Hun betrokkenheid bij de bewoners veroorzaakten, 

naast de mooie momenten, ook momenten van verdriet en verlies.  
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 Zorgmedewerker (Z): "Je hebt een langdurige relatie met ze, dus ja, je wordt geraakt en moet 

 soms huilen als ze overlijden. Ik denk dat dit prima is, je bent ook maar een mens. Maar 

 daarna moet je het wel kunnen afsluiten."  

De zorgmedewerkers benoemden dat iedereen hier wel anders mee om gaat, maar dat ze door 

ervaring hebben geleerd om moeilijke situaties te hanteren. In de gesprekken en observaties was het 

merkbaar dat zorgmedewerkers het vaak moeilijk vonden om onder woorden te brengen hoe ze 

hiermee om gingen, wat dit voor hen inhield.  

 Z: "Ja dit doe je gewoon, dit leer je wel. Hoe ik dat doe, tja dat weet ik eigenlijk niet. Je moet 

 het wel kunnen loslaten, het afsluiten als je naar huis gaat, anders ga je er zelf aan 

 onderdoor." 

 

Alle zorgmedewerkers begrensden, tot op zekere hoogte, hun betrokkenheid om zo met de 

emotionele lading van hun werk om te kunnen gaan en het niet mee naar huis te nemen. In sommige 

situaties vonden meerderen het ingewikkeld en hadden ze er persoonlijk meer last van, bijvoorbeeld 

als ze zich onmachtig voelden om het lijden van een bewoner op te lossen of als er sprake was van 

situaties met agressie van bewoners.  

 Z: "Je weet dat ze ziek zijn en dat je het niet persoonlijk moet nemen, je probeert dit ook niet 

 te doen, maar soms is dit wel heel moeilijk."  

Het delen van hun emoties met collega's en het delen van verantwoordelijkheden waren de coping 

stijlen die ze hier noemden om met moeilijke situaties om te gaan.  

 Deze coping stijlen werden herkend in de observaties, maar andere coping stijlen ook die niet 

werden genoemd door zorgmedewerkers zelf. Op sommige momenten bijvoorbeeld was zichtbaar 

dat zorgmedewerkers moeilijke situaties uit de weg gingen of negeerden, dat ze vluchtten door zich 

samen terug te trekken en te focussen op huishoudelijke taken of administratie. Soms leidden zij 

zichzelf af door informele gesprekken met elkaar of door grappen te maken en lastige emoties weg 

te lachen. Het werd eveneens opgemerkt in de gesprekken en de observaties dat sommige 

zorgmedewerkers moeite hebben met bijvoorbeeld verdriet van bewoners en zich dan richtten op 

positieve gebeurtenissen om de betreffende bewoner, alsmede zichzelf, op te vrolijken. 

 

Identiteit 

Alle bewoners waren, in meer of mindere mate, afhankelijk van hulp van de zorgmedewerkers om 

hun leven te kunnen leiden. Sommigen alleen gedeeltelijk, met een relatieve onafhankelijkheid 

gedurende de rest van hun dag, anderen in vrijwel alle aspecten van hun leven. Bijna alle 

respondenten, in de verschillende categorieën, zagen dit als een serieuze bedreiging voor de 

identiteit en eigenwaarde van een bewoner.  
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 B: "Het is moeilijk als je niet langer in staat bent controle uit te oefenen over je eigen leven, 

 omdat je dit lichamelijk niet meer kunt. Maar ik ben blij dat ze proberen te respecteren wat 

 belangrijk voor mij is. Bijvoorbeeld wanneer zij mij deels toedekken met een handdoek als zij 

 mij aan het wassen zijn op bed. Door dit soort kleine dingen, merk ik dat zij mij zien als een 

 persoon en dat zij aan mijn waardigheid denken."  

Verschillende van dit soort gebaren om de waardigheid van een bewoner te bewaren, werden 

opgemerkt tijdens de observaties.  

 

Zorgmedewerkers stimuleerden de zelfredzaamheid van bewoners om zo hun capaciteiten en 

zelfvertrouwen te behouden, hoewel veel zorgmedewerkers hun eigen neiging om te snel over te 

nemen ook benoemden. Sommige zorgmedewerkers gaven aan dat ze het af en toe lastig vonden om 

daar een balans in te vinden. 

 Z: "Je wilt ze stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen, anders raken ze dat zo snel kwijt. Het 

 is ook goed voor hun zelfvertrouwen. Maar aan de andere kant zie je soms dat het ze dan zo 

 moeilijk af gaat en wil je ook niet dat dit dan weer frustratie of verdriet voor ze oplevert. Ik 

 vind het wel eens moeilijk wanneer ik dan moet ingrijpen en het overnemen en wanneer ik het 

 ze zelf moet laten doen." 

 

Vrijwel geen enkele bewoner benoemde privacy als een belangrijk thema voor zichzelf, in 

tegenstelling tot zorgmedewerkers en familieleden die het wel een belangrijk aandachtspunt 

vonden. Tijdens de observaties werd opgemerkt dat de meerderheid van de bewoners de deur van 

het appartement ook altijd open of op een kier wilde hebben.  

 Een aantal medewerkers benadrukte dat iedereen altijd alert moest zijn op privacy omdat 

zoveel mensen elkaar kennen vanuit het dorp; medewerkers, vrijwilligers, bezoekers. Juist hierin was 

het dorpse volgens hun ook wel een nadeel omdat er makkelijk werd gevraagd om informatie over 

een bewoner en iedereen dus alert moet zijn dat alles binnenskamers blijft. 

 

Alle deelnemers aan de studie benadrukten het belang van het persoonlijk kennen van de bewoners 

en daarnaast, het gebruiken van deze persoonlijke kennis in dagelijkse interactie. De bewoners 

bevestigden hoe het persoonlijke contact hen een prettig gevoel geeft en zij zich daardoor erkend en 

gewaardeerd voelen als mens.  

 B: "Ze zijn zo lief en vriendelijk, ze zijn echt geïnteresseerd in mij. Ze kennen mij als persoon, 

 dat maakt een groot verschil."  

Alle zorgmedewerkers uitten hun doel om de bewoner te leren kennen, met zijn eigen geschiedenis, 

voorkeuren, normen en waarden.  
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 Z: "Respect voor de mens is zo belangrijk. Ze zijn volwassenen met een heel leven achter zich. 

 Ik probeer die persoon aan te spreken, tevoorschijn te laten komen ondanks de ziekte."  

Tijdens de observaties van interactie tussen zorgmedewerkers en bewoners werd het gebruik van 

persoonlijke kennis over de bewoner regelmatig opgemerkt, met positief effect en toegevoegde 

waarde voor beiden. Juist daarom werd door vrijwel alle zorgmedewerkers benoemd dat ze nog wel 

konden verbeteren op deze persoonlijke aanpak bij elke bewoner. Een medewerker noemde 

bijvoorbeeld de aandacht voor de persoon na opname.  

 Z: "Wij moeten meer aandacht hebben, zo snel mogelijk na opname, voor het behouden van 

 wat voor hen belangrijk was thuis. Wat deden ze graag, met wie. Dat soort dingen moeten 

 we zo snel mogelijk dan voortzetten hier, want anders lukt het niet meer. We zien zo vaak dat 

 mensen denken dat dit allemaal niet meer kan omdat ze nu hier wonen. Maar dat kan wel en 

 zou beter zijn, wij moeten daar meer initiatief in nemen." 

 

 Verschillende zorgmedewerkers benoemden het belang van oog voor persoonlijke details bij 

bewoners, voor het welbevinden van bewoners, familieleden en hun eigen werktevredenheid. Dit 

werd bevestigd door meerdere familieleden zowel individueel als in de focus groepen, alsmede dat 

dit soms nog wat aandacht behoeft.  

 F: "Mijn moeder was een echte dame, erg gesteld op haar uiterlijk. Soms ziet ze er nu zo 

 slordig uit. Ik weet dat zij het zelf niet meer opmerkt, maar ik wel en ik wil haar niet zo zien 

 omdat het niet past bij wie ze was."  

 

Tijd 

Het concept tijd was een belangrijk thema voor alle zorgmedewerkers en bewoners, alsook voor 

verschillende familieleden. Bewoners benoemden twee dimensies van tijd. De eerste dimensie was 

de ervaring van het wachten op hulp.  

 B: "Ik bel alleen voor hulp als het echt nodig is, ik wil ze niet tot last zijn. Soms duurt het lang 

 voordat ze reageren. Misschien is het niet lang, maar zo voelt het wel. Het maakt me bang, ik 

 vraag me dan af of ze hier wel op tijd zullen als er echt iets ergs aan de hand is."  

Deze angst en onzekerheid werd door meerdere bewoners genoemd en werd versterkt door hun 

fysieke afhankelijkheid en hun besef dat zij niet de enigen waren die hulp nodig hadden. Daarnaast 

beschreven meerdere bewoners het moeten wachten om naar het toilet geholpen te worden als 

onbedoelde marteling.  

 Tijdens de observaties werd duidelijk dat niet alle zorgmedewerkers zich altijd bewust waren 

welk gevoel het wachten bij bewoners opriep. Waar ze dit wel waren, gaf het de bewoners duidelijk 

een gevoel van geruststelling en opluchting als zorgmedewerkers bijvoorbeeld een concrete afspraak 
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maakten met de bewoner wanneer ze zouden komen, uitleg gaven waarom het even duurde of in 

ieder geval contact maakten via de intercom als ze ergens anders waren.  

 De tweede dimensie van tijd die belangrijk was voor bewoners, was de tijd die de 

zorgmedewerkers hadden en vooral maakten voor persoonlijk één op één contact met de bewoners.  

 B: "Sommigen blijven steeds zeggen dat ze geen tijd hebben, zij hebben ook altijd die 

 gehaastheid in alles wat ze doen en zeggen en rennen alleen maar naar binnen en weer naar 

 buiten. Anderen nemen wel de tijd voor je, die maken tijd. Dat voelt zo anders."  

Dit werd herkend in de observaties, hoe individuele zorgmedewerkers een gevoel van haast of rust 

met zich meenamen en creëerden, zo ook het effect daarvan op de bewoners waar ze op dat 

moment waren. Dit effect was zichtbaar in de houding en mimiek van de bewoners, de mate van 

weerstand bij de zorgverlening, merkbaar aan opmerkingen die ze maakten en of ze al dan niet nog 

wat vroegen of een praatje probeerden aan te knopen met de betreffende zorgmedewerker.  

 

De meerderheid van de zorgmedewerkers benoemde dat ze zich regelmatig beperkt voelde door 

personeelstekort en tijdsdruk en daardoor minder aandachtige, persoonlijke zorg konden bieden dan 

ze zouden willen. Het raakte hen zichtbaar als zij hierover vertelden en zij benoemden dat zij dan het 

gevoel hadden tekort te schieten. Veel van hen benadrukten hier ook de tijd die opgaat aan 

administratie en allerlei zaken die moeten. Ook bewoners en familieleden benoemden de werkdruk 

voor zorgmedewerkers.  

Daarnaast gaven meerdere zorgmedewerkers aan dat zij regelmatig het gevoel hadden niet serieus 

te worden genomen als zij deze tijdsdruk en het personeelstekort aankaartten. 

 Z: "Zij zeggen soms zo makkelijk dat er genoeg formatie is, dat het hiermee moet kunnen. Ik 

 vraag mij dan af waarom zij het dan zelf niet komen ervaren. Je loopt continue achter de 

 feiten aan, je wilt wel meer doen, meer tijd hebben voor de mensen maar het gaat niet. Als je 

 dan eens een keer ruimer staat, wordt er direct een uitgepland om andere dingen te doen. 

 Het is zo zonde, dat doet mij echt pijn, de tijd voor bewoners moet toch voor alles gaan." 

 

Ondanks zichtbare krapte in personeelsbezetting op verschillende momenten op beide afdelingen, 

werd tijdens observaties en gesprekken duidelijk dat persoonlijke vaardigheden van 

zorgmedewerkers om met deze tijdsdruk om te gaan hierin ook belangrijke factoren zijn. Niet alle 

zorgmedewerkers lieten zich namelijk even sterk beïnvloeden door werk- of tijdsdruk, wat ook werd 

genoemd door verschillende zorgmedewerkers zelf en door verschillende familieleden en bewoners.  

 Z: "Ik denk dat 'we hebben geen tijd' in perspectief moet worden geplaatst. Ook al is het soms 

 druk, het wordt door sommigen ook als een excuus gebruikt. Alles wat ik doe, doe ik in rust 

 en met aandacht. Als je alles gehaast doet, help je hen en jezelf niet. De bewoners kunnen je 
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 tempo dan niet bijhouden, wat heel onprettig voor hen is en uiteindelijk alleen maar meer tijd 

 zal kosten. Het gaat om onze houding en prioriteiten. Als de bewoner mij nodig heeft, dan ben 

 ik er voor ze. Dit moet iedereen van ons in zijn hoofd houden. Als dat niet zo is, gaat het ook 

 niet veranderen met meer tijd of personeel."  

 
Door familieleden werd tijd in twee opzichten genoemd. Enerzijds de tijd die zorgmedewerkers 

hadden voor de zorg en aandacht voor hun naasten. Zij benoemden daarin eveneens dat de 

personeelsbezetting erg krap was en dat er weinig tijd was. Ze uitten daarin hun respect voor wat 

zorgmedewerkers allemaal voor elkaar kregen onder deze omstandigheden. De familieleden gaven 

hierin echter ook onderlinge verschillen aan bij de zorgmedewerkers. 

 F: "Ze hebben het allemaal druk, hebben gewoon heel veel te doen. Ik vind het knap hoor! 

 Maar de een weet het wel beter te verhullen dan de ander, bij sommigen merk je niet of 

 ze het druk hebben of niet. Die nemen sowieso alle tijd voor ons en voor mijn moeder." 

 

Anderzijds werd tijd door familieleden benoemd als belangrijke bron van frustratie, in de tijd die het 

kost voor dat iets geregeld of aangepast is. Zij benoemden hier vooral technische aanpassingen in de 

kamer van hun naaste of in het verpleeghuis in het algemeen en aanpassingen van afspraken en het 

nakomen daarvan, bijvoorbeeld in veranderingen rondom de zorg van hun naasten. 

 

Leven en werken in een verpleeghuis 

Houding, vaardigheden, kennis 

Alle bewoners en familieleden uitten hun respect en dankbaarheid voor de zorgmedewerkers en 

gaven daarbij aan hoe deze hun best doen in veeleisende omstandigheden. Bovendien gebruikten 

bewoners woorden als lief, vriendelijk en zorgzaam in hun beschrijving van wat de zorgmedewerkers 

voor hen betekenen. Deze woorden sluiten aan bij de motivatie die alle zorgmedewerkers 

benoemden voor hun werk.  

 Z: "Je kunt zoveel voor ze betekenen, ze liefde, erkenning en aandacht geven, luisteren naar 

 hun verhalen. Je kunt er voor zorgen dat ze zich weer mens voelen in deze laatste fase van 

 hun leven. Als ik die glimlach op hun gezichten zie, dan is het goed, dan ga ik tevreden naar 

 huis."  

 

Alle bewoners en familieleden benadrukten dat de houding van de zorgmedewerkers cruciaal is voor 

het welbevinden van de bewoners. De meerderheid van hen benadrukte echter ook dat zij 

onderlinge verschillen opmerkten in deze houding.  



Josine Engels • September 2017 

Onderzoek naar de onderlinge relaties • Topaz • Munnekeweij 
24 

 B: "Bij sommigen ben ik een beetje sceptisch. Zij geven mij het gevoel dat zij niet oprecht 

 geïnteresseerd zijn in mij en hier alleen maar zijn uit noodzaak. Anderen zijn heel lief en 

 positief, dan voel ik mij ook gelijk goed."  

Deze onderlinge verschillen tussen de zorgmedewerkers werden tijdens de observaties in het hele 

verpleeghuis ook opgemerkt. Zo waren sommige medewerkers heel gepassioneerd en liefdevol in 

hun hele uitstraling en als ze over hun werk spraken, waar het bij anderen meer als verplichting 

overkwam; hadden sommige zorgmedewerkers een positieve insteek en vertelden ze hoe zij dachten 

in mogelijkheden, waar anderen vooral negatieve bewoordingen gebruikten en alle belemmeringen 

benadrukten. Soms was dit gerelateerd aan moeilijke situaties, personeelstekort of tijdsdruk. 

Tegelijkertijd, was de reactie van individuele zorgmedewerkers in dezelfde situaties verschillend. Dit 

werd ook benoemd door familieleden in de focus groepen, hoewel het sterker werd benadrukt in de 

focus groep van de VPU dan in die van het ZH.  

 F: "Alles valt of staat met hun houding, of zij het zien, het voelen. Dat zij gewoon weten wat 

 iemand nodig heeft, warmte en liefde uitstralen voor hun werk met de bewoners. Het is een 

 veeleisende baan, echt een vak apart. Dus je moet wel echt dat gevoel er voor hebben, wil je 

 het kunnen volhouden. Soms mis ik wel eens die vrolijkheid, die liefde en betrokkenheid bij de 

 bewoners. Als je het doet omdat je een baan moet hebben of het financieel niet redt, kun je 

 beter wat anders doen. Dat klinkt hard maar dat is juist omdat wij ook weten dat het 

 ongelooflijk moeilijk is, dat moet je wel kunnen. Je moet zien wat je nog kan met de mensen, 

 hoe je nog tot ze doordringt, hoe je contact maakt. Jij moet initiatief nemen en het op gang 

 houden, door een opmerking, een liedje, heel gericht. Anders sluiten mensen zich af en keren 

 in zichzelf."  

 

Verschillende zorgmedewerkers benoemden onderlinge verschillen tussen collega's, vooral op het 

gebied van aandacht, geduld, flexibiliteit en interactie. Zij suggereerden dat dit gerelateerd was aan 

houding, maar ook aan ervaring, kennis, vaardigheden en bewustzijn.  

 Z: "Sommigen hebben een hele harde stem en praten heel snel. Als ze dan samen zitten te 

 praten, zonder de bewoners, dan beïnvloedt dit de bewoners. Maar ik denk dat ze zich er niet 

 altijd bewust van zijn hoe gevoelig de bewoners hiervoor zijn."  

Tijdens de observaties was het zichtbaar dat de zorgmedewerkers zich inderdaad niet altijd bewust 

waren van hun eigen houding en de uitwerking daarvan op de bewoners. Op sommige momenten 

werd er bijvoorbeeld niet gereageerd op bewoners maar ook het effect daarvan niet opgemerkt, of 

werd er over bewoners gesproken in hun bijzijn, pasten zorgmedewerkers hun tempo niet aan of 

waren ze duidelijk gericht op het afronden van een taak. Op andere momenten daarentegen, 
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betrokken ze juist de bewoners bij gesprekken en activiteiten, stemden ze hun tempo af op de 

bewoner, luisterden ze aandachtig en geduldig en toonden ze compassie en empathie.  

 

Verscheidene zorgmedewerkers benoemden te worstelen met het concept professionaliteit, vooral 

met betrekking tot afstand en nabijheid, betrokkenheid en gehechtheid. Meerderen waren er van 

overtuigd dat het juist goed was om nabij en betrokken te zijn bij de bewoners maar waren 

regelmatig bang dat dit als onprofessioneel werd gezien.  

 Z: "Ik vertel bewoners ook over mezelf, ik deel dingen, dat vinden zij fijn en ik ook. Ik laat ze 

 wel dichtbij komen, ga iedereen nog even gedag zeggen voor ik naar huis ga. Sommige 

 collega's doen dit ook, anderen niet, die vinden het niet professioneel. Dan ga ik wel eens 

 twijfelen hoor, of ik zeg het maar niet tegen collega's. Maar dan zie ik die schittering in de 

 ogen van de mensen, dan weet ik dat het wel goed is." 

Bewoners daarentegen, gaven duidelijk aan dat zij het juist nodig hadden dat de zorgmedewerkers 

nabij en betrokken waren, om zich prettig en gezien te voelen als persoon.  

 B: "Natuurlijk wil ik betrokkenheid van de medewerkers! Ik heb het nodig dat ze dichtbij me 

 staan, je bent al zoveel kwijt, dat is alles wat je nog hebt!" 

 

Tijdens de observaties viel het op dat verschillende zorgmedewerkers meer warmte, aandacht en 

toewijding uitstraalden in één op één situaties met bewoners. Zij leken zich vrijer te voelen hierin als 

ze alleen waren met bewoners. Verschillende zorgmedewerkers benoemden dat collega's elkaar 

hierin negatief kunnen beïnvloeden. 

 Z: "Ik durf mij meer te geven als ik alleen met een bewoner ben, dan zing ik voor ze, raak ik ze 

 aan en voelt het alsof ik alle tijd voor ze kan nemen. Als er een collega bij is, vind ik dit toch 

 lastiger, dan heb ik het gevoel dat ik moet opschieten of vraag ik mij af wat ze er van vindt 

 dat ik de bewoner een knuffel geef. Sommige collega's zijn daar namelijk helemaal niet van, 

 dus dan doe ik dat ook maar niet. Ja, eigenlijk stom als ik weet dat de bewoner het fijn vindt, 

 maar ik durf het dan niet of zo."  

 

 De nadruk op een altijd actieve 'bezige' houding bij verschillende zorgmedewerkers, leverde 

eveneens innerlijke en onderlinge worstelingen op omdat meerderen tegelijkertijd aanvoelden dat 

bewoners vaker behoefte hadden aan rustige en passieve aanwezigheid.  

 Z: "Sommigen blijven altijd maar bezig, moeten altijd iets dóen, anders hebben ze het gevoel 

 dat ze niet werken of dat anderen dat zo zien. Ik heb het zelf ook moeten leren, was ook zo. 

 Maar je werk zijn toch de mensen, dus als je bij hen zit en met ze praat dan is dat toch ook 

 werk. Je moet vaak juist even stil staan, dan pas zie je hoe het echt gaat. " 
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Onderlinge verschillen werden opgemerkt in observaties en benoemd door de meerderheid van de 

zorgmedewerkers, bewoners en familieleden. Zij gaven echter ook aan dat zij terughoudend waren in 

het geven van feedback en dat zij het moeilijk vonden om deze onderlinge verschillen bespreekbaar 

te maken. Bij bewoners en familieleden werd dit versterkt door afhankelijkheid, bij medewerkers 

door de onderlinge hiërarchie die meerderen benoemden. 

 

Structuur, regels en routines, organisatie 

In de dagelijkse structuur van het werk in Munnekeweij was een sterke taakverdeling en hiërarchie 

zichtbaar. De opleidingsachtergrond en functie van de medewerker bepaalden welke taken iemand 

mocht verrichten. Daarnaast werd door meerdere zorgmedewerkers benoemd dat hun functie ook 

bepaalt of zij invloed konden uitoefenen en hun mening werd gehoord.  

 Z: "Ik zie en vind dingen maar dat doet er niet toe. Het steekt mij wel eens, ik stoor mij er wel 

 aan maar ja dan zeg ik maar niets. Ik hoor ook veel van de bewoners, ze vertrouwen mij, 

 maar ik kan er ook niet altijd wat mee. Het is wisselend hoe serieus je wordt genomen, voor 

 een deel van de collega's blijf je 'maar een helpende'. Als je dan iets signaleert en het 

 doorgeeft, wordt er niets mee gedaan. Ja, die taakverdeling is soms ook raar en onlogisch. 

 Maar ik hou me er wel streng aan, heb geen zin in problemen, al snap ik sommige dingen echt 

 niet en is het vooral niet goed voor de mensen. Zij hebben er last van." 

Vooral 'helpenden' en sommige 'VIG'ers' benoemden dat zij het gevoel hadden niet altijd serieus te 

worden genomen in hun signalen over bewoners. Het viel echter ook op in de observaties en in de 

gesprekken met de gastvrouwen en huishoudelijk medewerkers, dat zij niet betrokken werden in 

beeldvorming en afspraken over bewoners. 

 Z: "Wij worden niet betrokken bij overleggen over bewoners, want maken geen onderdeel uit 

 van het zorgteam. We mogen wel bij werkoverleggen zijn maar dan gaat het alleen over 

 zorgzaken. Ik zie wel veel en merk hoe het met de mensen gaat want heb direct contact met 

 ze in de huiskamers. Soms zie ik ook dingen die anders kunnen, ik geef dan ook wel feedback 

 maar daar staat niet iedereen voor open. Niet iedereen is daarvan gediend, ik ben dan 'maar 

 een gastvrouw' en mag mij daar van sommigen niet mee bemoeien." 

 

In de observaties werd eveneens de scheiding tussen de behandeldienst en de zorg opgemerkt. Het 

leken gescheiden werelden, waarin zorgmedewerkers zich zichtbaar ondergeschikt maakten aan 

behandelaren. Meerdere zorgmedewerkers benoemden het onderscheid en gaven daarnaast aan dat 

de behandelaren bepaalden wanneer zij kwamen, ook al was dit soms op een tijdstip dat het voor de 

bewoners of zorgmedewerkers niet handig was. Bovendien, benoemden zorgmedewerkers dat het 

wisselend was of zij zich gelijkwaardig voelden. 
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 Z: "Het wisselt of ik mij serieus genomen voel in wat ik aangeef over de bewoners. Soms gaat 

 dit heel soepel, luisteren ze echt, vragen ze wat jij denkt dat er nodig is. Maar soms moet je 

 zo ontzettend knokken om iets voor elkaar te krijgen voor een bewoner, want dan vinden zij 

 het nog niet nodig. Terwijl wij de bewoners goed kennen en ook weten wat de familie wil. Zij 

 zien de bewoner dan alleen even die paar minuten, zien ze ook niet in de avond of nacht. Dat 

 is wel eens moeilijk. Maar dan blijf ik wel trekken hoor, als het voor de bewoner nodig is." 

 

Deze signalen van zorgmedewerkers werden in een aantal situaties herkend in de observaties. Een 

voorbeeld hiervan was een bewoner die vanaf de ochtend zat te wachten op een arts die naar een 

pijnlijke wond moest kijken. De arts was echter eerst op een andere locatie, waardoor ze pas aan het 

eind van de dag bij deze bewoner kon komen. Bij de bewoner en betrokken medewerkers liepen 

echter de frustratie die dag wel op, de bewoner was er zelfs van overtuigd dat de arts helemaal niet 

meer zou komen 'want artsen komen niet meer na 16u.' 

 

De ongewenste gevolgen van het systeem van functiedeling onder zorgmedewerkers werden 

benoemd door meerdere bewoners. Ze gaven voorbeelden van zorgmedewerkers die voor bepaalde 

handelingen hulp moesten halen van een collega omdat zij de handeling niet mochten uitvoeren, hoe 

zij dan moesten wachten op die collega, maar ook bijvoorbeeld hoe een zorgmedewerker een 

gesprek met familie afbrak omdat informatie aan familie door de verantwoordelijk verzorgende 

moest worden gegeven. Bewoners ervoeren dit soort regels en de naleving hiervan als een barrière 

voor aandachtige persoonlijke zorg.  

 B: "De zusters worden beperkt door al die regels, ze zouden het ook wel anders willen doen. 

 Sommigen gaan er wel creatief mee om maar de meesten zijn bang en volgen daarom strikt 

 de regels. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor ons en maakt alles zo stroef en onflexibel."  

 

De families benoemden dit onderdeel van het systeem niet, maar wel de trage bureaucratie, met 

name op het gebied van bijvoorbeeld de was, administratie en reparaties. Daarnaast gaven zij aan 

dat zij ervaren dat de zorgmedewerkers teveel tijd en aandacht moeten besteden aan registratie en 

administratie. Alle zorgmedewerkers bekritiseerden zelf ook de nadruk op registratie, 

verantwoording en administratie.  

 Z: "Al die fixatie op die formulieren, de administratie, de zorgplannen. Sommige dingen 

 moeten we op wel zes formulieren invullen. Wij worden beoordeeld op al deze documenten, 

 maar deze documenten helpen de cliënt niet. Leuk dat alle formulieren up-to-date zijn, maar 

 in de tussentijd vraagt niemand hoe het met de cliënten gaat, hoeveel tijd wij nog voor hun 

 over houden."  
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Verschillende bewoners en familieleden benoemden de zorgplannen en de besprekingen hierover te 

ervaren als een formaliteit, niet aansluitend bij hun persoonlijke wensen. Zij benoemden dat in die 

gesprekken vooral het zorgplan zelf centraal stond, wat zij nietszeggend vonden, in plaats van hoe 

het echt met iemand ging. Naar hun gevoel lag er teveel nadruk op of het wel allemaal volgens de 

regels was vastgelegd en werd hierin de persoon vergeten. Tijdens de observaties van deze 

besprekingen werd ook opgemerkt dat er weinig persoonlijke aandacht was voor hoe het nu echt 

ging met de betreffende bewoner of familie, deze vragen werden nauwelijks gesteld. 

 Daarbij gaven meerdere familieleden aan dat zij het belangrijker vonden en ook het 

vertrouwen hadden dat zij de zorgmedewerkers of arts wel spraken als er iets veranderde of aan de 

hand was in plaats van een verplicht gesprek elk halfjaar. Meerdere familieleden benoemden tevens 

dat zij steeds wisselende gezichten zagen, dat er elke keer anderen aanwezig waren geweest bij de 

besprekingen, waardoor ze het nog minder zinvol vonden.  

 Verschillende zorgmedewerkers gaven aan dat de focus op de formulieren in de eerste dagen 

en weken na opname, hun aandacht afleidt van waar het echt om zou moeten gaan: de bewoners 

leren kennen en zorgen dat zij zich thuis voelen. Deze medewerkers benoemden dat er, zeker in die 

beginperiode, meer aandacht moet zijn voor begeleiding in het rouwproces, in de overgang naar en 

het aanpassen aan de nieuwe situatie.  

 Z: "Er is veel te weinig aandacht dan voor hoe mensen zich voelen, hoe het voor hen is. Je 

 moet je eens voorstellen hoe dat is, alles moeten achterlaten en dan zit je hier. Zo'n 

 verhuizing heeft zoveel impact op die mensen, daar moeten wij ze wel goed bij steunen." 

 

Sommige zorgmedewerkers benoemden dat al de regels en verplichtingen er voor zorgden dat er een 

taakgerichte focus ontstond, die draaide op efficiëntie en routines. Desondanks gaven alle 

zorgmedewerkers aan dat er grote onderlinge verschillen waren in de mate van vasthoudendheid 

aan routines. In de observaties werd bevestigd dat sommige zorgmedewerkers sterk vasthouden aan 

bepaalde routines en hier moeilijk van kunnen afwijken, ook al zou dat in die situatie voor de 

bewoner beter zijn.  

 Z: "Routines kunnen soms helpen om efficiënter te werken, maar soms houden collega's vast 

 aan oude routines: 'zo doen we het altijd'. Routines mogen nooit ten koste gaan van 

 flexibiliteit, van het ter plekke aanpassen van de situatie omdat de bewoner dit nodig heeft."  

Meerderen benadrukten dat de aard van hun werkzaamheden en de institutionele omgeving ervoor 

konden zorgen dat zij snel hospitaliseren in vaste handelingen en routines. Zij zouden daarom, 

benoemden zij, regelmatig zichzelf en hun eigen handelen moeten bevragen in de teams.  
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Alle families, zorgmedewerkers en bewoners benoemden dat steun vanuit de hele organisatie, en 

met name vanuit het management, noodzakelijk is om betere voorwaarden te scheppen. Deze 

voorwaarden achtten zij noodzakelijk om de zorgmedewerkers optimaal te faciliteren in het geven 

van aandachtige, persoonsgerichte en bewarende zorg.  

 Voorbeelden werden gegeven zoals passende personeelsbezetting, toegepaste training, 

casuïstiek en coaching, steun en erkenning van het management en andere medewerkers, regelmatig 

meewerken van het management op de werkvloer, aanwezigheid van het management of 

behandelaren buiten kantoortijden en een vermindering van regels en administratie.  

Omgeving, activiteit 

Families, bewoners en zorgmedewerkers van beide afdelingen, waren allemaal overtuigd van het 

belang van een eigen plek voor de bewoners, waar ze zich terug konden trekken omgeven door 

persoonlijke en vertrouwde spullen, waar ze rust konden zoeken en hun bezoek konden ontvangen.  

 F: "Het is zo belangrijk dat ze hier haar eigen plek heeft, dat ze zich op haar eigen kamer kan 

 terugtrekken. Toen vond ze rust. Het geeft het gevoel dat je er als persoon nog toe doet, met 

 je herinneringen en je eigen spulletjes om je heen." 

 

De zorgmedewerkers en families van het ZH, bevestigd door een aantal bewoners, zagen uit naar de 

komst van de huiskamers. Zij hoopten dat dit gelegenheid zal gaan bieden voor meer contact, 

gezelschap en interactie, vooral voor de kwetsbare bewoners van het ZH.  

 De toename van bewoners met cognitieve problematiek op het ZH werd door verschillende 

bewoners, familieleden en zorgmedewerkers genoemd. Meerdere bewoners uitten hun angst en 

irritatie rondom het gedrag van sommige bewoners met cognitieve problemen.  

 In de observaties werd bevestigd dat met name decorumverlies of ontremde uitingen van 

deze bewoners onbegrip en irritatie opwekten bij de andere bewoners en ook wel tot botsingen 

leidden. De zorgmedewerkers uitten hun zorgen over het effect van deze mix van bewoners met 

verschillende problematiek op zowel de bewoners met als zonder cognitieve problemen.  

 Z: "Ze begrijpen elkaar niet, dat leidt tot angst, onrust en irritatie. Het is onprettig voor beide 

 kanten."  

 

Verschillende zorgmedewerkers en een aantal familieleden benoemden dat het goed zou zijn voor 

iedereen als in de toekomst de VPU zou worden uitgebreid naar twee afdelingen. Daarbij werd ook 

benoemd dat deze nieuwe VPU dan zo zou moeten worden vormgegeven dat deze zou aansluiten op 

het dakterras, voor meer bewegingsvrijheid en mogelijkheden om naar buiten te gaan.  
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Dit komt overeen met de nadelen die meerdere familieleden en zorgmedewerkers benoemden 

omtrent de geslotenheid van de VPU en de beperkte mogelijkheden om naar buiten te gaan voor de 

bewoners van deze afdeling. 

 

Daarop volgend werden ook andere effecten van de fysieke omgeving op de onderlinge relaties 

benoemd. Meerdere familieleden en zorgmedewerkers van de VPU benadrukten bijvoorbeeld het 

belang van een omgeving die de bewoners stimuleert en activeert, maar tegelijkertijd ook 

rustgevend en comfortabel is. Zij gaven aan dat deze op de VPU in de huiskamers, gangen en 

slaapkamers verder ontwikkeld moet worden en dat dit bij zal dragen aan de interactie tussen 

bewoners, zorgmedewerkers en familie.  

 Z: "Het ontwerp, de inrichting en de aankleding van de huiskamers en gangen moet worden 

 verbeterd. Meer herkenbare dingen van vroeger, iets om te ervaren en te beleven. Hierdoor 

 zullen ze zich prettiger en veiliger voelen en dat zal bijdragen aan een betere sfeer op de 

 afdeling."  

In de observaties was zichtbaar dat de fysieke omgeving van de VPU inderdaad voor de bewoners 

veel onrust opriep. De ligging van de huiskamers zorgden voor doorloop en dus veel ruis van heen en 

weer lopende mensen om de bewoners heen. Het gevoel van huiselijkheid was beperkt, doordat het 

onoverzichtelijk was en er weinig herkenbare en sfeervolle attributen waren in de aankleding. De 

gang nodigde uit tot dwalen, zonder dat er aangename herkenningspunten of rustpunten waren voor 

de bewoners die daar rondliepen of reden. Zij bleven dan ook zichtbaar maar rondlopen en hun 

onrust werd eerder aangewakkerd dan dat het hen hielp. Ook het gebruik van allerlei karren, voor 

medicatie, afval, wasgoed en dergelijke, beperkten het gevoel van huiselijkheid en een plek waar 

mensen woonden.  

 

De geluidsprikkels die werden veroorzaakt door de maaltijdkarren en bijvoorbeeld het vullen van de 

vaatwasser waren zichtbaar verwarrend, onherkenbaar en storend voor de bewoners. 

Daartegenover werden er op sommige momenten wel maar op andere momenten geen prikkels 

geboden voor de bewoners die wel herkenbaar en prettig waren. 

 F: "Soms als ik kom, zie ik dat ze geprobeerd hebben om het aangenaam te maken voor de 

 bewoners: er staat een herkenbaar muziekje op, ze hebben de mensen een beetje 

 gegroepeerd waardoor sommigen in het zithoekje zitten, anderen bij het raam en anderen bij 

 tafel. Dan schenken ze thee in aan tafel in plaats van op het karretje of in de keuken, zitten ze 

 bij de mensen. Je ziet en voelt gelijk het verschil aan de bewoners. Ze zijn minder aan het 

 zoeken, minder onrustig maar ook alerter en vrolijker. Terwijl op andere momenten als ik kom 

 dan is dit er allemaal niet, dan is het zo'n treurige boel." 
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De zorgmedewerkers en familieleden van de VPU benadrukten, aanvullend hierop, dat er meer 

activiteiten zouden moeten worden gedaan met de bewoners van de VPU, zowel individueel als in 

groepsverband. Dit werd bevestigd in de observaties, waar bewoners op verschillende momenten 

van de dag niets om handen hadden en er niets werd aangeboden ter stimulans of ontspanning. Het 

werd eveneens benoemd door sommige bewoners van de VPU.  

 B: "We zitten hier maar te zitten, te staren naar een lege tafel. Ik zou graag wat te doen 

 hebben, wat ondernemen. De dagen duren zo lang als je niets te doen hebt."  

 

Tegelijkertijd werd ook zichtbaar in de observaties dat juist soms kleine dingen al veel verschil 

maakten. Een van de bewoners vertelde bijvoorbeeld trots hoe zij die ochtend geholpen had haar 

kledingkast in te ruimen, een ander greep de mogelijkheid die een van de medewerkers haar 

aanbood gretig aan om te helpen de kopjes te verzamelen.  

 Verschillende zorgmedewerkers probeerden wel op momenten bewoners te betrekken bij 

kleine activiteiten. Het viel in de observaties wel op dat niet alle zorgmedewerkers hierop letten en 

dat dit regelmatig ook alleen neerkwam op de gastvrouwen. 

 

De perspectieven van verschillende zorgmedewerkers en families liepen hier in sommige aspecten 

echter uiteen. De zorgmedewerkers benadrukten graag meer met de bewoners te willen doen maar 

onvoldoende tijd te hebben voor waardevolle activiteiten. Velen van hen, bleek in de gesprekken en 

observaties, zagen huishoudelijke klusjes niet als activiteit.  

 Ook gaven een aantal van hen aan dat zij eerder wel uitjes en activiteiten organiseerden en 

hier ook erg van genoten, samen met de bewoners, maar zich hierin afgeremd voelden door de 

veelheid aan voorwaarden en regels waaraan ze nu moesten voldoen. Zij opperden dat er meer 

vrijwilligers nodig zijn en meer moet worden gedaan door de activiteitenbegeleiders. Tijdens de 

gesprekken was het opvallend dat vrijwel geen medewerker hier noemde dat ze familie hier wel eens 

voor vroegen of zouden kunnen vragen.  

 De families vroegen zich af of de zorgmedewerkers de bewoners meer zouden kunnen 

betrekken bij dagelijkse taken en huishoudelijke klusjes. Zij gaven aan dat een aantal bewoners dit 

nog wel zou kunnen en dat dit zou helpen om deze bewoners te stimuleren en zich nuttig en actief te 

laten voelen.  

 F: "Dat is toch ook raar voor mensen die altijd actief zijn geweest, voor anderen hebben 

 gezorgd en nu ineens kunnen ze dingen niet meer of moeten ze alles door anderen laten 

 doen. Het is persoonsafhankelijk bij de medewerkers, sommigen doen het, anderen niet. 

 Maar het kan met kleine dingen: even de bewoners fruit laten schillen of de tafel laten 

 dekken. Daar worden ze zo blij van."  
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Aanvullend hierop benadrukten meerdere familieleden dat zij bereid waren om samen met de 

zorgmedewerkers te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor betekenisvolle activiteiten voor 

hun naasten en wat zij hierin als familie kunnen betekenen. Tegelijkertijd gaven zij aan dat zij onzeker 

waren of de zorgmedewerkers dit zouden waarderen.  

 

Zorgrelaties 

Communicatie 

Alle familieleden benadrukten het belang van een eerlijke en open communicatie tussen hen en de 

zorgmedewerkers. De meerderheid gaf aan dat zij het prettig zouden vinden als dit contact 

frequenter zou zijn.  

 F: "Ik hoor niets als ik er niet zelf om vraag. Ik zou het fijn vinden als ze uit zichzelf komen, 

 gewoon voor een praatje. Om mij te vertellen hoe het met hem gaat, over een mooi moment 

 wat ze met hem hebben gehad of zo. Nu gaat het steeds alleen maar om iets medisch of als 

 er moeilijkheden zijn."  

Door de meerderheid van de familieleden werd benoemd dat ze deze proactiviteit vanuit de 

zorgmedewerkers misten. Verschillende familieleden, van beide afdelingen, uitten hun zorg of ze wel 

volledig geïnformeerd zouden worden als zij er niet zelf om vroegen.  

 

Een aantal familieleden benoemde dat zij merkten dat zorgmedewerkers het moeilijk vonden om het 

aan te geven als er iets fout was gegaan. Zij benadrukten dat zij zagen dat dit was omdat de 

zorgmedewerkers het allemaal heel goed wilden doen. Tegelijkertijd gaven zij aan dat het menselijk 

was om fouten te maken, dat dit kan gebeuren maar dat zij dit wel gewoon wilden horen.  

 Sommige familieleden opperden dat zij het prettig zouden vinden, omdat zijzelf wisselend 

komen en de zorgmedewerkers wisseldiensten hebben, als er bijvoorbeeld maandelijks een korte 

samenvatting zou worden doorgestuurd over hoe het met hun naaste is.  

 

Verschillende zorgmedewerkers, van beide afdelingen, gaven aan de families soms langere tijd niet 

te treffen, mede door hun wisseldiensten en verschillende werktijden. Hierdoor is een groot deel van 

de communicatie via email of telefoon. De meeste zorgmedewerkers benoemden dat het contact 

met de families over het algemeen goed was en dat ze de familie op de hoogte hielden als er iets 

was. Een aantal medewerkers benadrukte echter wel dat zij dachten dat het contact met de families 

beter kon: sowieso frequenter, maar ook meer op gelijkwaardige basis en dat zij meer zouden willen 

zoeken naar hoe zij samen konden werken. Deze medewerkers konden echter moeilijk concreet 

maken wat er naar hun idee nu in de weg stond om op deze manier met familie om te gaan. 
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De zorgmedewerkers benadrukten de onderlinge verschillen in hun werkwijze ten opzichte van 

familie. Dit werd bevestigd in de observaties en eveneens beschreven door verschillende 

familieleden. Sommige zorgmedewerkers benaderden familie alleen als er iets aan de hand was of er 

iets nodig was. Anderen probeerden persoonlijk contact op te bouwen, gingen bewust even groeten 

als familie op bezoek was, betrokken familie bij alles wat er speelde en spraken hen regelmatig.  

De meerderheid van de families en zorgmedewerkers gaven aan dat verschillende aspecten van de 

onderlinge communicatie verbeterd kon worden en dat dit bij zou dragen aan een versterking van de 

onderlinge relatie, al leken familieleden hier een duidelijker beeld bij te hebben dan de 

zorgmedewerkers.  

 F: "We kunnen elkaar alleen maar versterken. Het is goed als we meer tot een gesprek komen 

 want als beide partijen wat kunnen vertellen, kun je alleen maar tot iets beters komen. Open 

 staan voor elkaar, uitwisselen van ideeën, naar elkaar luisteren. Dan worden we veel meer 

 aanvullend op elkaar. Ik wil wel meedenken hoe we dit kunnen organiseren, tussen de zorg en 

 de families." 

 

Verschillende zorgmedewerkers gaven aan dat de onderlinge communicatie in de teams niet altijd 

even goed verloopt, dat niet altijd iedereen op de hoogte is van afspraken. Dit werd herkend door 

familieleden, die ook benoemden dat niet altijd alle zorgmedewerkers op de hoogte waren als ze iets 

vroegen over hun naaste.  

 Z: "Het is wel belangrijk dat je weet hoe het met iedereen gaat, of er bijzonderheden zijn of 

 nieuwe afspraken. Ik merk dat dit niet altijd zo is. Dit is ook soms lastig, als je een paar dagen 

 niet bent geweest, moet je van alle bewoners eigenlijk alles doorlezen van een aantal dagen. 

 Daar kom je niet altijd aan toe. Maar dat is niet goed voor de cliënten en ook vervelend als 

 familie je dan iets vraagt." 

 

Familieleden van het ZH uitten hun zorg dat zij regelmatig, als zij op bezoek zijn bij hun naasten, de 

zorgmedewerkers helemaal niet zagen. Dit werd bevestigd tijdens de observaties en het werd 

duidelijk dat dit wordt veroorzaakt door de lange gangen op deze verdiepingen en het ontbreken van 

een lampje of andere indicator bij het appartement waar de zorgmedewerkers op dat moment bezig 

waren. Hierdoor is vanaf de gangen inderdaad niet zichtbaar waar ze op dat moment zijn.  

 Verschillende zorgmedewerkers van het ZH waren zich bewust van het gebrek aan 

zichtbaarheid als zij op kamers of op kantoor bezig waren. Zij gingen bijvoorbeeld tijdens het 

schrijven van de dossiers of uitzoeken van medicatie bewust zichtbaar op een van de zitjes in de gang 

zitten zodat bewoners en familie hen konden zien en hen konden aanspreken.  
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Een aantal familieleden, van beide afdelingen, benoemde dat zij de communicatie met andere 

disciplines, zoals de arts en de fysiotherapeut, soms als stroef hadden ervaren. Zij gaven aan dat het 

lastig was hen te spreken te krijgen en dat er veel wisseling was geweest. Een aantal familieleden 

benoemde dat in hun ervaring de zorgmedewerkers vaak zaken van de arts aan hen moesten 

doorgeven, maar geen vragen konden beantwoorden als de familie dan doorvroeg. Zij wilden liever 

rechtstreeks contact, bijvoorbeeld via een telefonisch spreekuur, zodat ze hun vragen konden stellen 

en directe afspraken konden maken. Dit leek hun prettiger voor henzelf en voor de zorgmedewerkers 

en zou minder miscommunicatie of ruis veroorzaken. Zorgmedewerkers benoemden zelf ook dat zij 

het soms moeilijk vonden om 'lastige boodschappen' door te moeten geven aan familieleden. Ze 

uitten dat zij dan soms het gevoel hadden afspraken of beslissingen te moeten verdedigen die zij zelf 

niet hadden gemaakt en waar ze het zelf ook niet altijd mee eens waren.  

 

Verschillende zorgmedewerkers gaven aan dat naar hun idee de communicatie vanuit de 

leidinggevenden beter kon. Hierin werd vooral het persoonlijke contact soms gemist en de wens 

uitgesproken dat leidinggevenden vaker langs zouden komen en zaken mondeling zouden bespreken. 

 Z: "Er wordt heel veel op de mail gezet, maar wij hebben echt geen tijd om steeds al die 

 mails te lezen. Ik lees ze nu dus maar heel vaak na werktijd want in mijn dienst heb ik daar 

 gewoon geen tijd voor. Het heeft voor mij eerlijk gezegd dan ook geen prioriteit als ik met de 

 bewoners bezig ben. Ik snap wel dat het voor hun makkelijker is, maar soms denk ik: loop 

 even langs, dan kun je het mij rechtstreeks vragen of zeggen."  

 

Aanvullend hierop, benoemden meerdere zorgmedewerkers dat ze overleg en communicatie misten 

rondom nieuwe opnames. Ze gaven aan dat ze nu vaak niet wisten wie er wanneer zou komen op 

een open plek en vooral dat zij van tevoren weinig informatie over de nieuwe bewoner doorkregen. 

Zij benadrukten dat zij het prettig zouden vinden om meer vooraf te weten.  

  

Tijdens de observaties en in verschillende gesprekken werd opgemerkt dat er bij zorgmedewerkers 

regelmatig onduidelijkheid leeft over veranderingen, bijvoorbeeld over wat er al dan niet veranderd 

wordt in de opzet van de zorgplannen, over het voorlopige uitstel van het elektronisch dossier, over 

de huiskamers en over het project 'van regels naar relaties'. Het is niet duidelijk geworden of er 

gebrek aan communicatie over dit soort onderwerpen was of dat er wel communicatie was maar 

deze niet duidelijk was voor hen. Het was wel merkbaar en werd door meerdere zorgmedewerkers 

benoemd, dat het veel ruis gaf en dat dit verschillende reacties bij hen opriep. 

 Z: "Het geeft veel onrust en ruis als we niet weten waar wij aan toe zijn, zeker als er veel 

 dingen tegelijk gebeuren of veranderen. Sommigen worden daar heel paniekerig van, 
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 anderen juist heel afwachtend, zo van 'we zien wel wat er wordt bedacht'. Ik merk dat er dan 

 veel onderling wordt gepraat en ingevuld, het wordt heel groot gemaakt maar uiteindelijk 

 weet niemand wat de bedoeling is." 

Interdependentie, wederkerigheid, vertrouwen 

Tijdens de observaties was zichtbaar hoe bewoners iets terug probeerden te doen voor de 

zorgmedewerkers. Door advies of ondersteuning te bieden op onderwerpen die voor 

zorgmedewerkers belangrijk waren, door gezicht of handen van de medewerkers aan te raken of 

door complimenten te geven en hun dankbaarheid te uiten. Tijdens zorgmomenten probeerden 

bewoners bijvoorbeeld zichtbaar mee te helpen om zo een zwangere zorgmedewerker te ontlasten 

en waarschuwden ze haar wel voorzichtig en rustig aan te doen in 'deze toestand'.  

 De meerderheid van de bewoners sprak graag hun waardering uit voor de zorgmedewerkers 

en gaf aan zichzelf dan ook waardevoller te voelen, door wat voor hen terug te doen, door ook een 

beetje voor hen te zorgen.  

 De meeste zorgmedewerkers herkenden het belang van wederkerigheid voor zowel 

bewoners als henzelf en benoemden hoeveel bewoners aan hen terug geven.  

 Z: "Voor ieder mens is het belangrijk om niet alleen maar verzorgd te worden, maar zelf ook 

 te kunnen zorgen. Het is geven en nemen. Ik zie hoe waardevol het voor bewoners is om ook 

 voor ons te zorgen. Zij willen ons steunen in dingen die belangrijk voor ons zijn, wat liefde 

 terug geven. Zij leren ons ook zoveel. Dat is toch mooi." 

 

Tegelijkertijd was ook zichtbaar in de observaties dat meerdere zorgmedewerkers moeite hadden 

met het ontvangen van dankbaarheid of complimenten. Verschillende zorgmedewerkers voelden 

zich zichtbaar ongemakkelijk en verlegen hierbij. Zij gingen snel door op iets anders, wuifden of 

lachten het compliment weg. In de interviews werd dit ook bevestigd.  

 Z: "Ik ben pas tevreden als zij tevreden zijn, als zij het goed hebben. Dan zijn ze heel dankbaar, 

 maar ja dat hoeft voor mij echt niet, dan voel ik me ongemakkelijk. Ik doe gewoon mijn 

 werk en dat is toch mijn werk: zorgen dat de mensen zich goed voelen. Daar draait het toch 

 om dus dat moet niet zo uitzonderlijk zijn." 

Familieleden benoemden wederkerigheid nauwelijks als belangrijk thema voor hun naasten. Zij 

gaven echter wel aan, net als sommige zorgmedewerkers, hoe betekenisvol het voor henzelf was als 

bewoners dankbaar waren of blij ze te zien.  
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Vertrouwen was een belangrijk thema voor de zorgmedewerkers, als hetgeen dat zij willen bereiken 

en bieden in de relatie met de bewoner. Voor familieleden was het in twee opzichten belangrijk: 

tussen bewoners en de zorgmedewerkers en tussen de zorgmedewerkers en henzelf.  

 F: "Ik heb vertrouwen, laat hem met een gerust hart achter, want ik weet dat ze goed voor 

 hem zorgen." 

Voor bewoners lag dit echter wat anders, vertrouwen werd namelijk maar door twee bewoners 

expliciet benoemd.  

 

Tijdens de observaties werd in verschillende situaties een sterke scheiding tussen bewoners en 

zorgmedewerkers zichtbaar. Bijvoorbeeld als zorgmedewerkers, zichtbaar voor de bewoners, apart 

van de bewoners gingen zitten, andere producten of ander servies gebruikten of zich terugtrokken 

op kantoor of in een andere ruimte.  

 Dit werd ook door verschillende zorgmedewerkers, familieleden en bewoners benoemd. 

Zorgmedewerkers benoemden dit op twee manieren. Enerzijds werd aangegeven door een aantal 

van hen dat zij zich bewust terugtrokken om zo even pauze te nemen, even afstand te nemen van 

hun werk. Anderzijds benoemden verschillende zorgmedewerkers dat zij dit pijnlijk vonden voor de 

bewoners en dat zij juist de bewoners erbij haalden als zij gingen koffie drinken of dossiers gingen 

schrijven, dat zij juist graag wel met de bewoners wilden mee-eten of in ieder geval erbij gingen 

zitten. Zij benadrukten hierbij echter dat dit door collega's niet altijd werd gewaardeerd.  

 Bewoners gaven aan dat zij het jammer en soms moeilijk vonden als medewerkers zich 

terugtrokken, iets wat eveneens door familieleden werd genoemd. 

 B: "Zij gaan dan apart eten en komen later weer terug. Dat vind ik heel jammer en ongezellig. 

 Soms vraag ik mij dan wel af of zij het dan niet leuk vinden bij ons, of ze ons lastig vinden. Wij 

 zijn toch ook gewoon mensen waarmee je een hapje kunt eten en een praatje kunt maken. 

 Het doet mij soms wel zeer ja, ik voel mij dan een beetje weggezet. Maar ze zullen het wel 

 nodig hebben of zo, denk ik dan maar." 

 

Alle deelnemers aan de studie benadrukten het belang van vertrouwde vaste gezichten en de 

negatieve impact van veel wisselingen in personeel. Door meerdere familieleden, bewoners en 

zorgmedewerkers werd benoemd dat er de laatste jaren veel wisseling was geweest en dat dit veel 

onrust had gegeven. 

 B: "Het is fijn als je wordt geholpen door vaste medewerkers. Jij kent hen, zij kennen jou. De 

 afgelopen anderhalf jaar waren echt verschrikkelijk wat dat betreft, steeds andere mensen. 

 Dan was je net een beetje aan iemand gewend, ging die weer weg. Dan begin je eigenlijk elke 

 keer weer overnieuw. Ik hoop dat het nu een tijdje rustig blijft maar ik vrees van niet. Want er 
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 zijn er nu een aantal zwanger, ja dat is echt verschrikkelijk. Nee, niet voor hun maar wel voor 

 ons want dan zijn ze er straks een tijd uit en krijgen wij weer vreemden." 

Familieleden vonden het ook lastig dat zij steeds een andere verantwoordelijk verzorgende kregen, 

waardoor ze voor hun gevoel elke keer toch een beetje opnieuw moesten beginnen. Daarbij 

benoemden zij dat het niet altijd duidelijk werd gecommuniceerd wie de nieuwe verantwoordelijk 

verzorgende was.  

 Het was merkbaar in de observaties van en gesprekken met een aantal zorgmedewerkers dat 

zij zich door die wisselingen in het team nog meer verantwoordelijk voelden om een vast 

aanspreekpunt en gezicht te zijn voor de bewoners en voor de familieleden. 

 Z: "Er zijn zoveel veranderingen geweest, dat is lastig voor ze. Ik ben er veel en werk hier ook 

 al jaren, dus ja ben dan wel een beetje aanspreekpunt voor iedereen. Dan geef je ze toch een 

 beetje vastigheid." 

 

Aandachtige, bewarende presentie 

De meerderheid van de zorgmedewerkers gaf aan dat oprechte aandacht de sleutel is voor 

persoonsgerichte zorg. Zij vonden het essentieel dat zij zichzelf continue openstelden voor de 

bewoners en zich afstemden op hun wensen en behoeften.  

 Z: "Ik wil er voor hen zijn, echt contact maken, zodat zij zich prettig en veilig kunnen voelen. Je 

 moet je altijd weer afvragen wat het betekent voor deze persoon en daar aandacht voor 

 hebben. Dan weet je ook wat je voor ze kunt doen."  

 

Verschillende zorgmedewerkers benadrukten het belang van het behouden van de eigen identiteit 

voor de bewoners en hoe zij daar als medewerker altijd aandacht voor moesten hebben. Ze 

benoemden dat het essentieel is dat zij oprechte aandacht en nabijheid bieden aan bewoners zodat 

de bewoners zich gehoord en veilig voelen.  

 Hoewel zij allemaal dit soort zorg zouden willen bieden, is dit niet altijd de dagelijkse praktijk. 

Dit werd benoemd door de zorgmedewerkers zelf, de bewoners en de families en werd bevestigd in 

de observaties. Wederom werden er door verschillende respondenten in alle categorieën, 

voorbeelden gegeven van de onderlinge verschillen van de zorgmedewerkers in aandacht, compassie 

en afstemmen op de bewoner.  

 F: "Ze zijn allemaal heel betrokken en toegewijd maar sommigen zijn er gewoon beter in om 

 geduldig af te stemmen op de bewoner, zijn tempo, behoeften en wensen van dat moment."  

 

Bewoners, zorgmedewerkers en familieleden benadrukten in de gesprekken hoe belangrijk het was 

dat de zorgmedewerkers spontaan langs gaan bij de bewoners, niet alleen maar als de bewoner om 
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hulp vraagt of er een bepaalde taak moet worden verricht. Tijdens de observaties werd bevestigd 

hoe prettig bewoners het vinden als zorgmedewerkers 'zomaar' even langs lopen. Daarnaast was het 

ook merkbaar dat het de betreffende zorgmedewerkers voldoening en rust gaf, dat zij iedereen weer 

even hadden gezien, wisten hoe het met iedereen ging.  

 B: "Ik vind het zo fijn als ze aan het begin en einde van hun dienst even langskomen om te 

 kijken hoe het met je gaat, even gedag te zeggen. Dan weet je wie er is, maar ik voel me dan 

 ook gezien omdat ze gewoon komen voor jou en niet omdat ze iets moeten. Niet iedereen 

 doet dat, maar ik ben blij als ze het wel doen, dat hoeft helemaal niet lang, gewoon eventjes 

 contact." 

Familieleden van het ZH benoemden dit wel heel belangrijk te vinden maar er geen zicht op te 

hebben of dit gebeurt, familieleden van de VPU benoemden dat het wisselend was of alle bewoners 

in de huiskamer bijvoorbeeld even apart begroet werden, er even contact werd gemaakt als 

medewerkers starten met werk. Familieleden van beide afdelingen benoemden het zelf ook heel 

prettig te vinden als een medewerker even bij hen kwam, om hen te groeten, te vragen of te 

vertellen hoe het ging. Ze gaven echter aan dat dit nauwelijks gebeurt, dat het meer 'toevallig tegen 

het lijf lopen' is van de zorgmedewerkers, ook de verantwoordelijk verzorgende. Meerdere 

zorgmedewerkers benoemden echter dat zij juist bewust niet langs gingen als familie op bezoek was 

omdat ze de bewoners en hun naasten dan niet wilden storen. 

 

Meerdere bewoners benoemden, wat werd bevestigd in de observaties, dat sommige 

zorgmedewerkers het moeilijk vinden om met volledige aandacht bij de bewoner te zijn, zonder 

actief iets te doen. Zeker als bewoners emoties uitten die de zorgmedewerker niet kon oplossen, was 

het moeilijk voor sommigen om present aanwezig te zijn en te blijven.  

 De actieve houding van veel zorgmedewerkers leek hen hierbij in de weg te zitten maar ook 

dat sommigen het moeilijk vonden om te gaan met bijvoorbeeld verdriet en onmacht. In de 

observaties was zichtbaar dat verschillende zorgmedewerkers met meer ervaring hier minder moeite 

mee hadden dan sommige jongere of minder ervaren medewerkers. 

 B: "Aandacht, oprechte aandacht, dat is het meest belangrijk, dat ze contact maken. Soms 

 denken ze dat ze alles moeten oplossen, maar dat is onmogelijk en dat vraag ik ook helemaal 

 niet. Op deze momenten wil ik alleen maar dat ze luisteren, mij steunen. Soms heb je het zo 

 nodig dat ze gewoon even bij je zijn en dat ze bij je blijven, ook als ze niets kunnen dóen." 
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Discussie en conclusie 

Dit onderzoek heeft zich gericht op de onderlinge relaties in de driehoek van bewoners, 

zorgmedewerkers en familieleden. Het heeft de verschillende perspectieven op de essentiële 

aspecten van deze onderlinge relaties onderzocht en gekeken naar hoe deze aspecten momenteel 

worden ervaren. Deze studie was er op gericht om de belangrijkste voorwaarden voor deze 

onderlinge relaties in beeld te brengen en daarmee bij te dragen aan een verbetering van kwaliteit 

van leven en zorg voor alle betrokkenen.  

 

Ten eerste is duidelijk geworden dat bewoners en familieleden respect en waardering hadden voor 

de zorgmedewerkers. Omgekeerd, waren de zorgmedewerkers toegewijd en gemotiveerd om met 

respect en compassie voor de bewoners te zorgen en daarmee bij te dragen aan een menswaardige 

en comfortabele laatste periode van hun leven. Dit biedt een sterke basis voor een betekenisvolle 

relatie tussen bewoners en zorgmedewerkers.  

 Het is ook duidelijk geworden dat zorgmedewerkers en familieleden dezelfde intenties 

hadden: het beste voor de bewoner en goed contact met elkaar. Er bleken echter ook verschillen te 

zijn in hoe ze de beste zorg voor de bewoner zagen en vooral hoe ze de onderlinge relatie met elkaar 

zagen. Dit behoeft nog wel afstemming en overbrugging om zo de relatie tussen zorgmedewerkers 

en familieleden te verbeteren.   

 

In het algemeen toonden de resultaten een opvallende eenduidigheid op de meeste aspecten tussen 

de verschillende categorieën deelnemers. Het eerder ontwikkelde conceptueel model, kwam echter 

niet volledig overeen met de perspectieven van bewoners, familieleden en zorgmedewerkers. 

Daarom is het model aangepast, zoals het volgende figuur laat zien. Daaronder, worden de 

onderzoeksvragen beantwoord.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Aangepast conceptueel model 
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Essentiële aspecten zoals die momenteel worden ervaren 

Er kan worden geconcludeerd dat, vanuit de verschillende perspectieven, het behoud van 

waardigheid en respect voor persoonlijke wensen, behoeften en voorkeuren de meest essentiële 

aspecten zijn in de onderlinge relatie tussen bewoners en zorgmedewerkers. Het belang van 

oprechte aandacht, dat in verschillende studies is aangetoond13,17-19,36,41,43,58, is ook in dit onderzoek 

bevestigd. Voor bewoners is het cruciaal dat zij zich erkend en gewaardeerd voelen als mens. Deze 

studie heeft vervolgens ook laten zien dat alle deelnemers ervan overtuigd zijn dat het goed is als 

deze aspecten nog worden verbeterd.  

 

Bewoners pasten verschillende coping stijlen toe om de situatie het hoofd te bieden, zij gaven zich 

gedeeltelijk over aan de omstandigheden. Dit biedt een mogelijke verklaring waarom vertrouwen en 

privacy bij hen nauwelijks naar voren kwamen als essentiële aspecten, in tegenstelling tot bij de 

zorgmedewerkers en familieleden. Bewoners hadden zich er waarschijnlijk al bij neergelegd dat hun 

privacy veranderd was door het wonen in een verpleeghuis en alleen door te vertrouwen op de 

zorgmedewerkers konden zij zich handhaven in de huidige situatie.  

 Dit vertrouwen is echter niet vanzelfsprekend en dat was merkbaar in de gesprekken met 

bewoners. Uit hun woorden bleek dat een aantal zich vanuit onmacht en afhankelijkheid maar bij de 

situatie neerlegde. Dit onderdeel van het aanpassen aan hun persoonlijke omstandigheden, wat wel 

werd benoemd door enkele zorgmedewerkers, behoeft meer aandacht.  

 Het is van belang dat de coping stijlen van bewoners worden herkend en dat hier op in wordt 

gespeeld. Hierdoor kan bijvoorbeeld beter worden herkend dat een bewoner zich sterk aanpast en 

daardoor ondersneeuwt of kan er meer aandacht zijn voor onderliggend verdriet bij een bewoner die 

bijvoorbeeld alles weglacht. Door de coping stijl van een bewoner enerzijds te respecteren, maar 

anderzijds ook aandacht te hebben voor oorzaken en risico's ten gevolge van een bepaalde coping 

stijl, blijft de identiteit van een bewoner beter behouden.  

 

De coping stijl en het vertrouwen van familieleden bleken ook belangrijke aandachtspunten, die door 

zorgmedewerkers nog niet voldoende worden herkend en meegenomen in het proces. Familieleden 

hadden ook hun eigen coping stijl om de situatie het hoofd te bieden.  

 Zorgmedewerkers benoemden bijvoorbeeld wel dat sommige familieleden heel erg 

betrokken waren, 'overal bovenop' zaten, kritisch waren of juist afstand namen. Er waren echter 

maar enkele zorgmedewerkers die hier het verband benoemden met hoe het proces voor deze 

familieleden was en dat dit wellicht hun manier was om daarmee om te gaan. Ook hier is respect en 

erkenning van persoonlijke wensen, behoeften en voorkeuren van belang om de onderlinge relatie 
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tussen zorgmedewerkers en familieleden te versterken. Bewoners hadden weinig beeld van hoe het 

contact tussen hun naasten en de zorgmedewerkers was, zij dachten wel goed.    

 

Wederkerigheid was een ander thema waarop de perspectieven verschilden, in deze vonden 

bewoners en zorgmedewerkers het wel heel belangrijk en werd het door familieleden nauwelijks 

benoemd. Dit verschil is opvallend, het is echter te verklaren doordat veel wederkerigheid zich 

voornamelijk afspeelt in één op één interacties tussen zorgmedewerkers en bewoners en daardoor 

onopgemerkt blijft door familieleden.  

 Het is tegelijkertijd duidelijk geworden in dit onderzoek dat zorgmedewerkers zich niet altijd 

even bewust zijn van het belang van wederkerigheid voor de bewoners en met name dat zij het soms 

lastig vinden om het toe te laten. Meerdere zorgmedewerkers bleken zelf vooral de neiging te 

hebben, vanuit hun zorgzaamheid, om in alles te zorgen voor de bewoner maar voelen zich 

ongemakkelijk en onzeker in het ontvangen van dankbaarheid en complimenten.  

 

Tijd bleek een belangrijk aspect te zijn, vooral de beleving van tijd en het psychologische effect 

hiervan. Dit wordt herkend in de literatuur25-26,54,70-71. Voor bewoners werd dit beïnvloed door 

enerzijds het moeten wachten op hulp en anderzijds door de ervaring of zorgmedewerkers tijd 

maken voor aandachtige, persoonlijke zorg.  

 De perceptie van tijd werd bij zorgmedewerkers beïnvloed door ervaren werk- en tijdsdruk, 

ondersteuning en eigen houding. Voor familieleden was tijd belangrijk in de aandacht en tijd voor 

hun naasten en de tijd die het kostte om zaken geregeld te krijgen. Door alle deelnemers werden 

administratie, registratie en bureaucratie benoemd als zaken die teveel tijd opslokten. 

  Concluderend, de terugkerende emotionele impact die het aspect tijd heeft, toont aan dat 

hier meer aandacht aan moet worden besteed. Het is belangrijk om gezamenlijk te onderzoeken hoe 

er anders kan worden omgesprongen met tijd en welke oplossingen er zijn om zo de ervaringen van 

de meerderheid van de respondenten positief te beïnvloeden.  

 

Uit de resultaten van dit onderzoek is te concluderen dat de houding, kennis en vaardigheden van de 

zorgmedewerkers essentiële aspecten zijn die de onderlinge relaties beïnvloeden, een conclusie die 

ondersteund wordt door verschillende andere onderzoeken3,4,13,15-17,19,21,35-36,42,44-45,51-53,55. 

 Uit dit onderzoek bleek echter ook dat de eigen houding, kennis en vaardigheden van groter 

belang zijn dan de zorgmedewerkers zelf beseffen. Hiermee zijn zij zich dus niet altijd bewust van de 

invloed die zij zelf uitoefenen op de onderlinge relaties en de ervaringen van bewoners en 

familieleden. Soms bleek er ook een discrepantie te bestaan tussen de intenties die 

zorgmedewerkers uitten en wat er daadwerkelijk gebeurde in de dagelijkse praktijk. Dit zou ook 
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verklaard kunnen worden door onvoldoende bewustzijn van zichzelf, onvoldoende momenten van 

reflectie of onvoldoende kennis, wat genoemd werd door verschillende zorgmedewerkers en ook 

wordt herkend in de literatuur7,20-21,26.   

 Daarnaast zijn er twee barrières te noemen die meer reflectie moeilijker maken. Ten eerste 

werken zorgmedewerkers vaak alleen, waardoor ze alleen zelf kunnen reflecteren op eigen houding 

en handelen. Dit zijn veel van hen niet gewend of ze hebben er geen tijd of rust voor. Ten tweede 

waren de meerderheid van de zorgmedewerkers, bewoners en familieleden terughoudend in het 

geven van feedback, wat reflectie ook niet ten goede komt.  

 Dit geldt zowel voor dingen die beter of anders kunnen, voor wat ze niet prettig vinden, maar 

tegelijkertijd ook voor positieve feedback, voor wat er allemaal wel goed gaat. Bewoners spraken 

positieve dingen nog wel uit, benoemden deze ook regelmatig naar zorgmedewerkers.  Daarentegen 

werden vooral door familieleden en zorgmedewerkers, ook de positieve dingen niet benoemd, er 

werden nauwelijks complimenten uitgesproken.  

 De familieleden uitten hun complimenten en respect voor de zorgmedewerkers wel in dit 

onderzoek maar doen dit niet vaak naar medewerkers, zoals ze zelf ook benoemden. Andersom, 

uitten zorgmedewerkers hun respect voor familieleden ook niet naar hen. Zorgmedewerkers geven 

elkaar onderling nauwelijks complimenten en nemen ook weinig tijd om de positieve momenten met 

elkaar te bespreken. Het is belangrijk dat ook het uitspreken van waardering naar elkaar in het hele 

verpleeghuis meer aandacht krijgt.  

 Dit kan leiden tot meer zelfvertrouwen, meer voldoening en plezier in het werk, elementen 

die ook doorwerken in houding en werkwijze. Een zorgmedewerker die zich prettig, gehoord en 

gewaardeerd voelt in haar werk, die het vertrouwen heeft dat ze het goed doet, kan ook meer geven 

en meer openstaan voor de bewoners en familieleden.  

 

Uit deze studie is te concluderen dat de persoonlijke verschillen van de zorgmedewerkers in houding, 

aanpak en werkwijze momenteel dominant zijn in alle essentiële aspecten die van belang zijn in de 

onderlinge relaties. Iedereen was het er over eens dat enige onderlinge verschillen heel logisch zijn 

en ook helemaal niet erg. Maar de huidige mate van de onderlinge verschillen, werd door alle 

respondenten als onwenselijk beschouwd.  

 Voorbeelden van te grote verschillen zijn onder andere: wijkt de ene zorgmedewerker wel af 

van protocollen, regels en routines, waar de ander er strikt aan vasthoudt; heeft bij de ene 

zorgmedewerker de bewoner de hoogste prioriteit, waar bij de ander alle formulieren moeten 

kloppen; kan de ene zorgmedewerker wel met alle rust en aandacht bij de bewoners zijn, waar de 

ander dit niet lukt; laat de ene zorgmedewerker nabijheid en gehechtheid toe, waar de ander dit als 
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onwenselijk ziet; betrekt de ene zorgmedewerker familieleden bij alles wat er speelt, waar de ander 

dit nog lastig vindt.  

 Er is in dit onderzoek duidelijk naar voren gekomen dat er op verschillende thema's behoefte 

is aan meer eenduidigheid. 

 

Dit onderzoek heeft laten zien dat verschillende familieleden kritisch waren met betrekking tot de 

communicatie. Zij misten soms begrip voor hun situatie van de zorgmedewerkers en een proactieve 

houding. Familieleden wilden meer gezien worden als gelijkwaardige partners in de zorg voor hun 

naasten. Daarbij wilden ze meer betrokken worden in het hele leven van hun naaste in het 

verpleeghuis, maar waren ze onzeker over welke rol zij hierin zouden kunnen spelen.  

 Dit aspect was duidelijk van groter belang bij de families van de VPU dan bij de families van 

het ZH. Dit is enerzijds logisch te verklaren doordat een deel van de bewoners van het ZH zelf nog 

initiatief kunnen nemen rondom het betrekken en informeren van hun familie. Anderzijds wordt dit 

verklaard doordat veel familieleden van de VPU de rol van vertegenwoordiger en ambassadeur van 

hun naaste met cognitieve problematiek op zich nemen. Zij komen voor hun naaste op en 

vertegenwoordigen hun belangen, iets wat ze alleen maar kunnen doen als ze voldoende 

geïnformeerd en betrokken worden.  

 Meerdere zorgmedewerkers gaven aan dat het contact met de familieleden wel goed was 

omdat ze hen op de hoogte hielden van hoe het ging. De meesten waren zich er niet altijd van 

bewust dat de familie meer proactiviteit wenst of dat ze de familie meer zouden kunnen betrekken. 

Daarnaast deden zorgmedewerkers bepaalde dingen juist wel of niet omdat zij dachten dat dit 

prettig was voor familie, zoals ze niet opzoeken als ze op bezoek waren omdat ze niet wilden storen 

of dingen overnemen om de familie te ontlasten. Hierbij gingen ze beiden uit van hun eigen 

perspectief en invulling, zonder dit bij elkaar te verifiëren.  

 Alle medewerkers benoemden wel dat het contact met de familie beter kon maar ze konden 

moeilijk concreet maken hoe, of wat er dan anders moest. Slechts enkele zorgmedewerkers gaven 

duidelijk aan dat de onderlinge relatie met de familieleden echt anders en beter kon. Zij zouden meer 

en ander contact willen, meer samenwerking, meer afstemming en overleg. Ook wilden zij veel meer 

leren over de bewoner van de familieleden.  

 Verschillende onderzoeken hebben vergelijkbare moeilijkheden laten zien in de onderlinge 

relaties tussen medewerkers en familieleden in verpleeghuizen1,3,5-6,14,16-17,39-41,54,58. Wat in deze studie 

echter opvalt, is dat zowel familieleden als zorgmedewerkers allerlei ideeën en interpretaties hebben 

over elkaar en over zichzelf maar dat zij deze onderling niet bespreken of afstemmen. Ze vullen veel 

voor elkaar in, vanuit goede bedoelingen, bijvoorbeeld over verwachtingen, draagkracht en wensen, 



Josine Engels • September 2017 

Onderzoek naar de onderlinge relaties • Topaz • Munnekeweij 
44 

maar spreken die niet uit. Bovendien valt het op dat bewoners weinig zicht hebben op de onderlinge 

relatie tussen hun naasten en zorgmedewerkers. 

 Veel familieleden willen meedenken over persoonlijke activiteiten en willen hier zelf ook best 

een rol in spelen. Ze worden hier echter weinig voor gevraagd en vinden het zelf soms lastig om 

initiatieven te nemen omdat ze medewerkers ook niet in de weg willen zitten. Zorgmedewerkers zijn 

zich hier niet altijd van bewust en benoemen nauwelijks de mogelijkheid van het vragen van 

familieleden hier omtrent of benoemen dat ze familieleden niet willen belasten.  

 Concluderend, is er nog een wereld te winnen in de communicatie en samenwerking tussen 

zorgmedewerkers en familieleden, te beginnen bij meer aandacht voor het onderling uitspreken van 

ideeën, wensen en verwachtingen. 

 

Beperkende en bevorderende factoren 

Hiërarchisch opgedeelde taken als vertrekpunt van de dagelijkse zorg, worden ervaren als een 

belangrijke barrière door bewoners en zorgmedewerkers, een conclusie die wordt bevestigd in de 

literatuur1,3,5-6,14,16-17,39-41,54,58. Deze barrière werd door familieleden niet zo uitdrukkelijk benoemd, 

waarschijnlijk omdat deze juist voornamelijk merkbaar is in de dagelijkse zorg en daardoor familieleden 

nauwelijks beïnvloedt.  

 Alle respondenten van deze studie concludeerden, daarentegen, dat regels, bureaucratie en 

administratie tijdverspillende barrières zijn die de aandacht afleiden van waar het echt om zou 

moeten gaan. Deze beperken bewoners en families in hun persoonlijke vrijheid en beperken 

zorgmedewerkers in hun professionele vrijheid, wijsheid en compassie. Hiermee heeft dit een 

negatieve invloed op leefplezier van bewoners, op werkplezier van zorgmedewerkers en op de 

aandacht en tijd voor onderlinge relaties.  

  Aanvullend hierop worden zorgmedewerkers beperkt, vaak versterkt door henzelf of collega's, 

door verwarrende en niet helpende overtuigingen over professionele distantie en de nadruk op altijd 

maar bezig zijn. Dit onderzoek concludeert dat zowel meer passieve aanwezigheid als gehechtheid en 

nabijheid een grote meerwaarde hebben voor zowel bewoners als zorgmedewerkers. Dit betekent dat 

een breed gedragen omslag in de visie op professionaliteit in verpleeghuiszorg nodig is, wat wordt 

bevestigd in literatuur21,36,54,60,62-65. Deze richt zich in eerste instantie voornamelijk op de meerwaarde 

van nabijheid, gehechtheid en de opbouw van een relatie tussen bewoners en zorgmedewerkers. Dit 

heeft echter ook meerwaarde voor de onderlinge relatie tussen zorgmedewerkers en familieleden. 

Meer nabijheid kan ook in die relatie leiden tot meer compassie en onderling begrip en daardoor tot 

meerwaarde en meer voldoening voor beiden.  

 



Josine Engels • September 2017 

Onderzoek naar de onderlinge relaties • Topaz • Munnekeweij 
45 

Concluderend, is er een ondersteunende omgeving nodig om mogelijkheden voor verandering in de 

dagelijkse praktijk te creëren en faciliteren. Ten eerste, in arbeidsomstandigheden, 

deskundigheidsbevordering, bewustzijn, toegepaste training, coaching en begeleiding van de 

zorgmedewerkers. Ten tweede, in visie, management, coördinatie, inspiratie en controle.  

  Alle facetten in het verpleeghuis moeten hiertoe onder de loep worden genomen met als 

ultieme uitgangspunten: de optimalisatie van relationele kwaliteit van leven en zorg voor bewoners en 

familieleden, de optimalisatie van werkplezier en voldoening voor zorgmedewerkers en de 

optimalisatie van de onderlinge relaties.  

  Een coherente alomvattende aanpak waarin alle facetten worden meegenomen, kan dan de 

nadelen van een institutionele omgeving voor alle betrokkenen verkleinen, zoals ook wordt bevestigd 

in verschillende literatuur1,3-4,8,10,13,15-17,23,40-41,56-59. 

 Hierop volgend, moet ook de fysieke omgeving aangepast worden om zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij de wensen en behoeften. Hiermee kan de omgeving bijdragen aan enerzijds privacy en 

eigenheid voor bewoners, anderzijds mogelijkheden bieden voor ontmoeting en gezelschap. Een 

aangepaste fysieke omgeving kan het delen van waardevolle momenten, nabijheid en betrokkenheid 

bevorderen en interactie en activiteiten stimuleren. Hiermee kan de ontwikkeling en versterking van 

onderlinge relaties tussen alle betrokkenen worden aangemoedigd.  

 

Kracht en beperkingen van dit onderzoek 

Dit onderzoek heeft gelijktijdig de perspectieven onderzocht van bewoners, familieleden en 

zorgmedewerkers, een vergelijking van drie samenhangende perspectieven die tot nu toe nauwelijks is 

gevonden in de bestaande literatuur. De meeste resultaten werden afzonderlijk bevestigd in de 

literatuur, voor de verschillende categorieën, waar dit onderzoek ze juist heeft vergeleken en 

gecombineerd. Bovendien, heeft deze studie een diepgaande inkijk geboden op de aspecten die de 

betrokkenen het meest belangrijk vinden in de onderlinge relaties die deel uitmaken van het leven in 

het verpleeghuis. 

 

De data zijn beperkt door de kwalitatieve insteek van het onderzoek, dat de resultaten baseert op 

interpretaties en perspectieven van een kleine groep respondenten en daardoor altijd subjectief is. 

Bovendien, zijn externe betrouwbaarheid en validiteit beperkt te behalen in een unieke sociale setting. 

Daardoor zijn de resultaten maar gedeeltelijk te vertalen naar andere settings. De interne validiteit, 

betrouwbaarheid en kracht van de data zijn echter wel gegarandeerd door de verschillende, elkaar 

versterkende onderzoeksmethoden en de koppeling tussen data en theorie.  
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De steekproeven en onderzoeksmethoden bevatten al een onderzoeksbias, omdat alleen die 

deelnemers geselecteerd werden die in staat en bereid waren hun perspectieven te delen. Diegenen 

die niet hebben deelgenomen, kunnen andere perspectieven hebben die nu niet zijn gehoord. 

Daarnaast werden de data verzameld en geanalyseerd door één onderzoeker, wat het risico van een 

persoonlijke onderzoeksbias meedraagt omdat alle data berusten op interpretaties en de gemaakte 

keuzes van deze onderzoeker.  

 Desondanks, zijn de onderzoeksresultaten juist versterkt door de inclusie van bewoners met 

verschillende achtergronden en leeftijden, met en zonder cognitieve beperkingen en een variatie in 

lengte van verblijf in Munnekeweij van twee weken tot meerdere jaren. Bij de inclusie van 

zorgmedewerkers is eveneens gezocht naar een zo breed mogelijke variatie in perspectieven door 

medewerkers met verschillende achtergronden, verschillende vooropleiding en functie, verschillende 

leeftijden en een variatie aan soort en aantal jaren werkervaring.  

 Bij de families zijn alleen die familieleden meegenomen in het onderzoek die zichzelf hebben 

opgegeven, wel is er voor gekozen om naast de focusgroepen nog een aantal persoonlijke interviews 

met familieleden te houden en nog enkele vragen per mail te laten beantwoorden, om zo de groep 

uit te breiden.  

 

Concluderende opmerkingen en aanbevelingen 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de essentiële voorwaarden voor verdere ontwikkeling, versterking 

en behoud van relationele kwaliteit van leven en zorg aanwezig zijn in Munnekeweij. Er is namelijk een 

grote toewijding en bereidheid van alle betrokkenen om de situatie in Munnekeweij voor iedereen 

verder te optimaliseren.  

 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de perspectieven vanuit de zorgethiek en de presentietheorie te 

gebruiken. Dit is niet bedoeld als sturend of richtinggevend voor wat in dit verpleeghuis de visie op zorg 

zou moeten zijn. Er is voor deze perspectieven gekozen omdat deze, in de visie van de onderzoeker, het 

beste passen bij de relationele essentie van kwaliteit van leven, zorg en werken in een verpleeghuis die 

dit onderzoek als uitgangspunt heeft. Daarnaast leggen deze theorieën ook de nadruk op het 

verplaatsen in het perspectief van de ander om er zo achter te komen wat er daadwerkelijk in die 

situatie toe doet en toont het belang van compassie en oprechte aandacht. Dat sluit goed aan bij de 

onderzoeksmethoden die zijn gehanteerd en de resultaten die zijn gevonden. 

  

Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek. Zo kunnen andere groepen ook 

meegenomen worden in onderzoek, kunnen de data worden aangevuld of versterkt met andere 

onderzoeksmethoden, kunnen bepaalde thema's verder worden verhelderd of uitgediept om meer 
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begrip te krijgen van de essentiële aspecten van relationele verpleeghuiszorg. Ook kan het als een 

voorbeeld dienen voor andere locaties van Topaz of andere zorggroepen, om daar een vergelijkbaar 

onderzoek op te zetten. 

 

Verschillende aanbevelingen voor veranderingen op alle niveaus zijn uit de onderzoeksresultaten te 

halen. Het bewustzijn van de meest essentiële aspecten in de onderlinge relaties vanuit alle 

perspectieven die in het onderzoek zijn gepresenteerd, bieden daarvoor een startpunt. 

 Om duurzame veranderingen te realiseren die passen bij de unieke context van dit 

verpleeghuis, die aansluiten bij wat voor dit verpleeghuis noodzakelijk en wenselijk is, zouden alle 

betrokkenen moeten worden uitgenodigd en gestimuleerd om met hun ideeën en wensen te komen. 

Om samen de beweging voort te zetten, met ieders bijdrage, voor vervolgplannen en -stappen.  

 Daarbij is het belangrijk om bij elke stap te bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt voor 

deze en wie het eigenaarschap voor de betreffende stap op zich neemt. Een cyclisch proces is aan te 

bevelen, waarin goede implementatie, borging, evaluatie en waar nodig aanpassing, elkaar opvolgen. 

 Een breed draagvlak is noodzakelijk, waarin iedereen in de organisatie zich verbonden en 

betrokken voelt, er aandacht is voor angst, twijfel en weerstand, waarin vertrouwen een belangrijk 

aandachtspunt is en blijft, fouten mogen worden gemaakt en bovendien de successen en 

veranderingen met elkaar erkend en gevierd worden.  

 

Veranderingen zijn het meest succesvol en duurzaam als ze vanuit ideeën die leven in de eigen 

organisatie worden gevormd, geconcretiseerd en geïnitieerd. Om die reden worden hieronder 

'aanbevelingen' thematisch weergeven in grote lijnen, vaak in de vorm van vragen en 

discussiepunten. Deze zijn bedoeld om ideeën te prikkelen, onderlinge vragen en discussie aan te 

wakkeren, welke kunnen helpen om gezamenlijk op verder te bouwen, te onderzoeken en acties en 

plannen op te maken. Er wordt geen lijst gepresenteerd van concrete oplossingen. De belangrijkste 

aanbeveling is namelijk vooral: ga gezamenlijk in gesprek, in discussie, aan de slag om te ontdekken 

wat wenselijk is voor Munnekeweij. Probeer hierin met elkaar te vertrekken vanuit 'ja, tenzij', kijk 

naar mogelijkheden en creëer ruimte voor ideeën en creativiteit, om dan pas concrete oplossingen 

uit te denken.   

 

Bewoners 
 

o Bewoners hebben ondersteuning nodig in het bewaren van hun identiteit en waardigheid. 

Het is noodzakelijk om samen met de bewoner, vanaf het moment van inwoning, in te 

zoomen op wat echt van belang is voor die persoon. Hoe kun je gezamenlijk meer inzetten 

op: wie is iemand als persoon, hoe wil hij zijn leven leiden, waar wordt hij blij van, wat heeft 
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hij daarvoor nodig, hoe gaat hij om met tegenslagen en nieuwe situaties, wat heeft hij 

daarbij nodig van alle betrokkenen, hoe kan dit in de praktijk worden vormgegeven.  

o Mag een bewoner zijn eigen voorkeuren aangeven in alle aspecten die voor zijn dagelijks 

leven van belang zijn, hoe kan hierin meer worden gedacht in mogelijkheden, hoe kan de 

naleving daarvan gefaciliteerd worden. 

o Er is meer aandacht nodig voor het herkennen van coping stijlen van bewoners en het 

daarop inspringen, het begeleiden van hun overgang- en aanpassingsfasen op een manier die 

past bij deze bewoner. Wat is daarvoor nodig, hoe geef je dit vorm. Hoe kan er meer ruimte 

komen voor zingeving in alle facetten, wat betekent dit voor de bewoners, hoe ziet dat er uit, 

wat vraagt dit van de medewerkers, wat hebben zij daarvoor nodig. 

o Probeer hierin te zoeken naar mogelijkheden, naar wat iemand nog wel kan en wil, wat 

daarvoor nodig is. Het concept van positieve gezondheid72-74 kan hierbij bijvoorbeeld een 

hulpmiddel zijn. Ga met elkaar in gesprek hoe dit in de praktijk het beste vorm te geven is, 

wat nu echt er voor kan zorgen dat dit het uitgangspunt wordt en blijft van de zorg. 

Daarnaast is het belangrijk om te bekijken hoe dit levend blijft en dus elke keer gezamenlijk 

wordt aangepast als de situatie van de bewoner verandert. 

o Welzijn, welbevinden, kwaliteit van leven; het zijn allemaal termen die duiden op wat er echt 

toe doet voor mensen. Nu ligt er nog veel focus op het zorgaspect. Hoe kun je met elkaar 

realiseren dat juist die andere kant meer betekenis, focus en concrete inhoud krijgen, zodat 

zorg daar een onderdeel van wordt. Wat vraagt dit van iedereen, wat is daarvoor nodig. 

o Meer aandacht is nodig voor rouw, verdriet, twijfel, onmacht, boosheid en andere emoties 

die snel als 'negatief' worden bestempeld. Deze mogen er zijn en hebben een uitweg nodig. 

Ook hierin heeft elke bewoner andere behoeften waarvan het nodig is die te kennen. Wat is 

ervoor nodig om bewoners de ruimte en veiligheid te bieden dit te uiten, wat vraagt dit van 

medewerkers, wat hebben zij daarvoor nodig. 

o Hoe wordt er aangekeken tegen zelfstandigheid, autonomie, eigen regie, zelfredzaamheid, 

afhankelijkheid. Wat wil een bewoner hierin, kan en mag dat, hoe kan dit vorm worden 

gegeven.  

o Bewustzijn van het belang van wederkerigheid is essentieel. Bewoners willen ook nog wat 

betekenen voor een ander, wat terug doen, wat geven. Krijgen ze daar de ruimte voor, wordt 

dit erkend, hoe kan dit in het dagelijks leven in het verpleeghuis meer vorm krijgen. Zouden 

zij zelf bijvoorbeeld nog vrijwilligerswerk kunnen doen of een activiteit kunnen starten, 

eventueel met hulp. Hoe wordt er mee omgegaan als zij iets willen geven, biedt je daartoe de 

mogelijkheid en hoe bewaak je daarin grenzen, welke grenzen zijn dit.  
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o Nu gebeurt er heel veel om het dorp binnen te halen in Munnekeweij qua vieringen, 

activiteiten, vrijwilligers. Is er daarnaast ook de mogelijkheid tot andersom, kunnen 

bewoners ook nog meer deel uit blijven maken van de lokale gemeenschap, in de kerk, in het 

dorp zelf, in het verenigingsleven. En dan niet alleen de mobiele en mondige bewoners die 

dit zelf kunnen organiseren, maar juist ook de anderen. Is dit wenselijk en zo ja, wat is 

daarvoor nodig. 

o Onderzoek gezamenlijk hoe bewoners meer betrokken kunnen worden bij ontwikkeling, 

opzet en uitvoering van activiteiten, hoe kan er meer maatwerk komen, hoe kan er meer 

stem, betrokkenheid en participatie hierin van bewoners worden gecreëerd en geborgd. 

o De termen cliënten en bewoners worden afwisselend gebruikt, al heeft de term cliënten de 

overhand. Is dit erg, wat willen de betrokkenen zelf, is het nodig en wenselijk om daar 

eenduidigheid in te krijgen. Worden alle bewoners aangesproken zoals zij dit willen, zo niet 

wat is hiervoor nodig, wat vraagt dit van medewerkers, hoe borg je dit. 

o Onderzoek gezamenlijk waar het mogelijk is om de scheiding tussen bewoners en 

medewerkers op te heffen. Waar is het merkbaar en zichtbaar, hoe wordt dit ervaren door 

verschillende betrokkenen, waarom, kan dit ook anders, hoe is dit dan anders vorm te geven, 

hoe zorg je dat dit een gezamenlijk aandachtspunt wordt en blijft. 

o Ga met elkaar in gesprek over wat 'tijd' betekent voor bewoners, hoe ervaren zij dit, waar 

zitten pijnpunten, kan dit ook anders, wat is daar dan voor nodig, is er sprake van 

vraagverlegenheid en waar komt dit dan door, wat kan bewoners hierin helpen. 

o Er zijn allerlei leuke manieren te bedenken om in beeld te krijgen hoe de bewoners hun 

wereld beleven en zien. Bijvoorbeeld door een aantal cameraatjes te verstrekken waarmee 

de bewoners foto's of filmpjes kunnen maken van situaties die voor hen belangrijk of juist 

pijnlijk zijn, vragenspellen te doen met kaartjes over specifieke thema's en een 

tentoonstelling te maken van de antwoorden, bewoners op bepaalde momenten stickers uit 

te laten delen met duim omhoog/duim naar beneden. Ga met elkaar in gesprek over hoe de 

ervaringen van bewoners meer ingebed en zichtbaar kunnen worden gemaakt in het 

dagelijks leven en werken in Munnekeweij. 

Familieleden 

o Ga met elkaar op zoek naar een visie op familieleden die beter past bij de wensen en 

behoeften van bewoners en familieleden hierin, de bijdrage die zij willen en kunnen leveren, 

de rol die zij willen spelen in het leven van hun naasten. Hoe kunnen familieleden meer 

worden betrokken als zij dit willen en kan er met hen worden samengewerkt en 
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gecommuniceerd als gelijkwaardige partners in de zorg voor hun naasten, als alternatief voor 

participeren in de verpleeghuisstructuur. 

o Hoe kan het bewustzijn van het emotionele proces van familieleden worden vergroot, wat is 

hiervoor nodig, wat betekent dit voor de organisatie, de medewerkers en de familieleden 

zelf, wat is er nodig aan maatwerk in ondersteuning, hoe kan dit worden geboden. 

o Familieleden brengen veel kennis en expertise mee over de bewoner, wat nog belangrijker 

wordt als de bewoner deze zelf niet meer goed kan uiten. Hoe zorg je er met elkaar voor dat 

deze wordt gedeeld, dat deze op waarde wordt geschat en wordt gebruikt in het dagelijks 

leven van de bewoners, hoe wordt deze geborgd in het proces. Is er ruimte voor uitwisseling 

van ideeën als zorgmedewerkers er anders tegenaan kijken, bijvoorbeeld doordat een 

bewoner verandert en anders reageert door zijn ziektebeeld, hoe wordt dit vormgegeven, 

wie neemt hierin het initiatief en hoe. 

o Onderzoek met elkaar wat er nodig is voor een betere communicatie met familieleden, wat 

er in de weg staat en hoe dit kan worden weggenomen. Wat zijn de onderlinge wensen en 

verwachtingen, waarom, zijn die reëel, wie bepaalt dat, hoe kunnen die met elkaar worden 

afgestemd vanaf het moment van inwoning. Probeer te denken aan creatieve vormen van 

met elkaar in gesprek gaan hierover, om vertrouwen en informeel contact te vergroten. 

o Loop gezamenlijk het hele proces vanaf aanmelding door, alles wat er bij komt kijken. Wat 

was er, wat miste er, wat is gewenst of nodig. Hoe kun je dit gezamenlijk in de toekomst 

beter stroomlijnen zodat iedereen beter voorbereid is, weet waar hij aan toe is, beter wordt 

begeleid in mentale en praktische zin. 

o Ga gezamenlijk na hoe er vorm kan worden gegeven aan het delen van mooie, waardevolle 

en leuke momenten. Hoe kan dit een grotere rol gaan spelen, hoe kan dit gezamenlijk meer 

worden beleefd of gedeeld.  

o Onderzoek gezamenlijk welke wensen, behoeften en ideeën er zijn bij familieleden over 

activiteiten, wat kunnen en willen zij bijdragen, wat is daarvoor nodig. 

o Bekijk met elkaar wat er nodig en wenselijk is in de communicatie en afstemming tussen 

behandelaren en familieleden, wat zijn de onderlinge verwachtingen en behoeftes, wat is 

daarin nodig, hoe kan dit worden gerealiseerd, wat hebben behandelaren daarin nodig, wat 

hebben familieleden daarin nodig, hoe kan dit worden geborgd in de praktijk. 

Medewerkers, management, organisatie 

o De houding en het gedrag van alle medewerkers en van de directe zorgmedewerkers in het 

bijzonder, heeft cruciale invloed op de bewoners en familieleden. Het is essentieel dat alle 

medewerkers in het huis hiervan doordrongen zijn en zich hier ten alle tijden van bewust 
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zijn. Wat is er nodig om dit bewustzijn structureel te vergroten, wat betekent dit voor alle 

medewerkers van Munnekeweij, hoe geef je dit vorm in het leven van alledag, hoe borg je dit 

en zorg je dat dit een blijvend terugkerend thema is. 

o Het geven en ontvangen van feedback is voor veel mensen moeilijk maar wel essentieel om 

situaties daadwerkelijk te laten aansluiten bij ieders wensen en behoeften. Hoe kun je in elk 

onderdeel van de organisatie inbedden dat mensen elkaar structureel gaan aanspreken, dat 

er op eigen en andermans houding en handelen wordt gereflecteerd. Is er genoeg onderling 

gevoel van veiligheid en vertrouwen om dit te doen, zo niet, wat heeft dit dan nodig. Hoe 

kom je tot een cultuur van samen leren, waar dus ook fouten maken, toegeven en elkaar 

aanspreken bij hoort. Wat is er voor nodig dat iedereen kwetsbaar durft te zijn en open kan 

staan voor advies, visie of ideeën van collega's uit welke laag dan ook.  

o Hoe kunnen collega's elkaar meer bevorderen en aanmoedigen, hoe kun je gezamenlijk een 

sfeer creëren waarin medewerkers ook in elkaars bijzijn vrij en creatief durven te zijn, mee 

durven te bewegen met een bewoner wat dit dan ook vraagt.  

o Besteed nadrukkelijk ook aandacht aan complimenten en het benoemen van de positieve 

dingen, de dingen die je in elkaar waardeert, hoe zorg je er gezamenlijk voor dat dit ook in 

alle lagen onderling veel vaker wordt benoemd.  

o Bekijk en beoordeel met elkaar waar de prioriteiten liggen, waar je voor wil staan, hoe dit er 

dan uit moet zien, wat er voor nodig is om dit voor elkaar te krijgen, hoe je ervoor zorgt dat 

iedereen daarnaar gaat handelen. Zorg dat dit voortdurend terug komt in alles, zoek naar 

een manier hoe je er samen voor kunt zorgen dat dit steeds weer opgefrist en levend blijft. 

Kijk waar een verandering van visie en missie nodig is en hoe je gezamenlijk zorgt voor de 

doorwerking en gedragenheid daarvan in alle lagen van de organisatie.  

o Ga gezamenlijk na wat alle medewerkers nodig hebben in toerusting, training en coaching 

om die houding vast te houden waarvan gezamenlijk wordt besloten dat deze het beste past 

bij waar Munnekeweij voor staat. Welk gedrag, welke werkwijze hoort daarbij, wat is 

wenselijk vanuit alle perspectieven, wat is daarvoor nodig, hoe geef je dit structureel vorm 

en zorg je dat dit geborgd is in de dagelijkse praktijk.  

o Wat is er nodig qua deskundigheidsbevordering van medewerkers, welke vorm sluit het 

beste aan bij hun behoeften, hoe zorg je dat dit steeds terugkeert en aansluit bij hun vragen, 

de veranderende doelgroep en visie op kwaliteit van leven. 

o Ga met elkaar in gesprek wat medewerkers nodig hebben van het management, wat dit 

betekent, hoe dit er uit moet zien en hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt geborgd. 
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o Besteed onderling aandacht aan coping stijlen van medewerkers, wat houdt dit in, hoe doen 

verschillende medewerkers dit, wat hebben zij nodig om de emotionele kant van het werk 

aan te kunnen, hoe zien zij dit, mag dit er zijn, hoe kan hier structurele aandacht voor zijn. 

o Breng met elkaar in kaart wat elke medewerker nodig heeft om plezier en voldoening te 

hebben in haar werk, wat doet er toe, waar wordt zij blij van, waar is ze trots op, hoe ziet dat 

eruit, wat motiveert haar, hoe haal je ieders kwaliteiten naar boven, wat heeft eenieder 

daarvoor nodig. Zorg dat dit een gezamenlijke focus blijft, die steeds opnieuw aandacht 

krijgt. Alleen een medewerker die plezier en voldoening heeft in haar werk, kan echt open 

staan en wat betekenen voor de ander.  

o Onderzoek met elkaar wat tijd betekent voor alle medewerkers, hoe wordt dit ervaren, wat 

is druk, wat betekent dit dan, wat doet dit met de medewerker, hoe reageert zij hierop, kan 

dit ook anders, wat hebben zij hierin nodig en van wie, kunnen zij van elkaar leren, hoe dan, 

hoe krijgt dit thema meer structurele aandacht in gezamenlijke reflectie, kun je met elkaar 

creatieve oplossingen verzinnen, wat is er nodig om 'out of the box' te kijken en denken. 

o Ga met elkaar in gesprek over professionaliteit, over afstand en nabijheid, over gehechtheid, 

over rust en activiteit. Wat betekenen deze termen voor alle betrokkenen, hoe zien ze dat, 

hoe geven ze dat vorm in de praktijk, zouden ze dat anders willen, wat is daar voor nodig. 

o De onderlinge verschillen zijn groot in verschillende aspecten, er is duidelijk behoefte aan 

meer eenduidigheid. Onderzoek met elkaar waar die verschillen liggen, welke ongewenst zijn 

en waarom, wat er nodig is om meer eenduidigheid hierin te krijgen en te behouden. 

o Ga met elkaar na hoe de onderlinge hiërarchie kan worden vermindert, waar deze in de weg 

staat en onwenselijk is, hoe kijken verschillende medewerkers hier tegenaan, wat kan er 

anders, hoe geef je dit gezamenlijk vorm. Is de opdeling in taken en functies passend bij hoe 

je het leven en werken in Munnekeweij wilt vormgeven, draagt dit bij aan kwaliteit van leven 

en zorg, zijn er andere mogelijkheden.  

o Onderzoek met elkaar hoe behandeling en zorg minder gescheiden werelden kunnen 

worden. Hoe kunnen deze beter op elkaar aansluiten, hoe wordt dit door de verschillende 

betrokkenen beleefd, wat zijn de behoeftes, welke mogelijkheden zijn er. 

o Bespreek met elkaar of het biomedische model, de focus op interventies en lichamelijke 

functies nog past bij de visie op het wonen in Munnekeweij. Sluit dit aan bij de wensen en 

behoeften van bewoners, familieleden, medewerkers, past dit bij de doelgroep, zo nee, waar 

en hoe kan het anders, wat is daarvoor nodig, hoe geef je dit gezamenlijk vorm en borg je dit. 

o Kijk gezamenlijk waar het wenselijk zou zijn om de gastvrouwen, huishoudelijk medewerkers, 

activiteitenbegeleiders maar ook bijvoorbeeld vrijwilligers meer te betrekken bij hoe het met 
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de bewoners gaat. Waar kan dit meer op elkaar aansluiten, kunnen ze van elkaar leren, 

elkaar aanvullen, kan de hiërarchie hierin worden opgeheven, hoe geef je dat vorm. 

o Neem gezamenlijk alle systemen, structuren, regels en routines onder de loep. Waar zijn 

deze wenselijk, nodig of handig, waar juist niet, waarom wordt er dan aan vastgehouden, 

hoe kun je deze schrappen of anders vormgeven. Dit vraagt reflectie, durf en onderlinge 

steun. Hoe creëer je die gezamenlijk, wat hebben medewerkers nodig om praktische 

wijsheid, ervaring en intuïtie te laten groeien en te laten prevaleren boven regels en 

protocollen, hoe creëer je ruimte voor onderlinge steun hierin, hoe creëer je een speelveld 

van durven, proberen en loslaten. 

o Ga met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld de inspectie en het zorgkantoor in gesprek om 

gezamenlijk overeenstemming te bereiken over wat er echt nodig is, ook qua 

verantwoording en borging en in welke vorm dit gegoten kan worden. 

Fysieke omgeving 

o Ga met elkaar in gesprek over wat 'thuis' betekent en kijk dan door die bril om je heen. Wat 

is er nodig om van deze plek zoveel mogelijk een thuis te maken. Durf daarbij ook reëel te 

zijn: een verpleeghuis is nooit helemaal als thuis, het blijft altijd tweede keuze voor 

bewoners. Maar als thuis wonen niet meer kan, wat is dan het beste alternatief en hoe kun 

je daar dichtbij komen. Wat moet er dan gerealiseerd worden. Wat betekent dit voor de 

fysieke inrichting, uitstraling, aankleding.  

o Mensen wonen hier, dit is nu hun huis. Dit betekent dat in principe iedereen die er komt bij 

hen op bezoek komt, binnenkomt in hun huis. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de 

inrichting, het gebruik van de ruimtes, de privacy, de keuzevrijheid, de omgangsvormen.  

o Het onderzoek laat zien dat de organisatie van bijvoorbeeld reparaties, was en administratie 

nu niet aansluiten, veel tijd kosten en over veel schijven gaan. Hoe kan dit beter worden 

gefaciliteerd, wat is daarvoor nodig binnen Munnekeweij maar ook binnen de grotere 

organisatie van Topaz, hoe is dit te realiseren voor alle betrokkenen. 

o Ieder mens heeft een afwisseling nodig tussen stimulerende en rustgevende prikkels uit de 

omgeving, tussen rust en activiteit, tussen gezamenlijkheid, ontmoeting en privacy. Hoe is 

die afwisseling en balans beter te realiseren in Munnekeweij. En dan zeker voor die 

bewoners die dit zelf niet kunnen opzoeken of juist uit de weg gaan. Welke mogelijkheden, 

wensen en ideeën zijn er om de fysieke omgeving sfeervoller en huiselijker te maken, wat is 

daarvoor nodig. 

o Voor mensen met dementie is bovenstaande balans en afwisseling cruciaal. Daarbij is een 

overzichtelijke omgeving, met voldoende oriëntatiepunten, herkenbare voorwerpen en een 
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variatie tussen statische en dynamische prikkels van belang. Verschillende aanpassingen zijn 

mogelijk, die er voor kunnen zorgen dat de slaapkamers, gangen en huiskamers op de VPU 

beter aansluiten op de wensen en behoeften van bewoners met dementie. Ga met elkaar na 

wat wenselijk is, kijk naar goede voorbeelden en oplossingen die er (inter-)nationaal  al zijn, 

wat past bij Munnekeweij, wat is daarvoor nodig, hoe is dat te realiseren, wie kan daar wat in 

doen. Betrek ook familieleden en bijvoorbeeld lokale bedrijven bij ideeën en oplossingen. 

o Er zijn nu nog veel storende en afleidende prikkels, in het hele verpleeghuis, van geluiden, 

voorwerpen en attributen die het gevoel van een herkenbaar thuis verminderen. Ga met 

elkaar op onderzoek uit welke dit zijn, breng ze in kaart, bekijk of het wenselijk en mogelijk is 

om deze te verwijderen, te vervangen, aan gezicht of gehoor te onttrekken. 

o Er is een snoezelruimte, ruimte voor complementaire zorg, op de VPU. Deze wordt niet tot 

nauwelijks gebruikt, ook al zouden veel bewoners er baat bij hebben. Hoe kan 

complementaire zorg meer aandacht krijgen voor de bewoners van de VPU maar ook van het 

ZH, is dan een aparte ruimte wel geschikt of kan het beter ingebed worden in het dagelijks 

leven in eigen ruimtes, wat is daarvoor nodig, wie kan en wil daar wat in doen. 

o Buitenlicht en -lucht is van groot belang voor ieders welbevinden. Een deel van de bewoners 

van Munnekeweij kan dit nog zelf opzoeken, de meerderheid is hiervoor echter afhankelijk 

van anderen. Hoe kunnen buitenruimtes beter ontsloten worden, ook voor de bewoners die 

hierin afhankelijker zijn, om zo het gebruik en de toegang te bevorderen. Wat is er voor 

nodig om dit te realiseren. 

 

Bovenstaande opsomming is zeker niet uitputtend en biedt eveneens geen rijtje concrete 

aanbevelingen die direct toe te passen en uit te voeren zijn in Munnekeweij. Bewust niet, ze zijn 

bedoeld als doordenkers, als aanknopingspunten en richtingen waarover alle betrokkenen met elkaar 

in gesprek kunnen gaan. Juist om zelf met oplossingen en ideeën te komen, die passen bij 

Munnekeweij, bij de wensen en behoeften, bij de prioriteiten die daar worden gesteld en bij de 

beweging die is ingezet om gezamenlijk vorm te geven aan een verdere ontwikkeling en verbetering 

van de relationele kwaliteit van leven en zorg in Munnekeweij.  

 

Praat met elkaar, luister naar elkaar, probeer samen, faal samen en vier samen trots alles wat je 

bereikt! 
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