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Radicale Vernieuwing
VERPLEEGHUISZORG

     

Update • april 2017

Verpleeghuiszorg die draait om wat van waarde 
is voor mensen die zorg krijgen, hun naasten en 
medewerkers. Zodat mensen kunnen leven en 
zorg krijgen op manieren die bij hen passen. En 
medewerkers met plezier en passie kunnen werken. 
Om dat tot volle wasdom te laten komen, vinden we 
in en rondom enkele tientallen zorgorganisaties de 
verpleeghuiszorg opnieuw uit.  
 
 
Dromen waarmaken
In de beweging Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg waarin wij ons verenigen, is deze 
droom steeds opnieuw ons uitgangspunt. En zoeken 
we doorgaand de grenzen op van wat mogelijk is 
om die droom waar te maken. Als regels of (denk)
kaders in de weg staan, kijken we hoe het anders kan, 
zodat die ondersteunend kunnen zijn. Mensen van 
LOC Zeggenschap in zorg en het ministerie van VWS 
helpen daarbij.

Beweging 

“Ik voel dat ik weer 
vanuit mijn hart zorg kan 

verlenen,in plaats 
van vanuit de regels”

“Ik kan mijn ogen nauwelijks 
geloven een fijn en positief 

bericht over een verzorgingshuis in 
onze regio. Hopelijk wordt dit overal 
zo normaal, dat hierover berichten 
geen nieuws meer is. Onze ouderen 
verdienen dat!“

Lezer van het artikel over 
radicaal vernieuwer Sensire 

in de Gelderlander

“Hoe kunnen wij 
de medewerkers 

faciliteren, zodat zij 
zich meer kunnen 

richten op de relatie 
met de bewoner en 

familie?”

“Het zit soms in hele kleine dingen, 
weet de cliëntenraadsvoorzitter. 
‘Nu denken verzorgenden vaak 
nog: ik weet dat dit goed voor u 

is. Terwijl bewoners en familie iets 
anders ervaren of aangeven. Dat gesprek 
moet dus vaker gevoerd en eigenlijk 
vanzelfsprekend worden.” Lees hier wat 
vernieuwer Surplus hiervoor doet.

Intensief met elkaar 
aan de slag

Er zijn kerndeelnemers, ringdeelnemers, en 
organisaties in de schil. LOC en VWS zijn betrokken, 
net als zorgkantoren, de inspectie en NZa. 
Wie doet wat? Naar het overzicht.  

Deze verpleeghuizen doen mee. Wat hen beweegt?  
Hoe ze radicaal vernieuwen? Zie dit overzicht. 

Radicale vernieuwingsaanpak

Nieuwe mogelijkheid deelname!

Nieuwsbrief 

Hier kun je je inschrijven voor
de nieuwsbrief. 
 
Meer info en meepraten?
www.radicalevernieuwing.nl    
#radicalevernieuwing 

Uitgebreide nieuwe updates 
rondom de inspiratiebijeenkomst 
22 mei.

“Dat betekent een 
ontdekkingstocht 

voor iedere 
medewerker. Wat heb 
jij daarvoor nodig om 
daar invulling aan te 

geven?“

   Vernieuwingsnetwerken 

Verpleeghuizen nemen het 
initiatief elkaar structureel op te 
zoeken. Lees hier een voorbeeld.

klik op 
de kaart

In de ‘schil’. Voor verpleeghuizen die de 
ontwikkelingen van dichtbij willen volgen.
En geïnspireerd willen raken voor de 
eigen praktijk. Meer informatie.

http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/doe-mee
http://www.radicalevernieuwing.nl
https://www.youtube.com/channel/UCHY9f9Bp73OYuJy5yOMhJiw
https://twitter.com/radicaalnieuw
http://fb.me/radicalevernieuwing
https://www.linkedin.com/company/radicale-vernieuwing-verpleeghuiszorg/
https://www.instagram.com/radicalevernieuwing
http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/media
http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/media
http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/media
http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/media
http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/media
http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/radicale-vernieuwer-verpleeghuiszorg-surplus-kleine-stapjes-radic
http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/radicale-vernieuwer-verpleeghuiszorg-surplus-kleine-stapjes-radic
http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/radicale-vernieuwer-verpleeghuiszorg-surplus-kleine-stapjes-radic
http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/organisatie-radicale-vernieuwingsbeweging
http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/doe-mee
http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/doe-mee
http://loc.us3.list-manage.com/subscribe?u=2982793de6c3238b690a06f6d&id=2ed7caaca5
http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing
www.radicalevernieuwing.nl
http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/leyhoeve-congres
http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/leyhoeve-congres
https://issuu.com/loczeggenschap/docs/lr_zzs01_2017rvvkatern

