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“Het gaat in de zorg op de eerste plaats om mensen. 
Om de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten, 
de zorgverleners. Het gaat om hun waarden, om 
waar zij in geloven en waar zij op aangesproken 
willen worden; om wat hen gelukkig maakt.

Wat we voor ons zien, is zorg waardoor mensen 
binnen hun eigen mogelijkheden een waardig leven 
kunnen leiden. Waardoor zij kunnen doen wat zij 
belangrijk vinden. Relaties kunnen onderhouden 
met wie voor hen van betekenis is. Zorg, waarbij 
naasten een wezenlijke bijdrage leveren en 
op waarde worden geschat. Zorg waarin álle 
zorgverleners plezier in hun werk hebben, zich vrij 
voelen hun verantwoordelijkheid te nemen, en de 
passie ervaren die hen voor dit werk heeft doen 
kiezen.

Dít is de zorg waar we van dromen. Zorg die vanuit 
de waarden van mensen méér waarde toevoegt 
en daardoor tot een beter resultaat leidt – voor 
iedereen. Zorg waarin niet de regels, maar relaties 
voorop staan. 

Dat is waardevolle zorg.”

www.radicalevernieuwing.nl/droom
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Voorwoord
En dat is vijf! 

Voor je ligt alweer de vijfde Zicht op 
vernieuwing, de overzichtspublicatie van de 
beweging Radicale vernieuwing zorg. En wat 
ben ik opnieuw trots op het resultaat. Want 
ook in deze ‘lustrum-editie’ vind je weer heel 
veel inspirerende gesprekken met mensen 
die de vernieuwing vormgeven, en daarbij 
‘samen muren doorbreken’ – het thema van de 
afgelopen Week van de Radicale vernieuwing. 
Lees maar even mee!

In 2021 onderzochten veertien deelnemers van de 
beweging hoe de implementatie van de Wet zorg 
en dwang (Wzd) bij kon dragen aan vrijheid en 
veiligheid, en daarmee aan het levensgeluk van 
cliënten. Dat leidde tot adviezen en aanbevelingen. 
Eén daarvan was de verpleegkundig specialist in te 
zetten als Wzd-functionaris in plaats van de specialist 
ouderengeneeskunde. Jaap Kappert vervult deze rol 
bij Brentano en heeft daar een heel uitgesproken 
mening over. Spannend!

Ook mooi: het nieuwe Actieteam Ruimte voor 
dementie. Veel zorgorganisaties ‘openen de deuren’, 
omdat zij vinden dat mensen met dementie óók het 
volste recht op vrijheid hebben. Bij Sensire hebben 
ze er aardig wat ervaring mee, bij Raffy | Lâle | De 
Leystroom staan ze nog aan het begin. Het leidt 
tot heel wat dilemma’s – voor alle betrokkenen. Een 
leerzaam onderwerp.

Nog een pareltje: Erik Mondriaan die verbonden is aan 
twee ROC’s en vertelt hoe je zorgonderwijs in de praktijk 
kunt vernieuwen. Grote zorg- en onderwijsorganisaties 
die hun ego opzij durven zetten voor dat ene 
gemeenschappelijk belang: onderwijs dat wél aansluit 
op de praktijk. Dat is nog eens muren doorbreken.

En wil je een doorkijkje naar hoe de zorg in de nabije 
toekomst eruit kan gaan zien? Mireille de Wee 

legt uit welke stappen Mijzo neemt om de grote 
uitdagingen van de sector op te vangen. Inclusief een 
programma waardoor mensen écht langer zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen.

In het slotartikel kijken vier vernieuwers naar de 
beweging, naar wat er bereikt is en waar we nog aan 
moeten werken. Wijze woorden, mooi materiaal voor 
reflectie. Heel herkenbaar ook, want als coördinator 
ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij de 
beweging. Maar … voor mij persoonlijk gaat er wel 
wat veranderen. Inmiddels heb ik het coördinator-
stokje overgedragen aan Isabelle van der Wijk. Zelf 
blijf ik – meer op de achtergrond – betrokken als 
adviseur. Want als je eenmaal gegrepen bent door de 
vernieuwing, wordt loslaten heel moeilijk.

We gaan een nieuw jaar in, waarin we elkaar blijven 
helpen om minder gericht te zijn op regels en meer 
op relaties. Waarin we verder werken aan waardevolle 
zorg, en we weer nieuwe stappen nemen om onze 
‘droom’ te realiseren.

Namens de beweging Radicale vernieuwing zorg wens 
ik je veel inspiratie en leesplezier!

Marie-Antoinette Bäckes, (voormalig) coördinator

Isabelle van der Wijk en Marie-Antoinette Bäckes
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Reflecteren op de 
essentie

Na de start van de beweging ‘Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar 
relaties’ in februari 2017 was er al snel behoefte 
aan verslaglegging. Niet om verantwoording af 
te leggen, maar om datgene wat er gaande was 
in de beweging zichtbaar te maken en beter 
te kunnen delen. Met elkaar meekijken, van 
elkaar leren, het netwerk benutten én groter 
en sterker maken: dat was natuurlijk óók het 
doel van de aangesloten organisaties. Hoe kan 
dat nu beter dan door verhalen te vertellen? 
Zo ontstond Zicht op vernieuwing, de grote 
overzichtspublicatie van de beweging. 

Meer dan verslagleggen
Niemand voorzag dat na de eerste Zicht op 
vernieuwing nog vier edities zouden verschijnen, 
inclusief deze nummer vijf – een lustrum-editie dus! 
Zicht op vernieuwing bleek inderdaad in een behoefte 
te voorzien. De publicatie deed, precies zoals bedoeld, 
meer dan verslagleggen. Zij tekende persoonlijke 
ervaringen op van mensen die op enige manier 
betrokken waren. Bestuurders, medewerkers, naasten 
en vrijwilligers en natuurlijk – voor zover mogelijk 
– de mensen die zorg nodig hebben. En daarnaast 
belangrijke partners ‘van buiten’; partijen met grote 
impact die zich steeds meer met de beweging 
verbonden hebben: zorgkantoren, IGJ, VWS.  

Stuk voor stuk waren het verhalen over de 
vernieuwing: successen en tegenslagen, dilemma’s 
en heldere inzichten, grote visies en kleine 
verzuchtingen. Leerzaam, inspirerend, confronterend; 
reflectiemateriaal en gespreksstof. 

Het Virus
De vernieuwing vindt plaats tegen de achtergrond 
van het algemene maatschappelijk leven. Dat 
leven sluipt vanzelf de verhalen in. In de vierde 
Zicht op vernieuwing ‘sloop’ het coronavirus dus 
ook naar binnen, zoals het eerder onzichtbaar de 
verpleeghuizen binnengeslopen was. Hoewel sluipen 
nauwelijks het juiste woord is: het virus zette de 
wereld op zijn kop, en Zicht op vernieuwing 4 stond 
grotendeels in het teken van de beperkingen die er 
het gevolg van waren. Het grote dilemma was: hoe 
kun je nu mensen opsluiten in hun eigen huis en hun 
naasten plots bestempelen als ‘bezoek’, wanneer je 
nu juist het welzijn en de persoonlijke waarden van 
die mensen voorop wilt zetten? 

Actieteams
Zicht op vernieuwing legde de omgang met dat grote 
dilemma vast in soms vertwijfelde getuigenissen. 
Maar het vertelde óók over de inventieve 
oplossingen die gevonden werden en de versnelling 
die de coronacrisis op sommige plekken aan de 

Vijf edities Zicht op vernieuwing 
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vernieuwingsprocessen gaf. We laten ons in de zorg 
immers niet op de kop zitten. Bovendien bundelde het 
verhalen van enthousiaste vernieuwers die – virus of 
niet – met Actieteams belangrijke thema’s aanpakten. 
Ook in tijden van nood werd vooruitgekeken. Ooit 
zouden we toch wel van dat virus af zijn?

Verbreding
Van dat virus bleken we dus toch niet zo snel af te 
komen. Maar ondanks de grote druk die het op bleef 
leveren, de vele vragen die de pandemie opriep, ging 
de beweging door. Het jaar 2021 werd ondanks alles 
geen slecht vernieuwingsjaar. Al was het alleen maar 
door de verbreding die de beweging liet zien naar 
andere sectoren in de zorg – wat tijdens de Week 
van de Radicale vernieuwing zeer manifest werd. 
Langdurige ggz, jeugdzorg, zorgonderwijs: naast de 
verpleeghuis- en thuiszorg kwam het tijdens die week 
allemaal voorbij, en de sprekers en deelnemers aan 
de workshops vonden weer eindeloze hoeveelheden 
inspiratie bij elkaar. Nog een symbool van de 
verbreding: de oorspronkelijke naam werd ingekort 
tot beweging Radicale vernieuwing zorg. Weg met de 
silo’s, we slechten de muren. ‘Samen doorbreken we 
muren’ was niet voor niets het thema van de Week.

Het grotere gemeenschappelijke doel
Inspiratie wil ook Zicht op vernieuwing 5 bieden, zoals 
het dat eerder deed met de voorgaande publicaties. 
Weliswaar ligt de focus op de verpleeghuis- en 
thuiszorg, maar in de artikelen klinkt helder door dat 
als we werkelijk willen vernieuwen een veel bredere 
beweging nodig is. De vernieuwing dient te komen 
uit de hele samenleving, zoveel maakt het artikel 
‘Zorg voor (samen)leven’ overduidelijk. ‘Radicale 
vernieuwing zorgonderwijs: leren in de praktijk’ laat 
zien dat opleiden anders kan, zeker als gevestigde 
partijen het grotere gemeenschappelijke doel voorop 
zetten en de muren tussen hun organisaties en eigen 
belangen durven te slechten. We mogen er niet meer 
alleen voor onszelf zijn, we moeten er voor elkaar zijn! 
‘Wet zorg en dwang: hoe werkt dat dan?’ vertelt over 
goede bedoelingen, hoe die soms strijdig zijn met de 
praktijk en ons eigen denken (de verandering zit in de 
mens!) en hoe je op een eigen manier invulling kunt 
geven aan wetten en voorschriften. En ‘Ruimte voor 
dementie: de deuren gaan open’ doet feitelijk een 

beroep op iedereen om omstandigheden te creëren 
waardoor het ‘opsluiten’ van mensen met dementie 
niet eens meer in ons op zou moeten komen.

Veel te leren
Wie de artikelen leest, ontdekt dat ze onwrikbaar 
op elkaar ingrijpen. Iedere actie houdt verband met 
de andere, iedere vernieuwing is afhankelijk van 
de andere. Zie daar het ‘radicale’ van de beweging 
Radicale vernieuwing zorg. En er valt nog veel 
meer te leren van al die mensen die aan het woord 
komen. Dat die systemen, die ons zo in de weg zitten 
(althans, dat vinden we), best ruimte laten voor wie 
het zien wil. En dat ze óók veel gebracht hebben, 
al zijn we erin doorgeslagen. Dat de vernieuwing 
kan ontstaan vanuit twee soorten urgentie: zonder 
verandering is het huidige zorgsysteem niet vol te 
houden; of: hoe we de zorg ook organiseren, de mens 
moet weer centraal komen te staan. Of dat hetgeen 
we normaal zijn gaan vinden, eigenlijk helemaal niet 
normaal hoeft te zijn – maar dat we allemaal een 
eigen kijk op werkelijkheid en wenselijkheid hebben. 

Reflectie
Zo delen de geïnterviewden nog heel veel meer 
inzichten en wijsheden. Oók in ‘De beweging: 
Stand van Zaken’, het artikel waarin vier gedreven 
vernieuwers uit de beweging met elkaar bespreken 
hoe de beweging er nu voorstaat en waar we op 
moeten blijven letten. Momenten vrijhouden voor 
reflectie, de relatie koesteren, de dialoog blijven 
voeren, de ander steunen, empathie tonen, aandacht 
geven (en ook de medewerkers niet vergeten!), lef 
hebben, elkaar respecteren, verandering de tijd 
gunnen en zelfs: kaders stellen. Het is zo maar 
een dwarsdoornede van wat in dit lange artikel 
aan bod komt. Veel hebben we op andere plekken 
ook gehoord, zij het in andere bewoordingen. 
Maar de persoonlijke beschouwingen van de vier 
gespreksgenoten zetten aan tot waar bijna deze 
hele Zicht op vernieuwing toe oproept: even afstand 
nemen van de waan van het moment en reflecteren 
op onszelf, de beweging, het grote geheel. Reflecteren 
op de essentie.
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“Had het niet: Wet verbeteren 
van zorg en voorkomen van 
dwang moeten zijn?”

In gesprek met Jaap Kappert, verpleegkundig specialist en Wzd-functionaris bij Brentano
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In Zicht op vernieuwing 4 vertelden ‘trekkers’ 
Caroline Beentjes en Saskia van Opijnen uitgebreid 
over het Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het 
levensgeluk van cliënten. Zonder chagrijn kijken 
naar de nieuwe Wet zorg en dwang, en die zo 
implementeren, dat het levensgeluk van cliënten 
werkelijk gediend wordt: dat was het doel van 
Het actieteam. Het kwam met aanbevelingen voor 
de implementatie, overlegde met VWS, en kreeg 
toestemming voor een pilot. Op 1 januari 2020 trad 
de wet in werking. Kort daarna begon Jaap Kappert 
bij Brentano. Als verpleegkundig specialist. En 
als Wzd-functionaris. Hoe kijkt hij naar de Wzd? 
Wil het een beetje vlotten, met het levensgeluk 
van de cliënt? “Alleen de naam al: Wet zorg en 
dwang. Had dat niet ‘Wet verbeteren van zorg en 
voorkomen van dwang’ moeten zijn?”

Geen onvrijwillige zorg, geen Wzd-functionaris
Jaap Kappert is verpleegkundig specialist, 
hoofddocent aan de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen en bestuurslid van V&VN, de 
beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen 
Nederland. Bij V&VN is hij portefeuillehouder voor de 
Wet zorg en dwang. Alsof dat niet genoeg is, werkt 
hij óók nog twee dagen in de week bij Brentano in 
Amstelveen, daartoe overgehaald door Lies Zuidema, 
bestuurder bij Brentano en groot pleitbezorger 
van de beweging Radicale vernieuwing zorg. Jaap 
is er betrokken bij de pilot rondom de rol van de 
verpleegkundig specialist bij de invoering van de Wzd, 
meer in het bijzonder als Wzd-functionaris. Een rol 
die wat hem betreft, kort door de bocht, eigenlijk snel 
overbodig zou moeten zijn. 

Jaap: “De Wzd-functionaris moet de processen 
rondom de totstandkoming en toepassing van 
onvrijwillige zorg beoordelen. Daarnaast is hij 
betrokken bij het beleid van de instelling als het 
gaat om de Wzd. Het is niet zozeer een inhoudelijke 
rol. Het is een beleidsmatige rol, en het is een 
rol die bedacht is om nog eens een extra toets te 
hebben op iedereen die betrokken is geweest bij de 
beslissing om onvrijwillige zorg toe te passen. Als er 
geen onvrijwillige zorg wordt toegepast, heb je geen 
stappenplan en geen Wzd-functionaris nodig. 

Dat is de norm van de Wzd: dat we in principe 
geen onvrijwillige zorg inzetten. Toch is er een heel 
systeem opgetuigd om te toetsen of het toepassen 
van onvrijwillige zorg – datgene wat je níet wilt – op 
de goede manier gebeurt. Zo’n systeem is er niet op 
gebouwd om te kijken of dat wat je wél wilt – géén 
onvrijwillige zorg bieden – goed gebeurt. Volgens mij 
leidt dat enorm af van de bedoeling.”

Geen onvrijwillige zorg toepassen – waarom blijf ik 
me toch verbazen dat daar een wet voor nodig is?  
Sta ik alleen in die verbazing?

“Ik denk niet dat je alleen staat in die verbazing. 
Volgens mij zijn er weinig zorgverleners die met een 
goed gevoel gedwongen zorg toepassen. Ik denk wel 
dat er wetten nodig zijn om normen te stellen, en ook 
om maatschappelijke veranderingen vast te leggen. 
Tot begin jaren ’90 hadden we de Krankzinnigenwet, 
daarna de wet Bijzondere opneming psychiatrische 
ziekenhuizen of Bopz, die gold tot begin vorig jaar. 
Volgens de Bopz mocht je als zorgverlener ook al 
niet zomaar allerlei maatregelen toepassen. Aan de 
toepassing daarvan zaten ook voorwaarden. De Wzd 
gaat weer een stap verder. Die draait het om en zegt: 
in principe doen we helemaal niets onvrijwilligs. We 
kijken eerst naar wat we met toestemming aan zorg 
kunnen geven, dus vrijwillig. Onvrijwillige zorg is 
echt een laatste redmiddel. Dat is mooi van die Wzd. 
Maar in de wijze waarop de wet het dan verwoordt, 
is heel veel aandacht voor hoe je onvrijwillige zorg 
goed toepast en minder voor hoe je het op een goede 
manier voorkomt.”

 Jaap Kappert
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Belangrijke vragen over onvrijwillige zorg 
beantwoorden 
“Het is een wet met een positieve inslag, maar 
vooral ook met aandacht voor het toepassen van 
onvrijwillige zorg en de processen daaromheen. 
Daardoor concentreren we ons wat mij betreft 
ook te veel op de ‘toetser’ van het proces, de 
Wzd-functionaris, terwijl het echte werk gebeurt 
in het contact tussen de cliënt, behandelaar, 
verpleegkundige en verzorgende. Dáár gebeurt iets 
waardoor er heel veel kennis opgebouwd wordt over 

alternatieven voor onvrijwillige zorg. En daar zouden 
ook de belangrijke vragen over onvrijwillige zorg 
beantwoord moeten worden.

Neem het toedienen van psychofarmaca. Daarover 
kun je je sowieso al vragen stellen, want in de meeste 
gevallen helpt het niks. En als het helpt, wie helpt 
het dan echt? Helpt het de persoon met dementie? 
Of helpt het vooral om diens gedrag zodanig te 
onderdrukken dat de omgeving er geen last van 
heeft? En op wat voor manier heeft de omgeving er 
last van? Is het voor de dochter vervelend, omdat het 
zo pijnlijk is om te zien dat pa de hele dag op het 
tafelblad zit te trommelen? Heeft de verzorgende 
er last van, omdat die geen tijd heeft om even bij 
zo iemand te gaan zitten? Of vinden we het gewoon 
maatschappelijk onwenselijk, twintig mensen in een 
groep bij elkaar, waarvan de één de hele tijd met 
zijn vingers zit te trommelen en een ander loopt te 
schreeuwen, omdat er iemand zit te trommelen? Wie 
moet er dan een pil? En geven we die pil dan om de 
goede reden? 

Dat vind ik mooie vragen, en de Wzd probeert die 
bij ons op te roepen. Alleen denk ik niet dat we er 
voldoende aan toekomen om de antwoorden te 
zoeken.”

Weinig tijd om na te denken over alternatieven
“Dat ik me hier als verpleegkundig specialist mee 
bemoei, komt ook voort uit een persoonlijke ambitie 
om het anders te doen. Aan de ene kant denk ik 
dat de dokter in het verpleeghuis in het verleden te 
gauw medicatie voorgeschreven heeft. Aan de andere 
kant waren de verpleegkundigen en verzorgenden er 
misschien ook te snel tevreden mee. Ik kijk daarin 
naar beide partijen. 

Voor verpleegkundigen en verzorgenden is het heel 
gebruikelijk dat ze 95 procent van hun tijd besteden 
aan de dagelijkse zorg voor cliënten. Dan blijft er 
vijf procent van hun werktijd over voor reflectie, het 
opleiden van collega’s, innovatieprojecten. Dat is 
niet veel, dus meestal komt er ook niks van terecht. 
Of het gebeurt buiten werktijd – waardoor mensen 
opbranden. Of het gebeurt niet, en dan branden ze 
ook op, omdat ze er wel iets mee wíllen doen.  

De verpleegkundig specialist 
als WZD-functionaris: 
onderdeel van de pilot

In principe is de rol van Wzd-functionaris 
voorbehouden aan artsen, gz-psychologen en 
orthopedagogen-generalist. Na afspraken met 
VWS treden bij enkele organisaties die betrokken 
zijn bij de beweging Radicale vernieuwing 
zorg ook verpleegkundig specialisten op als 
Wzd-functionaris. Officieel loopt dat via een 
constructie met een arts onder wiens mandaat 
die rol uitgevoerd wordt. In de praktijk wordt 
daarvan weinig gebruikgemaakt, zegt Jaap, 
en eigenlijk is zo’n mandaat volgens hem dus 
overbodig.

Jaap: “Bij V&VN was het ook opgevallen dat nou 
net de verpleegkundig specialist niet voorkwam 
in het rijtje Wzd-functionarissen. Dat vonden 
wij een gemiste kans, omdat de verpleegkundig 
specialist veel expertise heeft als het gaat 
over de alternatieven voor onvrijwillige zorg. 
Een verpleegkundig specialist kijkt ook op een 
andere manier naar een cliënt dan een arts. Ik 
zeg altijd zelf: niet met het voorschrijfblokje in 
de hand, maar meer: hoe kunnen we mensen 
ook ‘niet-medicamenteus’ zorg bieden? De rol 
van Wzd-functionaris past dus ook goed bij de 
verpleegkundig specialist als de norm van de wet 
inderdaad is: geen onvrijwillige zorg toepassen.”
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Maar goed, als je zo gericht bent op maar doorgaan 
zodat iedereen netjes verzorgd is, dan heb je weinig 
tijd om ook nog echt na te denken over alternatieven 
voor onvrijwillige zorg. Over hoe we bijvoorbeeld de 
huiskamer beter in kunnen richten, zodat het bij de 
één niet tot irritatie leidt als de ander eindeloos met 
zijn vingers zit te trommelen. Dan ligt de keuze voor 
onvrijwillige zorg méér voor de hand.”

Meer de creativiteit aanspreken
“We hebben hier een mijnheer die ook wel eens 
onrustig was. Tot iemand van de zorg ontdekte dat 
hij heel erg van de natuur houdt. Toen hebben ze 
vetbolletjes opgehangen voor de vogeltjes en zijn 
stoel anders geplaatst zodat hij die kan zien. Ik 
vind dat dus een prachtige oplossing, omdat je dan 
iemand niet totaal verandert met medicijnen, maar 
alleen het gedrag aanpakt dat last geeft, óók hemzelf, 
op een manier die past bij de persoon. Daar komt 
geen onvrijwillige zorg bij kijken. Ik denk dat we die 
creativiteit – en die zit in heel veel zorgverleners – 
veel meer kunnen aanspreken. Dan kom je minder 
bij het dwang- en controlegedeelte van de Wzd uit 
en veel meer bij het zorggedeelte ervan. Je zou met 
elkaar alternatieven moeten onderzoeken, voordat je 
bij het stappenplan belandt. Maar meestal ontbreekt 
het aan de tijd om die creativiteit aan te boren. En 
waar we dus eigenlijk gericht moeten zijn op het 
voorkomen van onvrijwillige zorg, gaat de aandacht 
toch weer de andere kant uit: áls we dan onvrijwillige 
zorg toepassen, laten we dan zorgen dat het goed 
gebeurt, netjes volgens het stappenplan. Het zou het 
tegengestelde moeten zijn. Laten we nou regelen dat 
iedereen in de zorg een rijkdom aan alternatieven 
heeft, gericht op de individuele cliënt. Maar daarvoor 
heb je ruimte nodig.” 

“Het echte werk gebeurt in het 
contact tussen de cliënt, behandelaar, 
verpleegkundige en verzorgende.”

Te weinig focus op rol van zorgverlener
“Recent las ik een persbericht dat de invoering van de 
Wzd zo’n 111 miljoen euro heeft gekost. Dat zit vooral 
in de administratie, het aanpassen van ICT-systemen, 
en in scholing. Kijk je naar die scholing, dan is die 
vooral gericht geweest op Wzd-functionarissen. 

Maar het vindt híer plaats, hier waar verpleeg-
kundigen en verzorgenden met behandelaren moeten 
afwegen wat nou de goede alternatieven voor 
onvrijwillige zorg zijn. Brentano besteedt daar zeker 
aandacht aan, maar ook bij ons hebben de mensen 
die het moeten doen een e-learning gehad, en een 
reflectiemiddag, en voor de rest wordt gestimuleerd 
om op de afdelingen het goede gesprek te voeren 
– hoe dan? Terwijl je als Wzd-functionaris een 
uitstekende cursus krijgt van acht bijeenkomsten. 

Onderzoek en Actieteam
De komst van de nieuwe Wet zorg en dwang was 
voor Saskia van Opijnen reden om deelnemers 
uit de beweging op te roepen na te denken 
over de implementatie. Hoe doe je dat naar de 
intentie van de wet en voorkom je dat niet de 
mens, maar toch weer de regels centraal komen 
te staan? Samen met Caroline Beentjes stond 
Saskia daarmee aan de basis van het Actieteam 
Veiligheid en vrijheid voor het levensgeluk van 
cliënten.

Uiteindelijk onderzochten in 2021 veertien 
deelnemers van de beweging Radicale 
vernieuwing zorg hoe de implementatie van de 
Wzd bij kon dragen aan vrijheid en veiligheid, en 
daarmee aan het levensgeluk van cliënten. Daar 
kwamen adviezen en aanbevelingen uit voort. 
Een van die aanbevelingen was dat de rol van 
Wzd-functionaris goed ingevuld kan worden door 
de verpleegkundig specialist. Deze aanbeveling 
werd ondersteund door de uitkomsten van een 
onderzoek dat de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen deed naar de pilot.

De resultaten van het door de HAN uitgevoerde 
onderzoek naar de pilot zijn te vinden via: 
www.radicalevernieuwing.nl/wzd-functionaris

Over de Wzd en het Actieteam Vrijheid en 
veiligheid voor het levensgeluk van cliënten is 
een reeks mini-documentaires gemaakt. Kijk 
hiervoor op: 
www.radicalevernieuwing.nl/documentaires

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/04/08/invoering-wet-zorg-en-dwang-kost-jaarlijks-111-miljoen-euro-meer
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Er zit dus een flink gat tussen het klaarstomen van 
mensen voor de uitvoerende rol en het klaarstomen 
van mensen voor die toetsende rol.

“Ik denk dat we de creativiteit die in 
heel veel zorgverleners zit veel meer 
kunnen aanspreken.”

De focus ligt wat mij betreft te weinig op het 
daadwerkelijk kunnen uitvoeren van je rol als 
zorgverlener; en dat in een moeilijke context, met een 
grote personeelskrapte en werkdruk, en medewerkers 
met heel verschillende opleidingen en achtergronden, 
waar we wel hoge verwachtingen van hebben. Aan 
de andere kant, verpleegkundigen en verzorgenden 
ken ik ook als een beroepsgroep die zegt: we moeten 
zorg verlenen, we moeten door. Dus zet je die in 
een ruimte om na te denken over alternatieven, dan 
zitten er toch al gauw een paar te wiebelen, omdat 
ze vinden dat ze in die tijd ook andere dingen hadden 
kunnen doen voor de cliënt. Het zit niet echt in onze 
cultuur om ruimte te nemen en uit te zoomen van het 
primaire proces om dat te verbeteren. Voor sommige 
mensen voelt dat niet als werk.”

Ruimte voor reflectie in het primair proces
“Het idee dat praten geen werken is, dat leeft heel 
diep. Daarin moet je teams meenemen – laten zien 
dat praten ook hoort bij je werk, omdat het iets 
oplevert voor de cliëntenzorg. En dan praten met 
de cliënten, maar ook praten met elkaar. Juist dat 
laatste, want daar is te weinig tijd en aandacht voor. 
Dat gesprek moet je op een goede manier begeleiden, 
want mensen in de zorg kunnen dat niet altijd uit 
zichzelf – omdat het nooit van ze gevraagd is. Maar 
als je ze stimuleert, hebben ze zóveel tools om 
alternatieven te bieden voor onvrijwillige zorg. Dat 
moet je wel leuk maken, en nee, met zijn twintigen 
aan een grote tafel gaan zitten, is niet altijd waar 
verpleegkundigen en verzorgenden van ‘aan’ gaan 
staan. Het kan ook op een andere manier; je kunt op 
zoveel manieren met elkaar reflecteren, desnoods 
samen in de huiskamer, zonder namen te noemen. 
Maar je moet het wel ruimte geven in het primaire 
proces.

Ik denk dus dat er heel veel handelingsverlegenheid 
is, als het aankomt op het nadenken over 
alternatieven. We hebben dat niet geleerd. En er 
wordt zoveel van je verwacht. We moeten aan alle 
voorwaarden van het kwaliteitskader voldoen, je hebt 
de cliënt zelf, en er is nog de familie die de nodige 
wensen en soms eisen heeft. Tegen zo’n achtergrond 
moet je dan gaan nadenken over het voorkomen van 
onvrijwillige zorg. Als medewerkers dat daadwerkelijk 
kónden, dan had je dat stappenplan en de Wzd-
functionaris veel minder nodig en was je ook van veel 
extra administratie af. Want dat neemt de wet ook 
nog met zich mee.”

“Er is veel aandacht voor het op 
een goede manier toepassen van 
onvrijwillige zorg en minder voor 
het op een goede manier voorkomen 
ervan.”

Aansluiten bij bestaande processen
“In de Wzd zit bijvoorbeeld iets van klachtrecht. 
We hebben al een Wet kwaliteit klachten en 
geschillen zorg, nou, in de Wzd zit weer een aparte 
klachtenregeling; daar moet je als instelling ook 
weer wat voor optuigen. Is dat nou echt nodig? 

Het Stappenplan

De Wet zorg en dwang gaat uit van een 
zorgmodel dat erop gericht is om onvrijwillige 
zorg te voorkomen. Als het niet lukt om een 
vrijwillig alternatief te vinden, moet je als 
zorgorganisatie een stappenplan met vijf 
stappen doorlopen. Hoofdzakelijk gaat het erom 
dat je de situatie goed analyseert, alternatieven 
in een multidisciplinair team bekijkt en 
onafhankelijke deskundigheid inschakelt om 
mee te denken. In de wet worden de stappen 
nauw omschreven. De zorgorganisaties binnen 
de beweging Radicale vernieuwing zorg hebben 
er bij VWS voor gepleit het stappenplan minder 
rigide te mogen benaderen, zodat het meer op 
maat toegepast kan worden, passend bij de 
cliënt en de situatie.
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Of kunnen we dat ook op een slimmere manier 
samenvoegen? En dan hebben we het stappenplan, 
naast allerlei andere processen die er al waren. 
Zoals het multidisciplinair overleg, waarin we met 
een hele grote groep mensen bespreken wat goede 
zorg is. Kunnen we daar niet op aanhaken? Dus veel 
meer aansluiten bij bestaande processen, zodat 
de administratieve belasting niet groter wordt en 
we het doel van de wet niet voorbijstreven. Het 
stappenplan is er om methodisch na te denken over 
de inzet van alternatieven en – als die zijn geprobeerd 
– de toepassing van onvrijwillige zorg. Maar geen 
dokter, geen verpleegkundige, geen verzorgende 
wordt opgeleid met een stappenplan. Wel met het 
verpleegkundig proces, met het geneeskundig proces. 
Wel met multidisciplinair overleg. Loopt dat al overal 
fantastisch? Nee, dat kan beter. Maar in plaats van 
daarin te investeren, hebben we weer iets nieuws 
bedacht.”

“Ik denk dat er heel veel handelings-
verlegenheid is, als het aankomt op het 
nadenken over alternatieven.”

Vertrouwen of wantrouwen?
“Dat heeft ook wel te maken met de politiek, er 
moet altijd van alles bij. Is dat het bewijs dat je echt 
vertrouwen hebt in de mensen, waarvan we zeggen 
dat we ze heel graag willen hebben in de zorg? Of 
hebben we in feite een diep wantrouwen? Als je 
hier met je moeder binnenkomt, heb je dan alle 
vertrouwen in de professionals die hier werken? Of 
denk je, goh, we zullen eventjes goed opletten dat 
ze wel de zorg krijgt die ik thuis ook geef. Zoiets zit 
ook in de wet. Die is opgebouwd met controle op 
controle op controle. De intentie is goed, maar in de 
uitvoering grijpen we naar controlemechanismen die 
niet helpen om datgene wat je wilt bereiken ook echt 
te bereiken. Je maakt van zorgverleners een soort 
kleine juristen en daar gaan ze niet van aanstaan en 
daar zijn ze ook niet het beste in. We hebben hier in 
het multidisciplinair overleg zoveel expertise – een 
ergotherapeut en fysiotherapeut, een geestelijk 
verzorger en verpleegkundig specialist, een arts, 
verpleegkundige, verzorgende, de vertegenwoordiger 
van de cliënt als de cliënt het zelf niet meer 
aankan. Kun je dan geen volwassen gesprek hebben?”

Je hebt dus een wet die weer extra regels en 
administratie meebrengt, en ook nog eens veel 
nieuwe vragen oproept waar je eigenlijk rustig 
over na zou moeten denken. Dat vergt heel veel 
van de mensen die met de cliënten bezig zijn, en 
voortdurend in moeten schatten: wat willen ze wel, 
wat willen ze niet, wat is nodig, wat niet, is dat mijn 
eigen beeld of is dat hun beeld. Je vraagt ontzettend 
veel van mensen die …

Jaap: “… mensen die je volledig inzet in de dagelijkse 
zorg, terwijl het investeren in hun ontwikkeling 
nog op een heel laag pitje staat. Vraag eens aan 
de verzorgenden hoeveel euro’s per jaar ze aan 
scholingsbudget hebben. En of dat scholingsbudget 
opgaat aan wat we met elkaar aan vinkjes hebben 
afgesproken, aan wat ze moeten, of dat het 
gebruikt wordt om iets te doen aan hun eigen 
handelingsverlegenheid. Helpen we ze om te leren 
gaan met lastig gedrag – of lastige familie! – of 
om alternatieven voor onvrijwillige zorg te zien en 
af te wegen wat onvrijwillig is? Nee, we laten ze 
allemaal elk jaar leren hoe je een katheter inbrengt. 

Zo slechten we muren!

“Eén van de manieren om de muren met elkaar 
te doorbreken, en dan in dit geval rondom de 
Wet zorg en dwang, is het oppakken van de 
rol van Wzd-functionaris door verpleegkundig 
specialisten. Dat heeft ook te maken met de 
manier waarop je die rol invult. Bij Brentano 
proberen we als Wzd-functionarissen dicht bij 
de zorgteams te staan; méér te zijn dan de 
veroordelende toezichthouder, de beterweter 
aan de andere kant van het bureau. We willen 
een vraagbaak zijn voor de zorgverleners en 
voor de beleidsmakers, om zo een brugfunctie 
tussen praktijk en beleid te creëren. We willen 
meedenken. En we willen vanuit een dienende 
rol het bewustzijn rondom het voorkómen van 
onvrijwillige zorg aanjagen. Want de norm is: 
geen onvrijwillige zorg!”
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We zijn niet ingericht op de individuele leerbehoefte 
van onze mensen. Sterker nog, als je ze vraagt 
naar hun individuele leerbehoefte, dan zullen veel 
medewerkers zeggen: wat bedoel je eigenlijk?”

Is zo’n Wet zorg en dwang in deze vorm en op deze 
manier dan eigenlijk uitvoerbaar?

[na lang aarzelen]

“Je kunt gaan controleren tot je een ons weegt 
en dan constateren dat veel instellingen netjes 
hun rapportages bij de IGJ inleveren en de ICT-
systemen best op orde hebben. En dan zeggen, 
nou, administratief kan het op dit of dat punt nog 
beter, maar we zijn goed op weg. Als je er zo naar 
kijkt, is de Wzd vast wel uitvoerbaar. Als je kijkt 
naar de bedoeling, dat mensen zo min mogelijk 
onvrijwillige zorg toegepast krijgen; dat ook nog 
de juiste alternatieven worden aangeboden en de 
zorg persoonsgericht is, en dat dát ertoe leidt dat 
basismensenrechten worden gewaarborgd, dan 
denk ik dat deze wet helemaal niet uitvoerbaar is. 
Omdat we op de verkeerde dingen focussen. Die 
Wzd-functionaris, dat verschrikkelijke stappenplan, 
de aandacht voor de administratie en het gebrek aan 
aandacht voor de alternatieven en het investeren 
in de medewerkers die het moeten uitvoeren … het 
is eigenlijk heel sneu dat we na tien jaar met al die 
academische kennis tot dit gedrocht hebben moeten 
komen. Ondanks alle goede intenties, want ik heb ook 
gesproken met de gemotiveerde ambtenaren bij VWS, 
alle waardering voor hen. En toch, toch lukt het niet, 
dat is toch een nederlaag.”

“Het zit niet in onze cultuur om ruimte 
te nemen en uit te zoomen van het 
primaire proces om dat te verbeteren.”

“We hebben gezegd: dit is een kans”, zei Saskia van 
Opijnen in Zicht op vernieuwing 4. En: “Wat begon uit 
een vorm van recalcitrantie, is heel snel omgezet in 
positiviteit. In de overtuiging dat ook deze wet een 
belangrijk doel heeft, namelijk levensgeluk voor de 
cliënt, en dat je er vanuit die bedoeling ook mee aan 
de slag moet gaan.” Gezien vanuit jouw positie, biedt 
de Wzd kansen?

Jaap: “Als je het zo benadert, biedt de Wzd kansen 
om daadwerkelijk aandacht te gaan besteden aan 
waar het om gaat: zo min mogelijk onvrijwillige zorg, 
het waarborgen van de rechtspositie van de cliënt. 
Maar dan wel met vertrouwen in de professionals. 
Met aandacht voor hun handelingsverlegenheid. 
Met aandacht voor opleiding en reflectie, voor het 
beantwoorden van de wezenlijke vragen. En niet met 
nieuwe procedures bovenop bestaande procedures. 
We moeten heel erg kijken naar de geest van de wet. 
Dát spreekt me zo aan in het Actieteam Vrijheid en 
veiligheid voor het levensgeluk van cliënten, en in 
de Beweging Radicale vernieuwing. Dat er mensen 
als Saskia van Opijnen zijn, en Marthijn Laterveer 
en Lies Zuidema en al die andere bestuurders van 
instellingen die zich daar hard voor maken – dat geeft 
heel veel hoop. Mensen die ook op een andere manier 
kijken naar deze wet. Maar wat mij betreft zou er nog 
wel een soort hardheidsclausule ingebouwd mogen 
worden. Dat we kunnen zeggen: “Onverminderd 
de geldigheid van alle vorige 55 artikelen of alle 
volgende 55 artikelen, dít is wat we uiteindelijk willen 
bereiken: géén onvrijwillige zorg. Hier is het om te 
doen, dit is de focus. Geen onvrijwillige zorg meer. Als 
we daaraan voldoen, dan is de wet geslaagd.”
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In Zicht op vernieuwing 4 vertelden Saskia van Opijnen 
(bestuurder Avoord) en Caroline Beentjes (bestuurder 
Woonzorggroep Samen) uitgebreid over ‘hun’ 
Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk 
van cliënten. Dit actieteam ontstond als antwoord 
van de beweging Radicale vernieuwing zorg op de 
invoering van de Wet zorg en dwang. 

Meer weten over het actieteam? Ga naar:  
www.radicalevernieuwing.nl/vrijheid

Kijktip
Bekijk deze mini-documentaire waarin Saskia van 
Opijnen en Caroline Beentjes samen in gesprek gaan 
over de Wzd, maar vooral over vrijheid, veiligheid en 
levensgeluk:

Luistertip
Luister hier naar de podcast ‘de Waardecast’ waarin 
Mieke Hollander en Jeroen Schumacher (Vilans) de 
kennis en middelen bespreken die Vilans ontwikkelde 
bij de Wzd:

https://youtu.be/_q83xjWNGVs
https://www.radicalevernieuwing.nl/praktijkvoorbeelden/thema-wet-zorg-en-dwang/
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“We moeten als maatschappij 
überhaupt anders gaan kijken 
naar ouder worden.” 

In gesprek met: Siham Sbai en Daphne Mensink, Actieteam Ruimte voor dementie
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Tot voor kort dachten we er niet eens over na. 
Mensen met dementie, die opgenomen werden 
in een verpleeghuis, kwamen al gauw achter een 
gesloten deur terecht. Waarom ook niet? Dan 
blijven ze veilig op hun plek, er kan beter op ze 
gelet en dus beter voor ze gezorgd worden. En ze 
veroorzaken geen risico’s voor zichzelf en anderen. 
Maar wat een tijd lang heel vanzelfsprekend 
leek, is het al enige tijd niet meer. In een aantal 
gevallen, zoals bij enkele woonzorgcentra van 
Sensire, zijn de deuren definitief van het slot. 
En sinds het najaar van 2021 kent de beweging 
Radicale vernieuwing zorg een Actieteam Ruimte 
voor dementie dat zich hard maakt voor een 
Nederland waarin voortaan de regel geldt: ‘open, 
tenzij’. Siham Sbai (Raffy | Lâle | De Leystroom) 
en Daphne Mensink (Sensire) vertellen over ‘hun’ 
actieteam en de muren die doorbroken moeten 
worden om dat doel te bereiken.

Waarom altijd: het huis dicht, tenzij?
Siham: “Ik ben van origine verpleegkundige en 
sinds twee jaar kwaliteitsadviseur. Ik werkte altijd 
op een woongroep met bewoners met somatische 
klachten en zo nu en dan op een groep met bewoners 
met dementie. Daar zag ik regelmatig situaties dat 
bewoners beperkt werden in hun vrijheid. Dat er 
gezegd werd: ‘Ja, maar u bent net al naar het toilet 
geweest …’ Dat vond ik altijd heel moeilijk. Toen 
moest de Wet zorg en dwang geïmplementeerd 
worden en vroeg ik me af: hoe dan? 

Het zit in mijn natuur om te doen wat belangrijk is 
voor een bewoner. Als iemand naar buiten wil, moet 
dat toch kunnen? Het is toch niet heel raar, dat 
iemand met dementie buiten aan het wandelen is?”

Daphne: “Ik kom vanuit de DemenTalent-projecten 
waarbij mensen met dementie als vrijwilliger weer 
een plek in de maatschappij krijgen. Daardoor ben 
ik altijd bezig met de vraag hoe we vooral kunnen 
kijken naar de mens met zijn mogelijkheden, en niet 
zijn beperkingen. Toen ik bij Sensire startte met de 
beweging Radicale vernieuwing zorg dacht ik al: we 
moeten eigenlijk de deuren openzetten. Waarom 
hebben we altijd ‘het huis dicht, tenzij’, waarom is het 

niet ‘open, tenzij’? Daar hebben we toen ook veel over 
gesproken. Op sommige woningen gingen mensen wel 
naar buiten, wandelen in het dorp, dat soort dingen. 
Maar écht overal de deur openzetten, is niet gebeurd. 
Totdat we samengingen met Sutfene. Dat was al 
actief gestart met ruimte voor dementie, geïnspireerd 
door een verpleeghuis in Duitsland. In Duitsland 
beslist de rechter of iemand achter gesloten deuren 
verblijft. Hier in Nederland beslissen wij als VVT 
(verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, red.) 
daarover en ligt de verantwoordelijkheid dus bij de 
zorgprofessional. 

Bij Sutfene hebben ze op een gegeven moment 
besloten dat bij alle woningen de deuren opengingen 
‘tenzij’. Dat past helemaal binnen de beweging 
Radicale vernieuwing zorg, vond ik, want je gaat heel 
erg uit van de mens, van wat die nodig heeft.  

Daphne Mensink

Siham Sbai
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Het onderwerp gaat me ook echt aan het hart. Toen 
heb ik gezegd, dat ik graag een rol wilde spelen om 
dit binnen de hele organisatie voor elkaar te krijgen, 
ook omdat ik Sensire goed ken. En ik bedacht dat het 
een mooi thema zou zijn voor een actieteam.”

Verder kijken
Siham was vanuit Raffy | Lâle | De Leystroom al 
betrokken bij het Actieteam Vrijheid en veiligheid 
voor het levensgeluk van cliënten; in haar vond je al 
gauw een medestander.

Siham: “Ik zie een duidelijke verbinding tussen 
de actieteams. Maar het Actieteam Ruimte voor 
dementie kijkt verder dan de VVT. Het is niet dat we 
alleen híer de deuren open willen zetten, de deuren 
moeten overal open, er moet overal ruimte komen 
voor dementie. Ik wil het niet over mezelf hebben, 
maar als ik ooit dementie krijg, wil ik ook naar buiten 
kunnen. Dat moet gewoon zijn, iedereen hoort bij 
de samenleving. Als je een kind alleen op straat ziet 
lopen, ga je toch ook even kijken, vragen of het wel 
goed gaat? Waarom zou je dat dan niet doen met een 
oudere die een beetje rond wandelt?” 

“Het gaat ons om het principe; mensen 
bij voorbaat hun vrijheid afpakken, dat 
doen we niet.”

Het is toch heel prettig dat mensen met dementie 
lekker op een plek wonen waar ze voor ons idee 
veilig en vertrouwd zijn? Dat is toch beter voor 
iedereen?

Daphne: “Zo wordt dat wel gezien, ja. Maar we sluiten 
heel veel mensen op voor wie het echt niet nodig is, 
dat ze achter een gesloten deur zitten. In een van 
onze huizen wonen 90 mensen met dementie, volgens 
mij gaan er daar twee van naar buiten, en ook nog 
veilig. De andere bewoners lopen wel rond in het 
gebouw, maar hebben helemaal geen behoefte om 
naar buiten te gaan, of ze hebben genoeg afleiding 
binnen het gebouw. Toch sluiten we ze nu allemaal 
op. Dan kun je wel zeggen: hoe erg is dat nou, als 
ze toch niet naar buiten willen. Maar het gaat ons 
om het principe; je mensen bij voorbaat hun vrijheid 
afpakken, dat doen we niet.”

De deuren per definitie open 
Is er in ons een merkwaardig waanbeeld ontstaan 
dat mensen met dementie altijd maar naar buiten 
willen?

Siham: “De ervaring die ik heb, is dat zij naar huis 
willen, of op zoek gaan naar hun moeder. Of dat 
iemand die jarenlang met de bus ging, graag weer 
een rit met de bus wil maken. Zulke mensen wonen 
dan in het verpleeghuis achter dichte deuren, en dan 
vertonen ze onbegrepen gedrag. Als je zo iemand 
helpt, de kans geeft naar buiten te gaan, kijkt naar 
wat de behoeftes zijn, dan kun je een heleboel 
ongewenste situaties voorkomen.”

“Als je iemand helpt, kijkt naar wat de 
behoeftes zijn, dan kun je een heleboel 
ongewenste situaties voorkomen.”

Daphne: “Ik denk wel dat er ergens in de 
maatschappij een beeld is ontstaan, dat mensen met 
dementie steeds gaan wandelen en een gevaar zijn op 
straat. Dat is ook wat we alleen maar in het nieuws 
zien, hè, als iemand met dementie verdwenen is of 
misschien wel overleden. We zien niet de verhalen 
van mensen met dementie die op straat lopen en 
gewoon weer thuiskomen.

Ik vertelde laatst tijdens een familie-avond over 
ruimte voor dementie, dat Sensire de deuren opent 
en dat we dat met de familie willen gaan bespreken. 
Toen schoot de dochter van een bewoner uit haar slof: 
‘Werkelijk waar, ik snap echt werkelijk niet waar deze 
behoefte vandaan komt. Ik ben zo blij dat mijn vader 
gewoon achter een gesloten deur zit, want daar is 
hij veilig.’ Dat deed mij beseffen hoezeer dit gesprek 
gevoerd moet worden, continu, bij alle huizen die 
opengaan. We moeten praten met de naasten. Maar 
er moet ook iets aan de maatschappijkant gebeuren, 
zodat zo’n mevrouw niet meer zó heftig reageert.

Ik zou het mooi vinden als familie van iemand die 
bij ons komt wonen, zou vragen: ‘Ik maak me er heel 
veel zorgen over dat mijn moeder naar buiten gaat, 
wat kunnen we daar met elkaar aan doen?’ Zo’n vraag 
stel je alleen als je ervan uitgaat dat de deuren per 
definitie open zijn, en niet andersom.”
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‘Ja, maar ík ben verantwoordelijk’
Siham: “Toen we er op een van onze locaties met 
medewerkers over begonnen, gingen bij iedereen 
meteen de haren rechtovereind staan. ‘Ja, maar 
ík ben verantwoordelijk en als iemand in mijn 
dienst naar buiten gaat en niet meer terugkomt, of 
aangereden wordt, is het míjn schuld.’ Er zijn zoveel 
risico’s te bedenken, en medewerkers voelen zich zó 
verantwoordelijk … 

“We moeten leren kijken wat voor 
een bewoner echt belangrijk is en in 
vrijheid diens veiligheid borgen.”

We moeten er anders naar gaan kijken; niet alleen 
naar de gevaren. Iemand die naar buiten gaat, kan 
ook gewoon lekker een wandeling maken én terug 
naar huis komen, lekker gaan eten, en ’s nachts lekker 
slapen. Zo iemand ervaart meer levensgeluk.

We zitten nog in de fase dat we onze mensen daarvan 
moeten doordringen. Dat als we de deuren tussen de 
woongroepen opendoen, het niet lastig is, maar fijn 
voor de bewoners dat ze van de ene naar de andere 
woongroep kunnen gaan. En dat het normaal is dat ze 
daar dan ook iets te drinken aangeboden krijgen.”

Daphne: “Dat er niet gezegd wordt: maar u hoort hier 
niet!”

Bijdragen aan het levensgeluk
Siham: “Eén minisuccesje is dat ons loopcircuit nu 
altijd open is. Eerst was dat alleen van negen tot 
vijf, want ‘om vijf uur gaan we eten, dan moet dus 
iedereen in de huiskamer zitten’. Een verzorgende 
heeft toen een mail gestuurd naar de teams, van goh, 
dit zijn de allergieën van mijn bewoners, ik wil dat 
ook wel graag weten van die van jullie. Dan kunnen 
we daar rekening mee houden en iets aanbieden als 
er een andere bewoner bij ons op de woongroep komt. 
Van zulke kleine dingen kunnen we heel blij worden. 
Maar ja, ik wil natuurlijk dertig stappen vooruit. Dat 
gaat niet, ik moet meebewegen op het tempo van 
onze zorgmedewerkers. 

Het vraagt veel investering om een gedrags-
verandering te bereiken, het besef te laten komen 

hoeveel het bij kan dragen aan het levensgeluk als je 
de deuren opent en ruimte geeft, en wat het oplevert 
voor de bewoner én jezelf als we losraken van het 
denken in al die risico’s.”

In vrijheid veiligheid borgen
Begrijp ik goed dat de muren die jullie te slechten 
hebben, in de hele maatschappij zitten, maar 
ook in het denken van naasten, voor wie het een 
veilig gevoel is, dat hun familielid met dementie 
binnenblijft, en zelfs in de hoofden van je collega’s?

Siham: “Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk 
jarenlang zo geweest dat iemand met dementie 
achter een gesloten deur zat. Dat is veilig. Als je je 
als verzorgende verantwoordelijk voelt, dan kun je 
denken: als iemand de deur uitloopt, heb ik geen zicht 
meer en kan ik niet meer voor hem zorgen. Dat is 
goed te begrijpen. Dat je er ook andersom naar kunt 
kijken, dat is wennen. Dat is de gedragsverandering 
die nodig is. We moeten leren kijken wat voor een 
bewoner echt belangrijk is en in vrijheid diens 
veiligheid borgen.”

Gesprekken veel breder voeren
Daphne: “Ik denk dat wij als beweging Radicale 
vernieuwing zorg niet de arrogantie moeten hebben 
dat we nu met iets echt totaal vernieuwends bezig 
zijn. Ook Sensire niet. Er zijn organisaties die al 
vijftien jaar op deze manier werken. Maar het lijkt 
wel of we met zijn allen toch een beetje stilgevallen 
waren. Ook door de invoering van de Wzd zijn we 
nu meer gaan kijken naar wat er kan, en dat is voor 
iedereen spannend. 

We moeten uitkijken dat we niet te veel in de VVT 
blijven hangen. Dit gaat veel verder, en alles heeft 
met elkaar te maken. Als zo’n familielid zo heftig 
reageert, dan voelt een medewerker zich natuurlijk 
nog verantwoordelijker als net háár vader gaat 
wandelen. Mijn wens zou zijn met het actieteam de 
gesprekken over ruimte voor dementie niet alleen 
heel lokaal, hier in de huiskamer, te voeren, maar 
veel breder. Aan de maatschappelijke kant is ook wat 
nodig.”
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Je moet het gesprek dus bijna op individueel 
niveau voeren met bewoners voor zover ze nog 
aanspreekbaar zijn, en anders familie, en misschien 
ook wel met de buurt die met mensen met dementie 
om moet kunnen gaan …

Daphne: “… en met de medewerkers, de managers, 
het bestuur; laag voor laag ...”

Siham: “… en met naasten, die denken: thuis gaat 
het niet meer, dus ik breng mijn vader of mijn partner 
naar het verpleeghuis, zodat hij in ieder geval 
binnen en veilig is, en dat dat hun manier is om 
verantwoordelijkheid te nemen.”

“Als maatschappij moeten we 
überhaupt anders gaan kijken naar 
ouder worden.”

Daphne: “Dan ben ik eigenlijk benieuwd hoeveel 
mensen nou echt naar een Sensire of Raffy | Lâle | 
De Leystroom verhuizen omdat ze vanuit huis te veel 
dwalen. Of dat achter ‘het gaat niet meer’ eerder 
een overbelaste mantelzorger schuilgaat voor wie 
de zorg te groot wordt, en die het gevoel heeft: ‘Ik 
kan hem niet meer alleen laten of straks loopt hij 
weg’. Ik kan me goed voorstellen, dat als je iemands 
persoonlijkheid ziet veranderen, je denkt: laten we 
het dan nu maar aan de professionals overlaten. En 
het maakt voor iemand met dementie ook nogal een 
verschil of je alleen thuis woont en je wordt onrustig 
en denkt: ‘Help, waar ben ik, ik moet op zoek naar, 
nou ja, naar noem maar wat …’ Of dat je ergens woont 
waar afleiding is, waar andere mensen zijn, waar zorg 
is, waar muziek op staat of waar je rond wat kunt 
lopen. Dan is de behoefte om in je eentje naar buiten 
te gaan volgens mij ook weer veel minder.”

Eigenlijk zeg je dat het met dat dwalen best meevalt, 
en je ook nog de aanleiding weg kunt halen.

Daphne: “Ja, en met domotica kun je mensen die echt 
gedragsproblemen vertonen – want die zijn er – en 
over het hek klimmen, tegen zichzelf beschermen. In 
een van onze huizen zit een lift die niet naar beneden 
gaat als sommige bewoners instappen, ook niet als je 
er zelf bij gaat staan. Als je dat weet, dan loop je even 

met zo iemand naar zijn kamer of een andere prettige 
plek. Dat mogen we toch wel van elkaar verwachten?”

Een enorm ongemak
Dat is in het verpleeghuis. Maar verwacht je van mij 
als doorsnee burger dat ik mensen die ik op straat 
tegenkom naar huis breng? Ik weet helemaal niet 
wat ik moet met van die rondspokende oude lieden.

Daphne: “Ik denk inderdaad dat het een enorm 
ongemak is dat we met zijn allen ervaren. Maar het 
is echt niet zo dat er overal mensen met dementie 
gaan rondzwerven als wij de deur openzetten. We 
krijgen wel steeds meer ouderen, met somatische 
aandoeningen, en ook met dementie. Met gewoon 
verpleeghuizen bijbouwen los je dat niet op. Dat 
betekent dat we als maatschappij überhaupt anders 
moeten gaan kijken naar ouder worden.”

Eerst meer begrip
Dat is dan een stevige muur die doorbroken moet 
worden, want we zijn niet meer zo gewend naar 
elkaar om te kijken. Siham, welke muren denk jij dat 
er doorbroken moeten worden voor er echt ruimte 
ontstaat voor dementie?

Siham: “Voor mij is het eerst nog de vraag hoe 
ik mijn collega’s meekrijg. Ons allerbelangrijkste 
uitgangspunt is dat de bewoner zich veilig en vrij 
voelt. Maar hoe kunnen we dat gevoel van veiligheid 
ook creëren voor onze medewerkers? We nemen ze 
wel mee in het proces, maar het gaat met kleine 
stapjes. Er moet eerst meer begrip komen: doe ik wat 
belangrijk is voor de bewoner? Of doe ik wat ik dénk 
dat belangrijk is, omdat ik dat zo op school geleerd 
heb of omdat ik dat mijn collega’s zo zie doen?”

“Niet alleen kijken naar hoe we binnen 
onze sector omgaan met dementie, 
veiligheid en vrijheid. Maar dat in de 
hele maatschappij bespreken.”

Begint dat dan al op school, dat denken in risico’s, 
het misschien wel doorgeschoten gevoel van 
verantwoordelijk zijn, en dan de behoeften van de 
cliënt vergeten?
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Daphne: “Ik weet niet of dat alleen maar op school 
ontstaat. Ik denk dat het ook een cultuur is die er 
binnen de VVT ingeslopen is. Je komt van school, 
ziet hoe anderen het in de praktijk doen, en neemt 
dat over. Daaruit is uiteindelijk ook de beweging 
Radicale vernieuwing zorg ontstaan. Omdat we heel 
erg op allerlei regels gericht waren. We mochten niet 
eens de cake van een dochter aannemen; die werd 
bij wijze van spreken gelijk in de prullenbak gegooid, 
omdat hij niet hygiënisch genoeg was gebakken. Zo 
zijn medewerkers opgevoed. Geen risico’s nemen, 
je aan de regels houden, want overal werd je op 
gecontroleerd.”

Siham: “Dat anders denken probeer ik op gang 
te brengen door het gesprek te voeren met onze 
zorgmedewerkers en met de behandelaren. En met 
clustermanagers, want die zien nog wel beren op 
de weg. Dan denk ik, ja, goed, als jij nog niet die 
omslag kan maken, hoe gaan we dan zorgen dat die 
zorgmedewerkers dat gaan doen?

Door het gesprek te voeren, praktijkvoorbeelden te 
gebruiken en mensen af en toe een spiegel voor 
te houden, probeer ik enthousiastelingen mee te 
krijgen, die het dan weer verder kunnen brengen. 
Dat neemt niet weg dat het een uitdaging is, zo’n 
gedragsverandering. Dat merken we ook in andere 
projecten, bijvoorbeeld bij innovatieve projecten, zoals 
het inzetten van de slimme bril. Zolang je denkt: het 
gaat zo goed toch, waarom moeten we dan weer iets 
anders gaan doen – zolang je dat denkt, verandert er 
niets.”

“Zolang je denkt: het gaat zo goed, 
toch, verandert er niks.”

Gewoon gaan doen
Bij Sutfene, dat samen is gegaan met Sensire, waren 
ze al zover dat de deuren van de huizen open waren. 
Kunnen anderen daarvan leren?

Daphne: “Zoals ik het begrijp zijn zij het gewoon 
gaan doen. Ze hebben geen pilot gedaan, ze zijn 
gewoon gestart met familiebijeenkomsten en 
medewerkersbijeenkomsten. Daar hebben ze ook de 

vraag gesteld: vindt u het erg dat uw vader of moeder 
opgesloten is – en dan reageert bijna iedereen met 
‘nee’. Maar als je dan vraagt: zou u het zelf erg vinden 
om opgesloten te zijn, dan reageert iedereen met 
‘ja’. Over dat verschil kun je praten. Wel met goede 
externe gespreksbegeleiders, want het zijn moeilijke 
gesprekken. 

“Doe ik wat belangrijk is voor de 
bewoner? Of doe ik wat ik dénk dat 
belangrijk is?”

Wat ik ook heel mooi vind, is dat ze ‘vrijheidsupport-
teams’ hebben ingezet. Daarin zitten mensen van de 
hele organisatie, van facilitair tot een behandelaar en 
medewerker of familielid. Die bespreken regelmatig 
een casus. Wat is er gebeurd, hoe ga je daarmee om?

En je moet de domotica tevoren goed ingericht 
hebben, want daar liepen ze tegenaan. Kleine 
middelen als een GPS-tracker kunnen al 
geruststellend werken, voor medewerkers om te 
weten of iemand niet te ver van huis is, en voor 
familie dat er op vader of moeder gelet wordt. 

Over domotica moeten we sowieso goed het gesprek 
blijven voeren. Voor wie is het écht nodig? Geeft het 
de cliënt zelf ook een veiliger gevoel? Het mag geen 
nieuwe ‘deur’ worden, een nieuw middel dat onze 
kijk op beheersbaarheid van de mens met dementie 
bevestigt. En stel dat je een GPS-tracker inzet, wie 
gaat daar dan op letten? De medewerkers? Of kunnen 
we dat ook samen met familie, naasten en de buurt 
doen – ook meer in het verlengde van zorg in de buurt? 
Bovendien moet de techniek dan wel werken …”

Siham: “En daarom is het belangrijk om het 
maatschappelijk debat te voeren, ook met die 
ontwikkelaars van domotica!”

Het debat breder trekken
Daphne: “Dat is wel de droom van ons actieteam, dat 
we het debat breder trekken. Dat we niet alleen kijken 
naar hoe we binnen onze sector omgaan met ouder 
worden, met dementie, met veiligheid en met vrijheid. 
Maar dat we dat in de hele maatschappij bespreken.”
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Siham: “Het Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het 
levensgeluk van cliënten is erg bezig met de Wzd; 
hoe je die goed uitvoert in de verpleeghuizen, in de 
thuiszorg. Maar hoe je mensen veilig de vrijheid biedt 
om naar buiten te gaan, ook als ze dementie hebben, 
daar moeten ze zelfs bij Albert Heijn ideeën over 
hebben.”

Ruimte voor dementie is dus eigenlijk niet eens 
zozeer die deur openzetten, het is ruimte creëren 
voor dementie in de maatschappij.

Daphne: “Ruimte voor dementie gaat verder dan wat 
er in onze huizen en de thuiszorg gebeurt. We moeten 
in de hele maatschappij om leren gaan met mensen 
met dementie, of ze nou thuis wonen en vanaf daar 
de straat opgaan; of dat ze wonen in een setting 
waar 24 uur per dag zorg wordt geleverd. Vanaf 
daar moeten ze net zo goed naar buiten kunnen, en 
dan moeten we als maatschappij ook weten hoe je 
daarmee omgaat. Zoals in die spotjes van Alzheimer 
Nederland, waarin ze vragen: ‘Wat zou jij doen?’

Het is mooi dat de IGJ ook wil dat er ruimte gegeven 
wordt en dat ze hierin samen met ons optrekken. Als 
organisaties de deuren openen, zullen ze daar niet 
met verbazing of een oordeel op reageren. Of ze bij 
incidenten meteen op de vingers tikken. Ze willen 
meekijken, de vraag stellen: wat heb je nodig om 
de deuren te openen, en wat is het argument om ze 
dicht te willen hebben?”

Grote vragen
Het zijn grote vragen, waar je het met elkaar over 
moet hebben. Want vrijheid, wat is dat nou precies? 
En wat is veiligheid? Hoe weeg je die twee tegen 
elkaar af? Wat zijn de afspraken die je daarover 
maakt?

Siham: “Er moet nog echt heel veel gebeuren. We 
moeten het gesprek voeren met familie. We moeten 
het gesprek voeren met de medewerkers, zodat ze 
het besef krijgen dat we met elkaar iets goeds en 
belangrijks doen voor de bewoners als we hen weer 
de ruimte geven. Die medewerkers moeten zich op 
een andere manier verantwoordelijk gaan voelen. En 
wat áls die bewoners met dementie nou naar buiten 

gaan, als dat eenmaal mogelijk is, wat doen wíj 
daarbuiten dan? En we moeten het gesprek voeren 
in de hele maatschappij: hoe willen we omgaan met 
ouder worden en met ouderen met dementie?”

Dat zijn ingrijpende gesprekken …

Daphne: “Maar zulke gesprekken zou ik wel op alle 
niveaus willen voeren.”

Het Actieteam Ruimte voor 
dementie

Eerst onderzoeken, dan Actie!
Bij het Actieteam Ruimte voor dementie zijn nu 
dertien organisaties in de beweging Radicale 
vernieuwing zorg betrokken. Het actieteam 
zit vooral nog in een onderzoekende fase, 
daarna volgt de ‘Actie!’, zo wordt beloofd. De 
vraag is eerst: hoe kunnen we de bestaande 
muren doorbreken? Daarvoor wil het actieteam 
in gesprek met verschillende partijen en 
samenwerken aan acties of campagnes. 
Belangrijk is het, de maatschappelijke dialoog 
te voeren en bijvoorbeeld aansluiting te zoeken 
bij dementievriendelijke gemeenten. Het 
idee is het actieteam ook uit te breiden met 
maatschappelijke partijen en de zoektocht niet 
te beperken tot de VVT.

De deelnemers in het team delen hun visie en 
uitgangspunten, maar er is nog grote behoefte 
aan uitwisseling over de manier waaróp je de 
deuren in je eigen organisatie kunt openen.  
Hoe deel je inzichten en ervaringen? Want 
juist met de medewerkers ‘op de vloer’ zou het 
gesprek hierover gevoerd moeten worden; en 
ook zij zouden ervaringen moeten kunnen  
delen – binnen de eigen organisatie en 
daarbuiten. Bovendien wil het actieteam 
graag in kaart brengen welke organisaties 
de deuren al open hebben – ook organisaties 
die niet deelnemen in de beweging Radicale 
vernieuwing zorg – en vooral: hoe zij dat gedaan 
hebben en daar nu mee omgaan.
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Hoe geef je ruimte aan dementie? En vooral: hoe 
geef je weer ruimte aan mensen met dementie?
Lastige vragen die onder andere gaan over het 
openen van de deuren van verpleeghuizen. Vragen 
ook waar iedereen een antwoord op moet vinden: 
de mensen zelf, naasten, zorgmedewerkers, maar 
ook buurt- en wijkbewoners – eigenlijk de hele 
maatschappij. Daphne Mensink en Siham Sbai 
vertellen in dit artikel over het nieuwe Actieteam 
Ruimte voor dementie en wat de betrokkenen in het 
actieteam bezighoudt. Wijnie Nieboer (Sensire) en 
Miriam Luijsterburg en Simone de Wijs (Raffy | Lâle 
| De Leystroom) wisselen hun praktijkervaringen 
uit. Maar Siham is óók betrokken bij het Actieteam 
Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van 
cliënten dat meer kijkt naar de Wet zorg en dwang 
en vrijheid en veiligheid binnen verpleeghuizen. 

Hierover is een hele reeks mini-documentaires 
gemaakt. Je vindt ze op: 
www.radicalevernieuwing.nl/documentaires

Kijktip
Wil je het openhartige gesprek zien dat Siham Sbai 
voerde met Mariëlle Bus (Sensire) over het actieteam 
Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van 
cliënten? Scan dan de QR-code en bekijk de mini-
documentaire:

	

https://youtu.be/D3XaDjfsY1A 
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Ruimte voor dementie 
bij Raffy | Lâle | De 
Leystroom en Sensire
Daphne Mensink en Siham Sbai spraken al over ‘hun’ 
Actieteam Ruimte voor dementie. Maar hoe pakken 
hun mooie ideeën over herwonnen vrijheid eigenlijk 
uit in de praktijk? Een kort gesprek met Wijnie Nieboer, 
regieverpleegkundige bij Sensire (voorheen Sutfene), en 
Miriam Luijsterburg (verzorgende IG) en Simone de Wijs 
(sociaalpedagogisch hulpverlener in het Team Onbegrepen 
Gedrag), allebei van Raffy | Lâle | De Leystroom.

Alle deuren open?

34   Radicale vernieuwing zorg
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Loopcircuit
Eerst maar eens beginnen bij Raffy | Lâle | De 
Leystroom. Hoe gaat het bij jullie met Ruimte voor 
dementie? Staan de deuren al wagenwijd open?

Simone: “Wij zijn net begonnen met een pilot op onze 
locatie De Leystroom en lopen nog tegen van alles 
en nog wat aan. De Leystroom heeft acht afdelingen. 
Vier PG-afdelingen op de begane grond zijn nu 
‘geschakeld’. Je kunt gewoon de gangen rondlopen; 
dan kom je langs alle vier de woongroepen, en de 
tussendeuren van die woningen staan allemaal open. 
Daarom noemen wij dat het loopcircuit. Maar je kunt 
er nergens echt naar buiten, want de buitendeuren 
zijn nog dicht.”

Miriam: “De mensen die boven wonen, hebben 
alleen maar een gang, die kunnen nergens heen. 
Dat loopcircuit beneden geeft in ieder geval nog een 
beetje een gevoel van vrijheid.”

Simone: “De Leystroom is op zich nog relatief nieuw; 
het is pas een aantal jaren geleden gebouwd in de 
wetenschap dat er woongroepen voor mensen met 
dementie in zouden komen. Wat je bij mensen met 
dementie vaak ziet, is loopdrang. Die onrust neemt 
af als ze de vrijheid hebben om te kunnen lopen. 
Daar is rekening mee gehouden door alle gangen 
te verbinden. Je kunt er nu wel doorheen lopen, ze 
zijn alleen nog niet aangekleed en hebben geen 
rustplekjes of leuke hoekjes.”

Miriam: “De deuren in de gangen zijn in principe 
open. Maar sommige bewoners doen die netjes achter 
zich dicht. En dan zit iedereen weer opgesloten.”

Ook de kastdeuren van het slot
Bij de voormalige Sutfene-vestigingen van Sensire is 
dat wel anders. Daar zijn alle deuren open. Ook de 
kastdeuren! 

Wijnie: “Alleen een kast voor de jassen van de 
medewerkers is dicht en de medicijnkar zit op 
slot. Voor de rest is het gewoon net als thuis. De 
koelkast is open, de keukenkastjes zijn open. Als je 
dorst hebt, pak je wat. Het is jouw huis, het is jouw 
drinken.”

Simone: “Wijnie, de kastdeuren niet op slot? Zo ver 
zijn we hier nog niet, hoor. Die doen we hier het 
liefst ook nog op slot. Dan kunnen bewoners niet de 
voorraadkast of hun kledingkast leeghalen.”

Wijnie: “Maar het is toch hun eigen kast? Het zijn 
toch hun kleren?”

Allemaal niet zo spannend
Alle deuren open, Wijnie, ook de buitendeuren, dat 
moet toch vreselijke ongelukken geven?!

Wijnie: “In Gorssel zitten we langs een vrij drukke 
weg. Linksaf is niet veel te doen, rechtsaf zitten 
de bakker en de groenteboer, daar is het gewoon 
gezellig. Mensen die naar buiten gaan, lopen daarom 
meestal naar rechts, daar kun je ze vinden als ze 
niet vanzelf naar huis komen. Dus dat is niet zo 
ingewikkeld.

Maar natuurlijk gaat er weleens wat mis. Er is een 
keer een mevrouw op stap gegaan en bij iemand 
in de auto gestapt. Die mijnheer heeft haar weer 
netjes thuisgebracht. En in Zutphen is een tijdje terug 
iemand naar buiten gelopen en bij New York Pizza 
gaan zitten, want het was een beetje koud. Midden 
in de coronatijd, en hij had geen mondkapje. Die 
heeft de eigenaar hem gegeven. Met een kopje koffie. 
Daarna hebben ze de politie gebeld en is hij weer 
thuis afgeleverd. Dagen later sprak die mijnheer er 
nog over – dat hij zulke keurige heren had ontmoet. 
Maar ja, zeg je in zo’n geval dat het ‘misgegaan’ is?

Sommige mensen komen niet zo makkelijk terug. 
Die hebben dan een GPS-tracker en halen we weer 
op. Daarover zijn afspraken met de familie, na 
hoeveel tijd we moeten gaan zoeken. We hebben ook 
familieleden die zeggen dat naar buiten gaan zonder 
jas prima is, maar onder de vijftien graden willen ze 
wel graag dat we meteen gaan zoeken. Dergelijke 
afspraken komen in het zorgplan; ook of iemand 
dwaaldetectie krijgt. Maar de meeste mensen hebben 
niks nodig, want ze gaan toch niet weg.
 
In ons huis in Warnsveld is de deur sinds maart open. 
Een aantal collega’s daar heeft de cursus ‘Het lerend 
vermogen van mensen met dementie’ gevolgd.  
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Die zijn nu bezig bewoners de weg te leren kennen.
Het is eigenlijk allemaal niet zo spannend als ik dacht 
dat het zou zijn.”

Manifest ‘Wij staan voor vrijheid’
Zo’n beslissing om de deuren te openen en mensen 
met dementie de ruimte te geven, komt niet uit de 
lucht vallen. Net als Daphne Mensink vertelt Wijnie 
over bestuurder Mariëlle Bus die op een inspiratiereis 
naar Duitsland ‘begeistert’ raakte door de aanpak van 
de Frankfurter Verband, een grote zorgorganisatie 
in Frankfurt. Eenmaal terug nam zij het initiatief 
voor een symposium, waar veel familieleden en 
medewerkers bij aanwezig waren.

Wijnie: “Na afloop hadden we allemaal zoiets van: 
‘Hallo, dit willen wij ook, waarom doen we zo raar en 
hebben we geen vertrouwen in de mensen die bij ons 
wonen?’ Met een heel divers groepje – met artsen, 
verpleegkundigen, verzorgenden, familieleden, om 
maar te zorgen dat het zo breed mogelijk gedragen 
werd – hebben we toen een manifest opgesteld: ‘Wij 
staan voor vrijheid’. Daarna zijn ‘vrijheidsupportteams’ 
op vier locaties gaan kijken wat er nodig zou zijn om 
de deuren te kunnen openen. Want elke locatie is 
weer anders. Daar kwamen eigenlijk twee dingen uit: 
dat we moesten zorgen dat mensen het bij ons zo 
leuk hebben dat ze helemaal niet weg willen; en dat 
de domotica goed geregeld moest zijn. We hebben 
ook eerst zes weken gewerkt met surveillances; die 
mensen keken wat er gebeurde als iemand naar 
buiten ging. Op een gegeven moment was er een 
mevrouw die merkte dat ze op gepaste afstand 
gevolgd werd en toen waarschuwde: ‘Je moet hier  
wel goed uitkijken met oversteken, hoor, het is hier 
heel druk.’

We zijn met z’n allen heel erg bang, daar kwam ik 
toen achter. We zijn heel erg bang dat mensen iets 
overkomt, en we vinden het ook allemaal normaal dat 
we ze dan maar opsluiten. Daar zijn we zelfs trots op: 
kijk eens hoe goed wij voor de mensen zorgen, hoe 
veilig wij het maken. Daar moeten we van af.

Ik begrijp dat het op deze manier allemaal heel 
makkelijk klinkt. Maar het heeft echt wel veel  
energie gekost om alle medewerkers te overtuigen. 

En sommige familieleden. Als je moeder een keer met 
de scootmobiel van de snelweg is gehaald, vind je het 
wel best als de deur op slot blijft. We hebben heel 
veel gesprekken gevoerd, heel veel bijeenkomsten 
gehouden, ook met familie.”

Simone: “Wijnie, hadden jullie ook familie die echt 
niet wilde dat de deuren opengingen?”

Wijnie: “Ja hoor. En dan kwam er een gesprek, en dan 
nog een gesprek en nog een gesprek. Ik heb ook eens 
tegen een partner gezegd: weet je, als je het echt niet 
wilt, dan is het misschien goed om na te denken of 
dit wel de juiste plek is voor je vrouw, want wij gaan 
het wel doen. Toen heeft hij gezegd: oké, laten we 
het maar proberen, dan kan ik altijd nog beslissen. 
Die is nu ook helemaal om. Het is goed voor zijn 
vrouw, die kan heel slecht tegen drukte, dus ze loopt 
vaak van de afdeling af en dan gaat ze buiten op een 
bankje zitten. Een uurtje, en dan weer terug. Dan 
heeft ze haar rustmoment gehad. En als mensen nu 
bij ons komen wonen, weet de familie al dat wij een 
opendeurenbeleid hebben.”

Gedragsverandering
Het klinkt alsof Sensire een heel eind op weg is. Hoe 
kijken jullie daar bij Raffy | Lâle | De Leystroom naar?

Simone: “Ik denk dat wij eerst nog een grote 
gedragsverandering door moeten maken. Bij ons zit 
de angst zo diep, we zien nog overal risico’s. Dat 
alle deuren van het loopcircuit 24 uur opengingen, 
was al een hele stap. We hadden een heftige 
corona-uitbraak en daardoor was de conditie van 
de bewoners ook verminderd. Maar ze bleven maar 
lopen en ze bleven maar gaan … De reactie was: ‘Dat 
kan toch niet gezond zijn, we moeten goed voor die 
mensen zorgen.’ Er werd letterlijk gezegd: ‘De mensen 
lopen zichzelf dood.’ Toen hebben ze de deuren maar 
weer dichtgedaan. 

Zoiets is een goede aanleiding om naar de randvoor-
waarden te gaan kijken waardoor we die deuren 
toch open kunnen krijgen. We horen wat de mede-
werkers zeggen, we horen waar de angsten liggen. 
En ja, je ziet inderdaad dat als mensen maar blijven 
lopen, ze moe worden en het valgevaar toeneemt. 
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Als je dan een rustpunt inbouwt in zo’n gang, een 
bankje neerzet; dat als mensen echt moe zijn, 
ze even kunnen zitten … En zorgen dat er ook 
aandacht besteed wordt aan iemand die niet bij 
jouw woongroep hoort. Een stoel aanbieden, iets te 
drinken geven. Eerst was het: ‘Ik ken die bewoner niet 
goed genoeg.’ Dat is veranderd. Collega’s kennen de 
bewoners van andere groepen beter en ze nemen nu 
ook de zorg over.”

Miriam: “Dat is inderdaad wel gebeurd sinds wij met 
de pilot in De Leystroom bezig zijn. Als ze ergens aan 
het sjoelen zijn en er komt iemand van een andere 
groep bij, dan mag die nu gerust aansluiten. Dat is 
eigenlijk al een heel grote verandering.”

Vertrouwen
Als ik het zo hoor, zijn het kleine stapjes. Maar 
volgens mij zouden jullie graag een heel stuk verder 
willen gaan om de bewoners ruimte te geven …

In koor: “Ja, geef ze alstublieft terug wat ze hadden!”

Wat staat je dan in de weg?

Simone: “Wij stagneren vooral nog op de angst. We 
hebben een stap gewaagd en vervolgens ga je weer 
een stapje terug, omdat dat eigenlijk al te ver was.

Ik denk dat we voornamelijk de vertrouwensslag 
moeten maken. Dat medewerkers denken: ‘Het is 
oké’. Omdat ze weten dat de mensen toch meestal 
rechtsaf gaan, zoals Wijnie het vertelde. En dat in de 
eerste zes weken alles goed in kaart gebracht is, en 
zo’n surveillance. Misschien bieden dat soort dingen 
vertrouwen. Aan de medewerkers, maar ook aan de 
familie.

Waar ik nu ook aan denk zijn de familiebijeen-
komsten; woongesprekken noemen we ze hier. 
Die hebben we standaard iedere zes weken. 
Dan bespreken we actuele onderwerpen met de 
familieleden en kunnen ze over alles meepraten. 
Daar zouden we Ruimte voor dementie en het 
opendeurenbeleid regelmatig in moeten bespreken – 
hoe je daar óók over kunt denken. Want er is bij ons 
ook veel angst over wat de familie vindt; wat als die 

niet wil? Er zijn familieleden die het al heel wat vinden 
als iemand op een andere afdeling blijkt te zitten. En 
misschien moeten we dan uiteindelijk heel zwart-wit 
zeggen: dit gaan we wel doen. 

Dus we moeten aan het vertrouwen werken. Van 
de medewerkers, van de familie. Ook door de 
randvoorwaarden goed neer te zetten, zoals de 
inrichting van het huis.”

Miriam: “Maar voor je de deuren opendoet, moet je 
er met een hele grote groep hetzelfde over denken 
én er met zijn allen voor gaan. Daar moeten we eerst 
naartoe, dat we op één lijn zitten. Ook met de familie. 
En zover zijn we nog echt niet.”

Niet van vandaag op morgen
Wijnie: “Het gaat ook niet van vandaag op morgen. 
Wij hebben er ook een tijd over gedaan, en er 
zijn nog steeds medewerkers, die voelen zich zó 
verantwoordelijk: ‘Stel je voor dat tijdens mijn dienst 
die mijnheer naar buiten gaat en wordt aangereden, 
dan ben ík verantwoordelijk.’ Maar je kunt niet alle 
risico’s mijden. Als mensen thuis wonen, kunnen ze 
ook verdwalen. Of ze vallen op straat en breken hun 
heup. Als dat gebeurt bij iemand in een verpleeghuis 
is dat meteen heel erg, terwijl het niet erger is dan 
wanneer je thuis woont.”

Miriam: “Met de deuren dicht kun je ook vallen. 
Vallen doen we allemaal wel een keer.”

Wijnie: “Jongeren onder de 25 lopen het meeste risico 
op een ongeluk in het verkeer, maar daar gaan we de 
rijbewijzen niet van afpakken. Onze bewoners, een 
groep die zelf geen stem kan laten horen, houden we 
binnen. Voor hun eigen bestwil …”

Miriam: “… en ooit hebben we daarvan bedacht dat 
dát goed was.”
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“We iets moeten loslaten 
waar we ook veiligheid aan 
ontlenen.”

In gesprek met: Erik Mondriaan, ‘procesmanager hybride leeromgeving’ voor het Deltion 
College en Landstede MBO



40   Radicale vernieuwing zorg

Het is donderdag 1 maart 2018, gevoels-
temperatuur min 15 graden Celsius, de koudste 
1 maart ooit gemeten. Bestuurder Hans van 
Amstel zit in ‘zijn’ Warm Thuis en vertelt over de 
vernieuwingen die nodig zijn in de zorg. En over 
de medewerkers die met trots gastlessen geven 
op een van de ROC’s in Noord-Holland. “Die lessen 
gaan goed, er zijn ideeën voor een nieuw soort 
leergang voor verzorgende”, verzucht hij hoopvol. 
“Ik begrijp dat ze dat bij Viattence al doen.” Die 
leergang was er inderdaad al. Erik Mondriaan gaf 
er vorm aan. Hij vertelt over wat er nodig was 
én is om het zorgonderwijs te vernieuwen. En 
Hans van Amstel? Die kreeg niet veel later ‘zijn’ 
nieuwe leergang, want de onderwijsvernieuwing 
begint vaart te maken. Maar eerst eens horen wat 
voorloper Erik Mondriaan erover te vertellen  
heeft.

Zorgen dat praktijk en theorie naadloos op 
elkaar aansluiten
Erik Mondriaan is ‘procesmanager hybride 
leeromgeving’ voor twee ROC’s, het Deltion College 
en Landstede MBO, allebei in Zwolle. Zijn functie-
inhoud rolt bijna als vanzelf uit zijn mond, hoewel 
het niet niks is: energie geven op alles wat te maken 
heeft met ‘in de praktijk leren’; en daar een soort 
blauwdruk voor creëren, zodat hybride leren duurzaam 
kan worden ingevoerd, en er een voedingsbodem is 
voor nieuwe initiatieven in andere gemeentes. Dát 
doet hij dus voor allebei de ROC’s. Bij Deltion houdt 
hij zich ook nog bezig met de teamontwikkeling 
van de onderwijsteams. Er zijn immers heel wat 
veranderingen doorgevoerd in het onderwijs en de 
teams moeten zich daarop aan kunnen passen. “Dat 
vraagt behoorlijk wat in de teamdynamiek”, legt 
Erik uit, “Uitgangspunt in die teamontwikkeling is 
eigenlijk hetzelfde als binnen de praktijkroutes in 
het zorgonderwijs: je werk is leidend voor het leren, 
dus dat wat je meemaakt op de werkvloer bepaalt de 
leervragen die je gaat oppakken.”

Hybride leren, is dat niet eigenlijk een kwestie van 
veel in de praktijk werken en tegelijkertijd wat uren 
besteden aan theorie? Of is dat wel heel erg kort 
door de bocht?

Erik: “Dat is inderdaad heel kort door de bocht, maar 
er zit een kern van waarheid in. Je moet er iets aan 
toevoegen. Namelijk de vraag hoe je zorgt dat theorie 
en praktijk naadloos op elkaar aansluiten in je eigen 
ontwikkeling. In het hybride leren zit de theorie zoals 
we die van oorsprong kennen en de praktijk zoals 
we die van oorsprong kennen. Nieuw erin – en dat is 
heel belangrijk – is vertragen, reflecteren, uitzoomen, 
kijken wat je doet. En natuurlijk simulatie, omdat 
je niet alles in de praktijk meteen een-op-een kunt 
uitvoeren. Al die elementen zijn niet nieuw in het 
onderwijs, maar de integrale aanpak ervan wel. Daar 
komen ook die praktijkroutes onder andere uit voort.”

Hoe zien die praktijkroutes eruit?

Erik: “Die praktijkroutes zijn er in allerlei varianten. 
Van gewoon hele goede stageplekken waar je in de 
praktijk heel veel kunt doen en leren, maar waarin 
het curriculum van school nog wel leidend is. Tot 
en met de hele andere kant, waarbij je integraal 
in de praktijkomgeving opleidt, misschien zelfs 
met leerlingen erbij die al werkzaam zijn in die 
zorgorganisatie, maar naar een ander niveau, een 
ander diploma of een ander certificaat willen. 
Daartussen heb je nog allerlei varianten als 
leerafdelingen, of praktijkroutes als deel van je 
opleiding. Zo kun je variëren om te zorgen dat de 
leerroutes voor de studenten zo optimaal mogelijk 
zijn.”

Dat klinkt zo langzamerhand als onderwijs-op- 
maat …

Erik Mondriaan
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Erik: “Er zijn grote parallellen tussen Radicale 
vernieuwing in de zorg en in het onderwijs, het gaat 
allemaal om flexibilisering en maatwerk. Student 
of cliënt, we willen niet meer door één wasstraat, 
waarbij een ander bepaalt wat je moet doen. Je wilt 
je eigen ontwikkeling vorm kunnen geven, je eigen 
regie voeren, of dat nou is over je leven in je laatste 
levensfase, over de tijd die je in een ziekenhuis 
doorbrengt om beter te worden, of in een leertraject. 
Maar onderwijs en zorg geven of zorg krijgen, dat zijn 
nog steeds gescheiden werelden. Het mooie van mijn 
functie is dat ik daartussen een brug mag slaan.”

De kloof dichten tussen de ROC’s en het 
zorgwerkveld
Zelf heeft Erik een lang en afwisselend 
onderwijs- en carrièrepad afgelegd. Hij werd 
opgeleid tot verpleegkundige en studeerde 
gezondheidswetenschappen, met als studierichtingen 
verplegingswetenschap en beleid en beheer. Daarna 
werkte hij een tijd in de farmaceutische industrie, 
keerde via de dagbehandelingspsychiatrie als 
verpleegkundige terug in de zorg en werd al doende 
docent bij wat toen nog de ‘inservice’-opleidingen 
van het ziekenhuis waren. In 1997 veranderde 
het onderwijssysteem, ontstonden de ROC’s, en 
verdween het onderwijs uit de zorg. Erik werd docent 
verpleegkunde en projectleider van de examinering 
Prove2Move voor de examens in de zorg, en begon 
vervolgens als onderwijsadviseur bij het Deltion 
College, onder andere om de huidige verandering van 
de zorgopleiding vorm te geven. Twee jaar werkte hij 
als beleidsfunctionaris bij het Deltion. 

“Nieuw hierin is vertragen, reflecteren, 
uitzoomen, kijken wat je doet.”

Erik: “Maar dat was niet mijn passie. Ik ben daarom 
weer teruggegaan naar waar mijn passie wel ligt, dat 
is de onderwijsvernieuwing. En nu heb ik de kans om 
dat niet alleen voor het Deltion te mogen doen, maar 
ook voor Landstede. Tegelijkertijd. We hebben in de 
praktijk daardoor groepen lopen met studenten die 
zowel les krijgen van Deltion-docenten als Landstede-
docenten. Of je Deltion-student of Landstede-student 
bent, is eigenlijk nog maar een kwestie van waar je 
ingeschreven bent. Natuurlijk is het nog allemaal 

niet ideaal, maar het is wel de beweging die we in de 
regio met elkaar maken. Elders in de regio hebben we 
soortgelijke routes. Met elkaar proberen we de kloof 
te dichten tussen de ROC’s en het zorgwerkveld. Om 
beter maatwerk en meer flexibiliteit te kunnen bieden 
aan de student en uiteindelijk betere zorg aan de 
cliënt.”

Systemen te lijf
Eigenlijk zijn jullie ROC’s dus hun ‘ego’ overstegen. 
Het instituut staat niet voorop, of belonings- en 
controlesystemen, leerlingenaantallen en dergelijke. 
Het gaat om de student die je als een soort van  
cliënt benadert en zoveel mogelijk geeft wat hij 
nodig heeft – en uiteindelijk ook om de mensen die 
zorg nodig hebben.

Erik: “Exact. Dat is natuurlijk behoorlijk ingewikkeld, 
want die controlesystemen komen nog voort uit 
verschillende ministeries, en dat werkt verlammend. 
Met de beweging die we doormaken, gaan we die 
systemen te lijf om uiteindelijk weer uit te komen bij 
de bedoeling.”

Die systemen, hoe ga je die te lijf?

Erik: “Nou ja, te lijf. Begrijp me niet verkeerd. 
Systemen hebben ook een goede functie. Dankzij de 
systemen hebben we de huidige kwaliteit in onze 
zorg. En dankzij de systemen hebben we die hoge 
kwaliteit van onderwijs. Alleen zitten we nu in een 
volgende fase: hoe verbind je die werelden met 
elkaar? Wat zit daarbij in de weg, en hoe pak je dat 
aan? En kan dat binnen de systemen of moet je soms 
wat ongehoorzamer zijn door het ‘over’ die systemen 
heen te doen? Er zit veel ruimte in de systemen, hoor, 
alleen je moet die wel durven te pakken. 

“Als het moeilijk wordt, komen bijna  
als vanzelf de systemen weer naar  
boven.”

Een van de uitgangspunten van de samenwerking 
tussen zorgorganisaties Viattence en WZU Veluwe  
en de ROC’s Landstede en Deltion is dat we 
‘logoloos’ werken. We stellen alles ter discussie  
wat in de weg zit.  
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Examineringsprocedures, didactische aanpakken, 
leerling-managementsystemen van de 
zorgorganisaties, inschrijvingsprocedures. Alles 
pakken we de komende vier jaar bij de kop om te 
zorgen dat het niet meer uitmaakt bij wie je werkt.  
Of je nou zorg geeft of onderwijs, het moet alleen 
over de bedoeling gaan. Dat is best wel complex. 
Want als het moeilijk wordt, komen bijna als vanzelf 
de systemen weer naar boven, van: dat heb je niet 
goed gedaan en dat mag niet en dat kan niet. Juist 
dan is het de kunst om elkaar met zijn vieren vast te 
houden en je af te vragen hoe je samen de brug slaat. 
En als dat niet op korte termijn lukt, hoe je er dan aan 
gaat werken om dat op de langere termijn te doen. 
Soms moet je nu eenmaal andere processen inzetten 
om hetzelfde doel te bereiken.”

Ruimte in de systemen
Er zit in de systemen meer ruimte dan we denken, 
zei je. Kun je daar een voorbeeld van geven?

Erik: “Ik ben natuurlijk enorm thuis in wetgeving die 
het onderwijs raakt. Om daaraan te voldoen hebben 
organisaties allerlei procedures. Het nadeel daarvan 
is dat ze beperkend kunnen werken. Maar vaak 
zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Met 
een andere procedure kun je óók aan de wetgeving 
voldoen en toch meer handelingsruimte hebben. 
Neem de urennorm in het onderwijs. Die staat 
gewoon in de wet. Maar er staat ook iets anders 
bij. Als je kunt aantonen dat je tevreden studenten, 
tevreden medewerkers en een tevreden werkveld 
hebt, mag je afwijken van die urennorm. Die ruimte 
baande in 2016 de weg om met Viattence de eerste 
hybride leeromgeving te starten en ín de praktijk op 
te gaan leiden. 

“Het menselijk contact in plaats  
van het systemische contact; dáár  
komt de levensvreugde vandaan.”

Dat werd een behoorlijk succesvolle route, met een 
dertigtal BOL-studenten, waarbij we er toen voor 
hebben gekozen niet één stagiaire op een woning 
te plaatsen, maar vijf en later zelfs zes. Daardoor 
kon er veel meer aandacht gegeven worden aan 

de bewoners. Uiteindelijk vroegen drie van de vier 
woningen na een jaar of ze er niet nóg een stagiair 
bij konden krijgen, zo goed beviel het. Op één woning 
wilden ze ermee stoppen, tot ze er in een gesprek 
achter kwamen hoe enthousiast hun collega’s waren. 
Toen zeiden ze: als het hun wel lukt, doen wij vast iets 
fout, en deden ze alsnog mee. Mensen meenemen in 
de verandering, goede voorbeelden ophalen, vooral 
niet te veel bedenken vóór maar bedenken mét: dat 
bleek de oplossing om vaste structuren te doorbreken 
en zo kwalitatief betere opleidingsplekken te creëren, 
meer hartjes in de zorg te krijgen en daarmee op 
maat en flexibel te kunnen opleiden.”

Een krachtig tegenargument
Die ruimte in de systemen, zien we die vaak niet 
omdat mensen de neiging hebben te gaan geloven in 
regels die ze ooit zelf bedacht hebben? En waarvan 
we dan denken dat ze universeel en eeuwig gelden?

Erik: “Die regels hebben we ook bedacht om ons 
te kunnen verantwoorden richting bijvoorbeeld de 
onderwijsinspectie en Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd; die kijken ook op een bepaalde manier naar de 
uitvoering. Als dat zich afspeelt in een systemische 
wereld, ga je handelen naar die systemen om niet in 
de problemen te komen. Dan word ik altijd heel naar, 
dat is wel een vervelende eigenschap van mij, dan 
denk ik: het kan ook anders, kijk liever of wat je doet 
ook iets oplevert voor het uiteindelijke doel.”

Maar zo’n urennorm is makkelijker te handhaven dan 
een belevingsnorm …

Erik: “Dat is het ook. En als je een keer een beetje 
chagrijnige inspecteur treft, om het negatief te 
zeggen, kun je best voor een lastig probleem komen 
te staan. Besluit je het anders te doen, dan gaat het 
erom: durven we dat met elkaar aan, die tegenwind 
vanuit de systemische wereld? Dat is precies de 
kracht van de ROC’s en de zorgorganisaties samen. 
Want als twee soorten instellingen zeggen: het gaat 
niet helemaal perfect, maar dit liever dan het oude 
systeem, dan heb je een krachtig tegenargument.”
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Meester-gezel-nieuwe-stijl
In 1997 ontstonden de ROC’s. Daarvoor werd er toch 
ook gewoon in de praktijk onderwijs gegeven? Gaan 
we terug in de tijd?

Erik: “Dat waren de traditionele inservice-
opleidingen van de zorgorganisaties zelf. Veel van 
ons gedachtengoed grijpt daarop terug. En op het 
meester-gezelprincipe, dat nog ouder is. Wat we nu 
doen, is een beetje meester-gezelprincipe-nieuwe-
stijl. Het verschil is dat de meester van nu ook niet 
meer precies weet wat goede zorg is, omdat die zelf 
in het oude systeem is opgeleid. Het gaat nu over 
twee mensen die lerend zijn: de meester die in een 
zorgorganisatie werkt en daarmee veel ervaring 
heeft, en de student die nieuw komt kijken. Samen 
onderzoek je wat je – met de cliënt voor ogen – kunt 
bereiken. Dat betekent dat je je moet realiseren 
dat bij deze manier van leren en ontwikkelen een 
werkbegeleider niet meer iemand is die ‘voordoet’, 
maar iemand die ‘meeleert’. Daar draait het om in 
onze opleidingstrajecten. 

We denken heel snel: ‘Ik doe het al dertig jaar, ik 
weet wat goed is voor meneer of mevrouw, ik ken de 
procedures.’ Terwijl de zorgorganisaties nu eigenlijk 
zeggen: wat we deden is niet goed meer. We moeten 
weer naar de kern van de zorg, de belevenisgerichte 
zorg, naar wat de cliënt wil, in plaats van dat de 
systemen leidend zijn. Voor onze stagiaires is het  
heel moeilijk om daar doorheen te komen. Je kunt  
op school wel heel veel nieuwe principes leren, maar 
als ze in de praktijk zeggen: ‘zo doen we dat hier  
niet’ – ja, dan blijft daar weinig van over. Dus in 
het hele leerproces moet je enerzijds de student 
bij de hand nemen, maar hoop je ook de zittende 
medewerker volgens het nieuwe meester-
gezelprincipe naar nieuw meesterschap te brengen.”

Cultuurverandering
Gaan de docenten hier heel gemakkelijk in mee, of is 
daar ook nog wat te doen?

Erik: “Docenten hebben het vak geleerd in de traditie 
van lesgeven; voor de klas staan, met een beamer 
en een powerpoint kennis overdragen. Terwijl 

kennis vindbaar is op internet en in boeken. Het 
gaat veel meer om wat je ermee doet, dus hoe je 
theorie en praktijk bij elkaar brengt. Toen we een 
paar jaar geleden begonnen en de docenten naar 
de zorgorganisaties gingen, was vraag één: waar 
is mijn kamer? En waar is mijn beamer? Heb ik 
voldoende plekken? Ik wil gespreksruimtes, van die 
gesprekskamertjes die we op school ook hebben, die 
heb ik echt nodig voor mijn onderwijs. Nou ja, die 
hadden we niet en die gingen we ook niet krijgen. 
Tot een van de zorgmedewerkers zei: mijn kinderen 
leren aan de keukentafel, waarom gebruiken we onze 
keukentafels niet voor die onderwijsgesprekken, op 
de werkvloer tussen cliënten? Zo geschiedde. En wat 
is mooier voor de cliënten om deel te kunnen nemen, 
om betrokken te kunnen zijn, om het menselijke 
aspect mee te kunnen beleven – het liefdesverdriet 
dat ook ter tafel komt. Dan wordt die bewoner in 
één keer belangrijk, want die kan troosten, die weet 
daar alles van. Volgens mij gaat het om dat menselijk 
contact in plaats van het systemische contact; dáár 
komt de levensvreugde vandaan.”

“Er zit veel ruimte in de systemen, alleen 
moet je die wel durven te pakken.”

Voor de studenten moet deze omslag het 
gemakkelijkst te maken zijn…

Erik: “Voor onze studenten is het ook niet allemaal 
vanzelfsprekend. Die komen grotendeels uit het vmbo. 
Daar is het gewoon vakken volgen, leren, en een toets 
doen. Daarin zit weinig ruimte voor reflectie, wat we 
zo graag in ons onderwijs en in de zorg inbouwen. 
Even stilstaan, reflecteren op je leerlijn, waar sta 
ik nu ten opzichte van wat ik wil bereiken? Die 
toetscijfers worden niet gebruikt als meetinstrument 
voor je eigen ontwikkeling. Zou het niet veel beter 
zijn als je tegen een student kon zeggen: je hebt nu 
een 7 voor aardrijkskunde, hoe gaan we aan de slag 
om van die 7 een 9 te maken? Nee, we stoppen bij 
die 7 en gaan door naar de volgende onderwerpen, 
en dan mag je opnieuw een cijfer halen. Het meest 
waardevolle moment laten we liggen in het onderwijs, 
dat is de reflectie op de toetsuitslag. Bij Viattence zijn 
we daarom gaan werken met trajectlijnen.  
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Je bepaalt je eindniveau, vaak is dat een kwalificatie, 
en iedere keer spiegel je: waar sta ik ten opzichte 
van dat eindniveau, wat heb ik te doen om weer een 
beetje beter te worden, wie heb ik daarvoor nodig en 
waar ga ik dat leren – in gesprek met de docent, met 
de praktijk én met de cliënt als dat enigszins kan.

Het gaat hier ook over een cultuurverandering in het 
onderwijsveld. Dat zit nog echt aan de systemische 
kant van controle. Als je als school maar genoeg 
studenten aflevert met cijfers die hoog genoeg zijn, 
heb je goede studenten en ben je een goede school. 
Ik denk dat we ook daarin naar een cultuuromslag 
moeten. Dat we gaan opleiden om ‘reflectieve’ 
studenten te krijgen, die voor zichzelf kunnen 
bepalen waar ze staan ten opzichte van een doel, 
begrijpen wat ze dan te doen hebben en weten hoe 
ze dat moeten aanpakken – en die vaardigheden 
meenemen in de zorgpraktijk. Dát zijn volgens mij de 
zorgmedewerkers van de toekomst. Die zijn wendbaar 
en flexibel genoeg om in iedere context weer hun 
werk op een nieuwe manier te doen. Omdat ze ook 
afstand kunnen nemen, kijken naar wat niet goed 
genoeg ging en dan bedenken hoe je dat met elkaar 
beter gaat doen.”

“We gaan opleiden om ‘reflectieve’ 
studenten te krijgen.”

Redeneren vanuit een collectief belang
Wat is voor jou de grootste vooruitgang die  
geboekt is?

Erik: “Wat hier in Oost-Nederland gebeurt, is dat 
verschillende bestuurders met elkaar in gesprek 
zijn, zonder hun eigen probleem voorop te stellen. 
De twee ROC’s praten met elkaar, de ROC’s en 
de zorgorganisaties, de Hbo-opleidingen en de 
zorgorganisaties praten met elkaar. Al die bestuurders 
benaderen de zorg en de zorgopleidingen vanuit een 
collectief uitgangspunt. Ze redeneren niet vanuit 
hun eigen doelen en organisaties, maar vanuit een 
collectief belang. Dat belang is voldoende mensen 
afleveren op de arbeidsmarkt om zorg te bieden met 
de juiste kwaliteit, op de manier die we nu belangrijk 
vinden. Eigen regie, flexibiliteit, uitgaan van de 
behoeften van de cliënt. Terug naar de bedoeling. 

Als solistische onderwijsorganisatie kom je nooit 
aan de aantallen studenten die nodig zijn om te 
voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt, en voor 
zorgorganisaties is het onbetaalbaar en onhaalbaar 
om in de praktijk op te leiden. Je zult het samen 
moeten doen. We moeten heel goed begrijpen dat je 
in het leren en ontwikkelen en het bieden van zorg 
van grote betekenis voor elkaar kunt zijn. Ik zie dat nu 
ontstaan, al zijn we er nog niet. We moeten geduld 
hebben. We komen uit oude systemen, die zijn niet in 
één keer omgeturnd. De zorgmedewerkers zijn niet in 
één keer omgeturnd, de docenten zijn niet in één keer 
uur omgeturnd, de controlerende instanties niet. 
Het is onderdeel van een bredere maatschappelijke 
beweging die noodzakelijk is, die we willen, maar die 
we met elkaar heel erg spannend vinden, omdat we 
dingen moeten loslaten waar we ook veiligheid aan 
ontlenen. Hoe we dat moeten doen, daarop zijn we nu 
het antwoord aan het vinden.”
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Een werkelijke vernieuwing in de zorg kan pas 
plaatsvinden als het onderwijs mee-verandert. 
Praktijk en theorie sloten de afgelopen jaren 
onvoldoende op elkaar aan. Erik Mondriaan, 
verbonden aan het Deltion College en Landstede 
MBO, weet waar het misging en dat leren in de 
praktijk een oplossing kan bieden. Hij vertelt hoe 
daarvoor in het oosten van ons land een vergaande 
samenwerking tot stand gekomen is tussen ROC’s en 
zorgorganisaties, waarbij iedereen alleen nog maar 
kijkt naar het gezamenlijke doel. De cliënt centraal 
én de student centraal: hoe mooi is dat? 

Verder lezen?
Initiatieven om het zorgonderwijs te vernieuwen 
vinden plaats op nog veel meer plekken in ons land.  
Nieuwgierig? Ga dan voor sprekende voorbeelden  
van onderwijsvernieuwing in drie regio’s naar: 
www.radicalevernieuwing.nl/3voorbeelden 

Kijktip
Geïnteresseerd in nóg meer voorbeelden uit de 
opleidingspraktijk? Tijdens de Week van de Radicale 
vernieuwing zorg kwam heel wat aan bod. Scan 
de QR-code en bekijk de bijdragen van Anton van 
Mansum (bestuurder Surplus), Mieke Hollander (onder 
andere Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs), 
Miranda Kok (coördinator Samen Academie 
Woonzorggroep Samen) en Anneke Schagen (docent 
verpleegkunde ROC Kop van Noord-Holland), Christel 
Terwijn (adviseur leren & ontwikkelen Surplus) en 
Saskia Roodenburg (leerling verzorgende Surplus).

https://youtu.be/PKwbtH1pGbU 
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“We hebben allemaal een 
verantwoordelijkheid 
in de ouder wordende 
samenleving.”

In gesprek met: Mireille de Wee, bestuurder van Mijzo
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De verpleeghuis- en thuiszorg in ons land 
staat voor grote uitdagingen. Dat is – in ieder 
geval binnen de sector – breed bekend. Het 
aantal ouderen neemt snel toe en er zijn 
onvoldoende mensen om de huidige zorg te 
blijven bieden. De arbeidsmarkt staat onder 
grote druk, binnen tien jaar gaat dertig procent 
van de zorgmedewerkers met pensioen. Er 
is geen keus: de zorg voor ouderen moet 
anders georganiseerd worden; en dat is 
een verantwoordelijkheid voor iedereen. In 
hun regiovisie hebben de zorgorganisaties 
in Midden- en West-Brabant vijf actielijnen 
uitgewerkt die bijdragen aan de transformatie 
van de ouderenzorg. Een belangrijke eerste stap 
is bewustwording creëren bij medewerkers, 
cliënten, naasten en burgers dat het écht anders 
moet. Daar spelen opmerkelijk genoeg theater 
en livestreams een rol in. Mireille de Wee van 
Mijzo weet er meer van, en kijkt ook nog even 
naar haar eigen organisatie.

Een gezamenlijke regiovisie
Even kort terug in de tijd. Toen het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg geïntroduceerd werd, en er 
kwaliteitsgelden ter beschikking kwamen, ging dat 
gepaard met verschillende eisen. Eén daarvan was, 
dat de regio’s transitie- of regiotafels in zouden 
richten om gezamenlijk een visie te ontwikkelen 
op de toekomst. Ook in Midden- en West-Brabant 
gebeurde dat. Hier ligt de oorsprong van een niet-
alledaags initiatief om de uitdaging van de zorg 
breder onder de aandacht te brengen. 

Actielijn ‘actieve voorbereiding op het ouder 
worden’
“Met alle organisaties in Midden- en West-Brabant 
die betrokken zijn bij de ouderenzorg hebben we  
om te beginnen een regiovisie vastgesteld”, legt 
Mireille de Wee uit. “Daarin staan vijf actielijnen, 
waar weer allerlei acties uit voortkomen. Zelf hebben 
wij die actielijnen als basis gebruikt voor de strategie 
van Mijzo. 

De eerste en wat ons betreft heel belangrijke actielijn 
is ‘actieve voorbereiding op het ouder worden’, en dat 

begint met bewustwording. We zijn ervan overtuigd 
dat iedereen ervan doordrongen moet zijn dat het niet 
langer kan, zoals het nu gaat in de VVT, en dat dat 
ook iedereen aangaat. Met de regiopartijen hebben 
we daarom besloten op verschillende manieren uit te 
gaan leggen waarom we vastlopen als we doorgaan 
op de manier waarop we nu bezig zijn.”

Theater en livestream
De gedachte dat alles begint met bewustwording 
werd omgezet in een creatieve en voor de zorgsector 
unieke actie. Met elkaar organiseerden de 
regiopartijen een reeks van vijf theatervoorstellingen 
onder het motto: ‘Het is tijd voor een ander verhaal’. 

Actielijnen regiovisie 
Midden- en West-
Brabant
Dit zijn de actielijnen van de regio 
Midden- en West-Brabant voor een 
toekomstbestendige ouderenzorg:
1. Actieve voorbereiding op ouder worden
2. Stimuleren van community care en de 

oudere cliënt aan het roer
3. Juiste zorg op juiste plek en juiste 

moment
4. Regionaal organiseren van goed 

werkgeverschap
5. Toepassen van technologie en benutten 

van data

Mireille de Wee
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Iedere voorstelling had een eigen thema en was 
óók te volgen als livestream, zodat zoveel mogelijk 
mensen mee konden kijken. 

Mireille: “In één van onze verpleeghuizen hebben 
we een heel leuk theater. Daar konden we deze 
theatervoorstellingen mooi organiseren. Met 
gesprekspanels, gasten, presentaties, liedjes en 
theater hebben we zo aan iedereen die het horen 
wilde, geprobeerd uit te leggen in welk tijdsgewricht 
we nu zitten. Wat betekent het nou, die ouder 
wordende samenleving? Wat er gebeurt als er zoveel 
ouderen bijkomen? Als binnen nu en tien jaar zoveel 
medewerkers in de VVT uitstromen, omdat ze zelf 
de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, en als 
tegelijk ook het aantal mantelzorgers afneemt? En 
wat als het aantal werkenden ten opzichte van het 
aantal ouderen drastisch afneemt? Als je daar niks 
mee doet, gaat dat uiteindelijk de hele maatschappij 
ontwrichten.”

“De boodschap was: jíj bent in regie
om je voor te bereiden op het ouder
worden.”

Een probleem voor iedereen
Mireille: “Als zorgorganisaties hebben we 
natuurlijk gekeken waar nu uiteindelijk onze 
verantwoordelijkheid zit. Dan kom je tot de conclusie 
dat dit zo’n ontzettend groot maatschappelijk 
probleem is, dat wij die verantwoordelijkheid niet 
alleen kunnen dragen. Het is een probleem waar 
we allemaal, iedereen op een eigen manier, een 
verantwoordelijkheid in hebben. De voorstellingen en 
de livestreams waren erop gericht mensen daarvan 
te doordringen. De boodschap was dus ook: jíj bent 
in regie om je voor te bereiden op het ouder worden. 
Om na te denken over wat je moet doen als je gezond 
ouder wilt worden en zo min mogelijk gebruik wilt 
maken van professionals. 

In de eerste voorstelling met als thema ‘Actieve 
voorbereiding op het ouder worden’ werd dat goed 
uitgelegd. Gezond eten, bewegen, nu al nadenken 
over wat je doet als er iets met je gebeurt – hoe 
gaat mijn huis er dan uitzien, kan ik dan hier blijven 
wonen of moet ik andere maatregelen nemen? 

Maar ook: ben ik actief bezig een netwerk om mij 
heen te verzamelen en ook te behouden tot het 
einde van mijn leven? Daar hebben we geprobeerd 
mensen bewust van te maken – dat we allemaal een 
verantwoordelijkheid hebben in die ouder wordende 
samenleving, en dat je daar zelf ook wat in kunt 
doen.”

Vertaald naar strategie
Mireille: “Voor Mijzo waren de voorstellingen en 
de livestream de opmaat om te bedenken hoe onze 
toekomst er uit zou moeten gaan zien en wat we als 
organisatie zelf daadwerkelijk anders kunnen doen. 
We hadden het ‘geluk’ dat wij sinds 1 januari 2021 een 
nieuwe organisatie zijn, dus wij moesten sowieso een 
nieuwe strategie hebben. Maar we hebben ook een 
sterk geloof in de noodzaak tot veranderen. Wat we 
in het theater en de livestream vertelden, hebben we 
vertaald naar onze strategie, en die zijn we ook aan 
het uitvoeren.” 

Theatervoorstellingen en 
livestreams

In de periode juli-november 2021 organiseerden 
de regiopartijen in Midden- en West-Brabant 
onder de noemer ‘Het is tijd voor een ander 
verhaal’ vijf voorstellingen met livestreams. 
Tijdens deze voorstellingen werden bezoekers 
en livestream-kijkers op een verrassende manier 
aan het denken gezet over de toekomstige zorg 
voor ouderen. Iedere voorstelling zette één 
thema centraal:

• Actieve voorbereiding op ouder worden 
• De zorgzame samenleving
• De juiste zorg op de juiste plek 
• De medewerker van de toekomst 
• Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

De livestreams zijn terug te zien via:  
www.samenrichtinggeven.nl/anderverhaal
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Nadruk op ‘de voorkant’
Wil de druk op de zorg niet onhoudbaar worden, dan 
is het zaak die structureel anders te gaan benaderen. 
Langer zelfstandig thuisblijven is een deel van 
de oplossing. De consequentie daarvan is dat de 
maatschappelijke opdracht voor een zorgorganisatie 
als Mijzo verandert. Daarin komt de nadruk meer te 
liggen op de ‘voorkant’ dan op het eindstadium: het 
ontvangen van professionele zorg, of dat nu in het 
verpleeghuis of thuis is. 

Plek voor wie het het hardst nodig heeft
Mireille: “Als wij zeggen, dat we de zorg moeten 
verschuiven naar de voorkant, en dat mensen langer 
actief thuis moeten kunnen blijven, dan moeten we 
daar ook naar handelen. We willen dat we uiteindelijk 
plek houden voor de mensen die het het allerhardst 
nodig hebben. Al enige tijd nemen we daarom geen 
mensen met de indicatie ZZP4 meer op. De wachtlijst 
is lang, zwaardere indicaties gaan voor. Dat is best 
ingrijpend, want het is nog niet verankerd in de wet. 
Maar als we cliënten met een ZZP4 blijven opnemen, 
weten we dat die mensen hier nog een paar jaar 
wonen, en er straks voor cliënten met een zwaardere 
indicatie geen plaats meer is.”

‘Reablement’
Mireille: “Als je vindt dat mensen langer thuis 
moeten blijven, kun je ze natuurlijk niet gewoon de 
deur wijzen en aan hun lot over te laten. Daarom zijn 
wij onder andere in het Programma Langer Actief 
Thuis gestapt, dat gebaseerd is op de principes 
van ‘reablement’ en zelfredzaamheid. Daarmee 
ondersteunen we mensen met een zorgvraag in de 
thuissituatie, zodat het ze uiteindelijk lukt met zo 
min mogelijk zorg langer thuis te blijven wonen. Niet 
alleen omdat dat móet, maar ook omdat ze het in de 
basis fijn vinden om zelfstandig te kunnen blijven, 
niet afhankelijk te zijn en zich vrij te voelen.”

“Het is een probleem waar we
allemaal op een eigen manier een
verantwoordelijkheid in hebben.”

Community care en zorgtechnologie
Daarnaast besteedt Mijzo aandacht aan ‘community
care’. Mireille: “Dat is belangrijk, dat je samen met

de omgeving en de wijk en professionals probeert
mensen langer actief thuis te laten wonen.”

Sociale en technologische innovaties en inzet van 
zorgtechnologie zijn bovendien cruciaal. 

Mireille: “Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid 
en werken we tegelijk arbeidsbesparend, zodat we 
met hetzelfde aantal mensen meer cliënten kunnen 
ondersteunen. De toekomst is: ‘thuis, tenzij’ en 
‘technologie, tenzij’. Dus eerst kijken wat je met 
technologie op kunt lossen en pas interveniëren als 
je het daarmee niet meer redt. Samen met CZ zijn 
we gestart met virtuele wijkverpleging. En verder 
verbreden we de inzet van zorgtechnologie in de 
hele organisatie, bijvoorbeeld door de invoering van 
de medicijndispensor, incontinentiechip, ‘bedsense’ 
en door spraakgestuurd rapporteren. Onze locaties 
krijgen toekomstgerichte infrastructuur en domotica 
om de zorgtechnologie optimaal in te zetten en op 
de best mogelijke manier vorm te kunnen geven aan 
‘leven in vrijheid’.”

Livestreams vertalen naar eigen organisatie
De livestreams zijn in hun geheel en in losse onder-
delen terug te zien op ouderenzorgvoormorgen.nl.  
“We halen daar allemaal onderwerpen uit die 
ons helpen het grote verhaal ook in onze eigen 
organisatie te vertellen. De bewustwording moet ook 
hier plaatsvinden. Het is zo’n grote transitie, zo’n 
cultuurverandering, dat is niet in één dag gebeurd. 
Dus we gebruiken de livestreams om de vertaling te 
maken naar onze eigen organisatie. Wat betekent dit 
nu maatschappelijk gezien, hoe ziet dat er dan voor 
ons uit als we dit weten, en wat gaan wij dan anders 
doen? Wat betekent het voor de maatschappij, wat 
betekent het voor Mijzo? En dan op alle niveaus: wat 
houdt het in voor jou als cliënt, voor jou als naaste 
en voor jou als medewerker? Daar hebben wij de 
communicatiecampagne ‘No time to wait’ omheen 
gebouwd, die we zowel intern als extern inzetten om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken.”
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Vragen en challenges in de ‘kletspot’
Mireille: “In de livestreams worden ook opdrachten 
gegeven. Bijvoorbeeld: ga dit verhaal nou eens 
bespreken met één persoon uit jouw omgeving, en 
vraag hoe die zich voorbereidt op het ouder worden. 
We hebben ook eigen filmpjes gemaakt die bij Mijzo 
passen, en daar hebben we weer een ‘kletspot’ bij 
gedaan – letterlijk een pot met daarin allemaal vragen 
en ‘challenges’, waar de medewerkers met elkaar 
mee aan de slag kunnen. Maar we dagen ze ook uit 
om er in hun eigen omgeving iets mee te gaan doen, 
dus niet alleen in hun werkomgeving. Dan is het leuk 
om te zien hoe bij ons in de organisatie de urgentie 
inmiddels leeft en ook de behoefte én de wil er is om 
echt er iets mee te gaan doen – het ánders te gaan 
doen.”

Landelijk beperkte aandacht
Wat dat laatste betreft ziet Mireille wel een verschil 
met wat er op landelijk niveau leeft. 

Mireille: “Als lokale organisaties zijn we hier heel 
veel mee bezig, maar landelijk lijkt er nog maar 
beperkte aandacht te zijn voor de ouder wordende 
samenleving. Ik denk zelf weleens dat het voor de 
politiek misschien niet aantrekkelijk is om aan de 
steeds groter wordende groep oudere stemmers te 
vertellen dat zij zelf een verantwoordelijkheid hebben; 
en dat de vanzelfsprekendheid dat je wijkverpleging 
ontvangt of naar een verpleeghuis kunt als het niet 
meer gaat, er niet meer is.”

Aan het begin staan van de verandering
Mireille: “We staan nog maar aan het begin 
van de transformatie. Een gezamenlijk gevoelde 
urgentie is belangrijk. Daarvoor zullen we veel meer 
Nederlanders, veel meer burgers, én de politiek, 
moeten bereiken en bewust moeten maken van het 
feit dat we een brede verantwoordelijkheid delen in 
de ouder wordende samenleving.”
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Programma Langer Actief Thuis

Elly Branderhorst

Langer Actief Thuis, 
reablement bij Mijzo
Mireille de Wee verwees kort naar het Programma 
Langer Actief Thuis, dat gebaseerd is op het zorgconcept 
‘reablement’. Het is bedoeld om het functioneren van een 
cliënt te verbeteren, zodat hij zo lang mogelijk zelfstandig 
blijft en in zijn dagelijks leven zinvolle en praktische 
activiteiten uit kan blijven voeren. Zelf voor eten zorgen 
bijvoorbeeld, of douchen, aankleden en steunkousen 
aantrekken. Dankzij een reablement-traject zou iemand 
langer plezierig thuis moeten kunnen blijven wonen. Met 
als bijkomend voordeel (want het gaat op de eerste plaats 
om het welzijn van de cliënt) dat ouderen minder snel 
en minder lang gebruik hoeven te maken van de steeds 
schaarser wordende zorg. 
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Het Programma Langer Thuis werd binnen Mijzo 
opgezet als reablement-pilot, met als drijvende kracht 
ergotherapeut Elly Branderhorst. 

Hoe kwamen jullie bij reablement terecht?

Elly: “Het Programma Langer Actief Thuis heb ik 
samen met een projectgroep ontwikkeld, voor mij als 
afstudeerproject voor mijn master Neurorevalidatie en 
Innovatie. Twee jaar geleden ben ik met reablement 
in aanraking gekomen via een literatuuronderzoek 
voor mijn studie. Het wordt al veel toegepast in 
Scandinavië, Engeland en Australië, en daar behalen 
ze goede resultaten. In Denemarken is het zelfs bij 
wet verplicht om een reablement-traject te doorlopen 
voordat iemand hulp krijgt.

In Nederland kwam het bijna nog niet voor, dus 
toen dacht ik dat Mijzo het misschien kon gaan 
ontwikkelen. Het sluit namelijk goed aan bij de 
maatschappelijke opdracht die we voelen om ons 
meer te richten op preventie, zodat ouderen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

Wat waren de resultaten van de pilot?

Elly: “In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met een 
multidisciplinaire projectgroep die het programma 
ging samenstellen. Daar was ook een cliënt bij 
betrokken, en verder heb ik verschillende ouderen 
bevraagd. Op basis van die informatie hebben we 
een programma ontwikkeld waarmee we in maart 
gestart zijn. Van maart tot juni hebben zes cliënten 
het hele programma doorlopen. Aan het eind waren 
er vier weer helemaal zelfstandig, eentje had minder 
hulp nodig en voor één had het niks opgeleverd. Die 
had geen doelen behaald en was niet zelfstandiger 
geworden. Voor de anderen was er in totaal 9,4 uur 
wijkverpleging per week minder nodig. Voor ons was 
dat genoeg aanleiding om door te gaan.”

Hoe ziet het programma eruit?

Elly: “Het begint met een intake door een 
wijkverpleegkundige en ergotherapeut bij mensen 
die zich aanmelden voor wijkverpleging. Samen 
kijken ze wat voor de cliënt belangrijk is om weer 

zelf te kunnen doen. Daarna wordt de cliënt een paar 
weken geobserveerd, ook weer door de disciplines 
samen en soms ook nog door de fysiotherapeut erbij. 
Aan de hand daarvan spreken we af hoe de cliënt 
verder begeleid kan worden, zodat hij handelingen 
die moeilijk geworden zijn toch weer zelf kan gaan 
uitvoeren. Maar we bepalen ook hoe we de hulp 
daarna af gaan bouwen. Het kan dus zijn dat iemand 
in eerste instantie aardig wat hulp krijgt, en dat dat 
langzaamaan teruggebracht wordt naar minder of 
zelfs helemaal niks.

Het programma duurt maximaal twaalf weken. Aan 
het eind evalueren we met de cliënt en dan kijken 
we welke zorgindicatie iemand nodig heeft. De cliënt 
krijgt dan dus de hulp die hij echt nodig heeft.

De resultaten aan het eind van de pilot waren 
hoopgevend. Gaat het nog steeds zoals verwacht?

Elly: “Inmiddels hebben 23 cliënten het programma 
doorlopen. Daarvan is ongeveer de helft weer volledig 
zelfstandig en zeventien procent heeft minder hulp 
nodig. We merken dat het voor cliënten die al een 
paar jaar wijkverpleging hebben gehad lastig is om 
de hulp af te bouwen. Maar mensen die zich nieuw 
aanmelden zijn ook echt gemotiveerd om weer zelf 
dingen te gaan doen. In sommige gevallen heeft het 
programma geen directe meerwaarde, bijvoorbeeld 
als het gaat om wondzorg; dat moet gewoon een 
wijkverpleegkundige doen. We komen er nu dus 
achter wanneer we reablement goed kunnen inzetten 
en wanneer we er niet eens aan moeten beginnen.”

Beperkt het programma zich tot mensen met 
somatische klachten of werkt het ook voor mensen 
met dementie?

Elly: “Tot nu toe hebben we ons vooral op de 
somatische doelgroep gericht, maar bij veel ouderen 
komt er ook al snel een cognitief aspect bij. Dat ze 
vergeetachtiger zijn of echt heel erg gewend aan 
hun vaste routine. En dat het lastig is om die om te 
buigen naar iets nieuws – wat vaak wel nodig is om 
veilig te kunnen blijven functioneren.
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We kijken nu dus tot welk moment reablement effect 
kan hebben en of ook mensen met dementie kunnen 
instromen. Er zijn wel studies uit het buitenland die 
zich gericht hebben op die doelgroep, maar dat is 
dan meer binnen de muren van een zorgorganisatie. 
Mensen met dementie kunnen nog best iets nieuws 
leren, maar binnen de muren van een zorgorganisatie 
is dat gemakkelijker omdat daar constante 
begeleiding is. Als ze alleen thuis zijn, wordt het 
vanaf een bepaald niveau moeilijker om activiteiten 
op een andere manier te herleren.”

Wat zijn dan tot nu toe de criteria die je hanteert? 
Wanneer komt iemand in aanmerking voor het 
programma?

Elly: “Eigenlijk kan iedereen die zich aanmeldt voor 
wijkverpleging instromen. Maar als het gaat om een 
verpleegkundige handeling waarvoor wijkverpleging 
wordt ingeschakeld, zoals wondzorg of terminale zorg, 
heeft het geen meerwaarde. Vaak doen we nu nog wel 
de intake, omdat je soms merkt dat er ook nog andere 
dingen spelen. Iemand kan bijvoorbeeld mantelzorg 
geven, maar dat niet goed meer zelf kunnen en daarin 
vastlopen. Dat is dan echt dat stuk preventie: zorgen 
dat ook de mantelzorger langer zelfstandig blijft.”

Heb je er veel moeite voor moeten doen om dit van 
de grond te krijgen?

Elly: “Eigenlijk ging dat binnen Mijzo redelijk 
makkelijk, ik denk ook doordat de bestuurders er heel 
erg achter stonden en nog steeds staan. Ze zijn in de 
regio ook erg actief om andere organisaties erbij te 
betrekken; er gaan er de komende tijd verschillende 
mee aan de slag of ze zijn al begonnen, zoals Avoord 
en tanteLouise. Maar de bestuurders hebben ook intern 
managers en clustermanagers enthousiast gemaakt. 

De wijkverpleging had eerst wat scepsis, omdat het 
werk door het programma wel wat verandert. Ze 
zien voor zichzelf ook een sociale rol weggelegd; 
een praatje maken, zorgen dat ze zichtbaar zijn. Bij 
mensen die voldoende zelfstandig door kunnen is dat 
niet per se hun rol. Wel is het van belang het sociale 
aspect in de gaten te houden en ouderen eventueel 
te verwijzen naar (vrijwilligers)organisaties die hierin 

zijn gespecialiseerd. Er wachten in het ziekenhuis 
veel mensen voor wie de wijkverplegingsorganisaties 
te weinig plek hebben. Nu kunnen ze de cliënten 
begeleiden die hun zorg echt nodig hebben. Maar ze 
krijgen door het programma dus eigenlijk wel een 
andere doelgroep. Dat is een aandachtspunt.

Het meekrijgen van de andere disciplines 
lukte eigenlijk ook heel goed. Fysiotherapeut, 
ergotherapeut en verpleging moeten heel nauw 
samen optrekken, de cliënt op dezelfde manier 
begeleiden en de begeleiding ook op dezelfde manier 
afbouwen, met als doel dat de cliënt zo snel mogelijk 
weer zelfstandig wordt. Eigenlijk is dat laatste de 
essentie van ons werk. Met het programma gaan we 
terug naar de basis, naar de kern.”

Hoe zie je de toekomst van het programma? En van 
de preventieve rol ervan?

Elly: “Ik hoop dat we het voor elkaar krijgen dat er 
een soort netwerk ontstaat rondom de cliënten. 
Dat hoeft niet vanuit verpleeghuizen te komen. Het 
mooiste zou het zijn als dat komt vanuit de zorg die al 
bij de cliënt in de buurt is. Dat de eerstelijnspraktijken 
samenwerken met de wijkverpleging en dat je 
het netwerk nog veel groter maakt. Ik denk dat 
sommige disciplines elkaar de afgelopen jaren zijn 
gaan zien als concurrent; dat fysiotherapeuten 
en ergotherapeuten zijn gaan concurreren om de 
cliënt. Het zou heel mooi zijn als we meer kunnen 
gaan samenwerken. Binnen de muren van een 
zorgorganisatie lukt dat denk ik al goed. Nu moet die 
stap ook extramuraal gemaakt worden. 

De kracht van het programma zit in het samen doen 
en niet in het per se zelf willen doen. Dus kijken naar 
wat een cliënt het hardst nodig heeft en samen eraan 
werken om de zelfstandigheid in stand te houden of 
terug te krijgen. Dat zou nóg meer interdisciplinair 
kunnen. Dat proberen we vanuit het Programma 
Langer Actief Thuis te stimuleren. Samen naar de 
cliënt, ieder vanuit de eigen expertise kijken hoe 
je die het snelst verder kunt helpen. Niet ieder zijn 
eigen ding doen, want dat maakt het voor de cliënt 
niet duidelijker. En het is die cliënt die je uiteindelijk 
wilt helpen.”
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De manier waarop de verpleeghuis- en thuiszorg 
nu georganiseerd is, kunnen we niet lang meer 
volhouden. Mireille de Wee van Mijzo kan het 
niet genoeg benadrukken. Samen met andere 
organisaties in de regio West- en Midden-Brabant 
doet Mijzo er alles aan om iedereen ervan te 
doordringen dat we het mét elkaar anders 
moeten gaan doen. Om te zorgen dat mensen 
langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, 
zet Mijzo stevig in op domotica, ‘community 
care’ en ‘reablement’. Voor dat laatste heeft Elly 
Branderhorst het Programma Langer Actief Thuis 
ontwikkeld, met hoopgevende resultaten!

Kijktip
Nieuwsgierig hoe ‘Langer Actief Thuis’ er in de 
praktijk uit ziet? Scan de QR-code voor een video van 
Mijzo.

Verder lezen?
Er zijn veel geweldige voorbeelden van andere 
manieren om te kijken naar wonen en zorg. In een 
verhelderende blog zet Marie-Antoinette Bäckes er 
een aantal op een rij. Inclusief handige links om nóg 
meer te weten te komen:  
www.radicalevernieuwing.nl/omkeren
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“We zijn veel meer bij de kern 
gekomen.”

In gesprek met: Thijs Houtappels, Marthijn Laterveer, Anthonie Maranus en Eva van Zelm



62   Radicale vernieuwing zorg

Het zou een gesprek worden over verleden, 
heden en toekomst van de beweging 
Radicale vernieuwing zorg – tot voor kort 
‘verpleeghuiszorg’. De vragen lagen klaar om de 
conversatie netjes te in goede banen te leiden. 
Wat is er bereikt? Waar zijn jullie nu mee bezig? 
Hoe ver zijn we over – noem maar wat – vijf jaar? 
En welke muren moeten we samen doorbreken 
om ‘de droom’ werkelijkheid te maken? Maar zet 
vier vernieuwers bij elkaar, dan gaan de gedachten 
stromen. Misschien niet zoals vooraf bedacht dat 
het móest gaan stromen. Maar eigenlijk helemaal 
vanzelf, gewoon zoals het ontstond in de relatie 
tussen de vier. En ach, kon het eigenlijk ook 
anders?

Een oprechte interesse
Laten we dan toch maar met die eerste vraag 
beginnen. Heeft de beweging Radicale vernieuwing 
zorg enige progressie gemaakt sinds het begin in 
2017? Daarover zijn de gespreksgenoten het wel eens: 
er zijn zeker grote stappen gezet. Thijs Houtappels –  
sinds 2020 bestuurder van Zonnehuisgroep 
Amstelland en de enige die niet vanaf het prilste 
begin persoonlijk betrokken was – vat de vooruitgang 
vanuit zijn optiek samen: 

Thijs: “Als ik kijk naar de manier waarop de zorg zich 
de afgelopen jaren ontwikkeld heeft, zie ik dat er 
heel andere mensen als bestuurders en directeuren 
aangesteld worden. Mensen met wezenlijk andere 
kwaliteiten en vaardigheden dan tien jaar geleden. 
Vooral ook veel vrouwen, en dat helpt volgens mij 
ook om de bestuurscultuur te veranderen. Niet 
meer besturend vanuit macht of hiërarchie, wat 
er in onze sector ook altijd wel in zat. Maar vanuit 
een oprechte interesse in wat er in de organisatie 
gebeurt; vanuit contact met iedereen die daarin 
een plaats heeft, en meer vragend en uitnodigend 
dan directief. Wat ik ook zie, is dat er veel meer 
tegenspraak georganiseerd wordt; mensen durven 
zich makkelijker uit te spreken, en ook bewoners en 
naasten hebben een veel luidere stem gekregen. 
Er is een goede discussie gevoerd en nog steeds 
gaande over wat nu eigenlijk kwaliteit van zorg is. Je 
hoort wel veel gemopper over het kwaliteitskader, 

maar volgens mij is dat toch een enorme stap 
voorwaarts. Iedereen is het erover eens dat het 
uitgangspunt persoonsgerichte zorg moet zijn. En er 
ontstaat meer ruimte voor zorgorganisaties om eigen 
beslissingen te nemen, zonder dat er meteen enorme 
controlemechanismen achter zitten.”

De droom
Wat Thijs beschrijft, zijn meer algemene 
veranderingen die niet per se toegeschreven kunnen 
worden aan de beweging Radicale vernieuwing zorg. 
Maar de beweging maakt onderdeel uit van een 
grotere maatschappelijke ontwikkeling en heeft daar 
zeker ook haar invloed op. En persoonsgerichte zorg, 
meer ruimte om eigen beslissingen te kunnen nemen 
en minder controlemechanismen: dat klinkt ons toch 
wel erg bekend in de oren. In de oorspronkelijke 
‘droom’ van de beweging werd het als volgt verwoord: 
‘De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, 
van regels naar relaties, droomt van verpleeghuiszorg 
waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels 
of protocollen. Het gaat om wat er speelt tussen de 
mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de 
mensen die zorg verlenen.’ 

“Waar muren staan, daar komen 
mensen elkaar niet tegen. Muren 
slechten is voor mij ook: elkaar 
opzoeken, elkaar tegenkomen in het 
werk, het gesprek voeren, samen kijken 
wat je wilt bereiken en hoe. Dát is het 
belangrijkste wat we kunnen doen, 
dáár kunnen we het verschil maken.”
Thijs Houtappels

De relatie centraal
Anthonie is de woorden van ‘de droom’ niet vergeten. 
Hij benadrukt het belang van de ‘driehoek’: “Je doet 
het goed als je de relatie met je cliënt, de relatie met 
elkaar, centraal stelt en ook werkelijk als basis neemt 
voor je handelen. Daar gaat het om. Dat is een hele 
fundamentele cultuurverandering in de zorg – en ook 
breder, misschien wel in het hele publieke leven. Er 
zit een soort kering in de maatschappij die niet meer 
terug te draaien is. Alleen de regels uitvoeren en dan 
zeggen: ‘Ik heb de regel uitgevoerd, dus ik heb het 
goed gedaan’, daar kom je niet meer mee weg. 
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Dat vind ik buitengewoon mooi, maar dat gedrag is 
nog wel diep verankerd in onze samenleving. Uitgaan 
van de relatie, kijken naar de ander, en dat vertalen 
naar je handelen van iedere dag – daar zijn we nog 
niet. En dat maakt ook dat we na vijf jaar ‘beweging’ 
nog lang niet klaar zijn.”

“Wat we vaak tegengekomen zijn: 
mensen uit zorgorganisaties die over 
de relatie zeggen ‘dat doen wij al’. En 
daarvan zijn ze ook echt overtuigd. Als 
ze dan binnen de beweging mee gaan 
doen, zien ze ineens dat wat ze denken 
dat ze doen eigenlijk helemaal nog niet 
consequent gebeurt. Vanuit een (hoofd)
kantoor merken ze niet dat wat ze zelf 
graag willen nog tot de haarvaten van 
de organisatie door moet dringen. De 
beweging opent ze de ogen, en dat 
geeft nog meer energie.”
-Marthijn Laterveer-

Regels of protocollen
Het woord ‘relaties’ speelde een belangrijke rol in 
de droom, net als – in meer negatieve zin – ‘regels 
of protocollen’. In de begintijd van de beweging leek 
het afschaffen van regels daarom vaak dé oplossing. 
Er waren er te veel, ze waren onduidelijk, ze riepen 
beperkingen op, en vaak wisten de mensen die 
ernaar geacht werden te leven niet eens meer waar 
ze vandaan kwamen. Op verschillende plekken in het 
land werden dan ook pogingen gedaan er rigoureus 
afscheid van te nemen. Maar allengs bleek het 
probleem daar niet te liggen. Voor afgeschafte regels 
kwamen nieuwe in de plaats. Eva nu: “Het is een 
misvatting dat regels een probleem zijn. De manier 
waarop we ermee omgaan, dát kan een probleem zijn. 
En de manier waarop we erop sturen.” 

Marthijn: “In het begin gingen organisaties meedoen 
met de gedachte: we hoeven de regels niet te volgen. 
Terwijl je nu ziet, dat we veel meer bij de kern 
gekomen zijn. En de kern is dat het gaat om de relatie 
tussen de mensen die ondersteuning nodig hebben, 
naasten en de mensen die zorg bieden. Dat is de 
zoektocht, hoe je dat doet.”

Eva van Zelm

Thijs Houtappels

Anthonie Maranus

Marthijn Laterveer
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Empathie voor onze mensen
Anthonie: “Wat we deden, was het beperken van 
de bewegingsvrijheid van onze medewerkers en ze 
opleggen: zo moet het. Als je de relatie centraal gaat 
stellen, en minder vasthoudt aan wat voorgeschreven 
is, dan kun je niet vooraf vertellen ‘hoe het moet’. 
Want hoe je handelt binnen de relatie met de ander, 
moet je uitvinden in het contact zelf. Als je de dialoog 
met mensen in de zorg kunt voeren over wat nou de 
bedoeling is, dat zíj het zijn die daar invulling aan 
kunnen en mogen geven; dat je ze daarin wilt steunen 
en helpen; en zij richten zich naar die bedoeling, dan 
ontstaat een hele sterke beweging de goede kant op. 
Maar het kompas van de mensen is in de loop der 
tijd volstrekt verstoord. Als je altijd zegt dat je het 
goed doet wanneer je de regels volgt, dan ontneem 
je mensen hun eigen initiatief, hun vermogen na 
te denken wat binnen een relatie met een cliënt 
of naaste of collega verstandig is. Mensen moeten 
weer leren hoe hun eigen kompas werkt, en het ook 
weer durven gebruiken. We zijn gaan toetsen op de 
verkeerde criteria. Op óf we dingen gedaan hebben, 
en niet op hoe en wat dat opgeleverd heeft. Met die 
bureaucratische, die systemische sturing is het heel 
erg mis gegaan.

“Het ontwikkelen van de zorg, zowel 
aan de medewerkerskant als aan de 
kant van de cliënten, verveelt me 
eigenlijk nooit. Daar kan ik nog heel 
lang inspiratie uit halen. Ik vind het 
geweldig om bezig te zijn met alle 
vraagstukken in de zorg op zich en 
zeker ook in onze organisatie. Cliënten 
een beter leven geven, medewerkers 
beter laten werken met heel veel 
voldoening – dat blijft gewoon leuk. Ik 
heb echt een heerlijk leven.”
-Anthonie Maranus-

We moeten daarbij wel bedenken dat mensen vaak 
heel intense ervaringen hebben die hun handelen 
bepalen en waaruit regels ontstaan – dat maakt 
het ook niet gemakkelijker om ze te veranderen. 
Je moet daar goed naar luisteren. Wij hebben de 
deuren van een PG-afdeling geopend en gezegd: 
alle deuren gaan open op termijn. Op zo’n moment 

is het belangrijk om de dialoog te voeren over wat 
dat met je medewerkers doet en wat voor zorgen ze 
daardoor krijgen. De indringende voorbeelden die je 
dan hoort, waarom de deuren eerst dicht waren, die 
zijn van belang. Mensen voelen zich buitengewoon 
verantwoordelijk voor wat ze ervaren als hún mensen. 
hún mensen. Dan is het sluiten van de deur niet 
dé oplossing, maar het is wel een soort oplossing 
geworden, waaraan veiligheid ontleend is. Dus we 
moeten er radicaal naar kijken, naar hoe we van 
onnodige of onwenselijke regels afscheid kunnen 
nemen, maar tegelijkertijd ook heel genuanceerd 
en met veel empathie voor onze mensen. Door de 
toevoeging van hierboven komt er hier denk ik een 
regel bij, en dat is goed! Daar zit veel complexiteit in.”

“Of ‘de droom’ veranderd is? Nee, 
denk ik nu, niet veranderd. Misschien 
wel geëvolueerd. Of eigenlijk in 
ontwikkeling. Niet veranderd in de 
zin van: het blijft gaan om wat nou in 
essentie belangrijk is voor mensen. In 
ontwikkeling, omdat de droom zich 
verder verspreidt over meer mensen 
in meer sectoren. We pakken alles 
erbij! Nee, je kunt ons geen gebrek aan 
ambitie verwijten!”
-Eva van Zelm-

Kaders
Thijs haakt daarop in: “Mensen maximale ruimte 
geven is ontzettend belangrijk. Maar heel veel van 
de vrouwen en mannen die bij ons werken, worden 
het liefst op instructieniveau aangestuurd. Zo zijn 
ze thuis opgevoed, ik ben thuis ook zo opgevoed, zo 
worden ze op school opgevoed, zo wordt er in het 
hele leven met ze omgegaan. Voordat mensen erop 
durven vertrouwen dat het ook zonder instructies 
kan, ben je echt een stuk verder. We brengen onze 
medewerkers in een geweldige spagaat. Aan de ene 
kant zijn er regels waar je niet aan ontkomt, aan 
de andere kant doen we een beroep op hun eigen 
verantwoordelijkheid. We mogen ze niet in de steek 
laten door ze geen kaders te geven waarbinnen ze 
hun werk kunnen doen.
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Ik ben het helemaal met Anthonie eens, en heb één 
toevoeging. Die systemische benadering waar het 
over gaat, heeft ons ook ontzettend veel gebracht. 
We hebben er heel veel kennis door gekregen, de 
zorgkwaliteit is sterk doorontwikkeld. We zijn in 
die systemen misschien doorgeschoten, net als in 
regelzucht en bureaucratie, maar ik zou ook niet het 
omgekeerde willen. Ik denk dat ruimte voor mensen 
een ongelooflijk groot goed is. Maar dat we met zijn 
allen, en dat geldt ook voor mijzelf, kaders nodig 
hebben waarbinnen de dingen moeten gebeuren. Het 
is zoeken naar een gezond evenwicht tussen datgene 
wat je in die kaders vastlegt, waaraan we hebben te 
voldoen, en de ruimte die daarbinnen overblijft om je 
eigen handelen vorm te geven. Zonder kaders wordt 
het moeilijk om professionele autonomie waar te 
maken – we weten immers ook dat zelforganisatie 
heel veel negatieve dingen op kan leveren.”

Anthonie: “Ruimte zonder kaders is leegte, heb ik 
eens horen zeggen.”

“Wat ik ook zo mooi vond om te zien 
tijdens de Week van de vernieuwing, 
is de hoe iedereen met elkaar 
omgaat. In de beweging zijn heel 
veel verschillende partijen actief om 
aan hetzelfde doel te werken. Niet 
alleen zorgorganisaties, maar ook 
bijvoorbeeld VWS, zorgkantoren en IGJ. 
Je bent dus in gesprek met allemaal 
verschillende mensen die ook weer 
allemaal een andere rol of functie 
hebben. Of je nu verzorgende bent of 
bestuurder, en of je nu in de zorg werkt 
of daarbuiten: de gesprekken onderling 
worden met veel respect voor elkaar 
gevoerd. Ik moet zeggen: dat was óók 
wel een beetje een droom van me, en 
dat zie ik nu in de praktijk gebeuren.”
-Marthijn Laterveer-

‘Zoek-het-maar-uit-teams’
Marthijn: “We hebben op veel plekken in het land 
gezien dat er zelfsturende teams kwamen. Zoek-
het-maar-uit-teams noemen we dat wel eens. Dan 
moeten mensen in één keer alles zelf maar doen.   

Dat werkt dus ook niet. Daarmee steun je mensen 
niet waar het wél nodig is. We denken ook te 
makkelijk, dat iedereen dan vanzelf het goede gaat 
doen – wat dat ook moge zijn – terwijl ze inderdaad 
heel lang opgevoed zijn met ‘je moet luisteren, je 
moet volgen’. Een valkuil is daarbij dat veel mensen 
in de zorg gaan werken, omdat ze iets voor een ander 
willen betekenen, voor anderen willen zorgen. Dat kan 
ook net op een foute manier uitpakken, doordat ze 
meteen allerlei dingen naar zich toe gaan trekken in 
plaats van zich eerst echt te verdiepen in de mens die 
ze tegenover zich hebben. Ik vind zo’n uitspraak als 
‘denk hoe je eigen moeder het zou willen’ ook altijd 
heel ingewikkeld. Het ís je moeder niet, dus misschien 
wil ze iets heel anders.”

“Er zijn heel veel dingen die ik wil doen 
en er zijn 1.001 dingen die aandacht 
vragen. Ook een goede bedrijfsvoering 
en een stabiel bedrijf zijn relevant. 
Daar zit best een dilemma in. Hoe 
vaak lukt het mij nou om naar een 
locatie toe te gaan en daar in gesprek 
te zijn? Die grote aantallen mensen de 
aandacht geven die ze verdienen en 
met de juiste focus blijven managen: 
dat is een groot ding.”
-Anthonie Maranus-

“Waar sturen we op?”
Eva: “Wat mij de laatste weken erg bezighoudt, is 
de vraag: waar sturen we nou op? Want waar je 
op stuurt, dat is wat je krijgt. Alle procedures en 
processen, zelfs de planning- en controlcyclus, alles 
moet ‘bijdragen aan’, alles moet in dezelfde richting 
sturen. Sturen doen we allemaal, ook mijn collega-
beleidsadviseurs bijvoorbeeld. In hun gesprekken 
met teamleiders stellen ze vragen. Maar de manier 
waarop je een vraag stelt, bepaalt waar de ander over 
nadenkt. Waar wil jíj dus dat die over nadenkt?
Elke collega, in de lijn of in de staf, stuurt. Iedereen 
in welke functie ook, heeft invloed. Ik denk dus ook 
dat iedereen voor zichzelf verantwoordelijk is om na 
te gaan – desnoods in gesprek met anderen: waar ga 
ik heen en helpt dat ons in de richting waar we heen 
willen? Veel van mijn gesprekken bij Topaz gaan de 
laatste tijd hierover. Daar kan ik radicaal in zijn.  
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Let op: waar ging het ook weer over? Is dit precies 
waar we heen willen? Want een hele kleine afwijking 
in het begin, leidt tot een grote afwijking op termijn. 
En dan kom je bij die knellende systemen en 
voorschriften en regels. Maar als alles en iedereen 
dezelfde kant op gaat, krijgt de beweging vaart.”

“Eigenlijk is mijn eigen ambitie maar 
heel klein. Het gaat me erom dat 
mensen het goed hebben, of ze nou 
in een verpleeghuis wonen of niet, en 
of ze er nou in werken of niet. Als de 
beweging overslaat naar al die andere 
sectoren, als daar óók de energie 
stroomt, dan helemaal prima. Maar het 
goed regelen voor de mensen die nu 
nog thuis wonen, die ook liever thuis 
blijven; en voor de mensen die wél naar 
het verpleeghuis gaan – het dáárvoor 
goed regelen, terwijl we eigenlijk met 
te weinigen zijn – dat is als vraagstuk 
al groot genoeg, hoor.”
-Eva van Zelm-

Opdracht richting medewerkers
Thijs: “De manier waarop Antonie het had over 
relaties, dat vind ik mooi. Wat we ons moeten 
realiseren, is dat wat wij willen dat medewerkers 
doen in de relatie met cliënten niet los te zien is van 
wat wij als management doen met onze medewerkers. 
Je zou willen dat dat wat congruenter is. Iemand 
vroeg me ooit: hoe kan het toch, dat we aan die 
mevrouw die elfhonderd euro netto in de maand 
verdient, die een goedkope pizza warm maakt in de 
magnetron omdat ze geen oven heeft, en die in haar 
eentje voor de televisie opeet – hoe kan het toch, dat 
we aan die mevrouw vragen om voor onze bewoners 
een gezellige maaltijd te maken? Dat bedoel ik, daar 
is de congruentie totaal zoek. Ik vind dat wij als 
werkgevers niet alleen een opdracht hebben richting 
onze cliënten, maar ook echt naar onze medewerkers. 
Waarom die mevrouw niet op vrijwillige basis een 
kookcursus aanbieden of een cursus gezonde voeding 
of hospitality – of wat ze maar nodig heeft? We 
moeten altijd naar die congruentie blijven zoeken. 
Voor een deel hebben al die systemen en procedures 
zo belangrijk kunnen worden, omdat die balans er 

vaak niet was. Daar moeten we goed naar kijken, en 
dat vind ik als werkgever nog best ingewikkeld, om 
daar tijd en ruimte voor te maken, maar ik vind wel 
dat die er moet zijn.”

Tijd en ruimte
Anthonie: “Ja, die tijd en ruimte ervoor maken is 
ook echt wel een punt. Dat is een breder levend 
dilemma. Reflectie wordt ook vaak niet gevoeld 
als werk. We zijn bij Surplus heel voorzichtig met 
dingen opleggen, maar hebben nu wel gezegd, dat 
volgend jaar ieder team afspraken moet hebben 
over vormen van reflectie. En dan schrijven we niet 
voor hoe vaak en precies hoe, maar we willen wel 
proberen het een regulier onderdeel van het werk 
te maken. Een medewerker zei een poosje geleden: 
reflectiegesprekken, dilemmagesprekken, dat is zo 
fijn om te doen, die helpen mij dingen op mijn werk te 
laten in plaats van dat ik er ’s nachts van wakker lig. 
Twee zinnen later zegt ze: toen corona kwam zijn we 
ermee gestopt. Maar hoeveel dilemma’s brengt juist 
zo’n crisis niet mee?”

Reflectie als randvoorwaarde
Eva: “In de eerste jaren van ‘Van regels naar relaties’ 
zoals dat bij Topaz heette, is onderzoek gedaan 
door Annemarie de Brabander. Daar kwamen heel 
veel bevindingen uit, en ook de top 3 van wat helpt 
en de top 3 van belemmerende factoren. Bovenaan 
bij wat helpt, staat dat je op een of andere manier 
organiseert dat je überhaupt kunt stilstaan bij hoe 
we het doen – met de juiste mensen en op een goede 
manier, want dat gaat niet helemaal vanzelf. En 
de nummer één belemmerende factor is … als dat 
wegvalt. Dat is altijd de spagaat. Wat ik er nu van 
denk te zien, is dat er gezegd wordt: dat is belangrijk, 
doe dat. Maar als je dat zegt, moet je het ook 
faciliteren, in tijd en eventueel met iemand die het 
gesprek begeleidt, want dat maakt nogal uit voor de 
kwaliteit. Dingen die daar goed in werken bij Topaz 
zijn dagstarten en verbeterbord-achtige sessies; die 
kunnen namelijk heel kort zijn. Maar het staat of valt 
met iemand die eraan trekt. Want iedereen heeft 
altijd zijn handen vol, en íemand moet er even op 
aandringen om de mensen bij elkaar te krijgen. 
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De richtinggevende kaders die we stellen, de manier 
waarop we sturen en de randvoorwaarden die we 
creëren bepalen het resultaat. En tijd voor reflectie is 
zo’n randvoorwaarde.”

Voluit in dialoog met naasten
‘De relatie’ uit de droom laat Anthonie niet los. Hij 
vraagt nog speciaal aandacht voor de relatie met een 
groep die aan steeds meer gewicht wint: de ‘naasten’. 

“Misschien is het wezen van deze 
beweging, dat je dingen mag proberen 
die dan misschien niet goed uitpakken, 
maar dat je daar óók het gesprek met 
elkaar over kunt hebben. Je kunt heel 
veilig blijven, maar dan verandert er 
niks. Het is niet een proces van: we 
hebben een plan en dít hebben we 
over twee jaar geregeld. We hebben 
wel bepaalde wensen, en het is zoeken 
met elkaar of het kan, wie wat precies 
oppakt, en waar iets werkt en waar niet. 
Want iedere situatie is weer anders.”
-Marthijn Laterveer-

Anthonie: “Ik ben ervan overtuigd dat we, als we 
naar de ouderenzorg kijken, nog altijd tekortschieten 
in onze relatie met de naasten. We hebben de taal 
wel veranderd – dat mensen niet ‘opgenomen’ 
worden – maar ik denk dat we, zodra mensen bij ons 
komen wonen, nog veel te veel gaan doen. Vanuit 
de gedachte: nu nemen wij het over. Soms slaken 
de naasten dan een zucht van verlichting. Maar als 
iemand zelf niet meer kan verwoorden wat ertoe 
doet, moeten we voluit in dialoog met hun familie of 
mantelzorgers, over wat belangrijk is voor de cliënt, 
voor henzelf, voor de relatie die we aangaan. Daar 
hebben we nog een gigantische opgave in, en daar zit 
ook nog een enorm verbeterpotentieel. Zowel vanuit 
de doelstelling van deze beweging, waarin werken in 
relatie zo belangrijk is, als vanuit de transitie die we 
te gaan hebben, naar een situatie waarin mensen mét 
elkaar meer verantwoordelijkheid nemen. Dan moeten 
we mantelzorgers dus niet eerst in de situatie laten 
komen dat ze overbelast raken, voordat we ze gaan 
ondersteunen, maar ook naast ze gaan staan in de 
thuissituatie.” 

Vraagverlegenheid
Eva: “Ik raakte tijdens de Week van de Radicale 
vernieuwing erg geïnspireerd door verhalen vanuit 
de jeugdzorg. Onder andere doordat daarin nu 
geprobeerd wordt jongeren binnen hun eigen sociale 
context te helpen. Bestaande lijnen worden niet 
doorbroken, maar als dat kan gekoesterd. Een kind 
wordt dus niet meer uit zijn omgeving met vrienden, 
familie en school geplukt. En ook mooi zijn de Eigen 
Kracht-conferenties. Daarbij wordt aan mensen uit 
de omgeving – familie, vrienden, buurtbewoners 
– gevraagd of ze samen met een jongere een 
toekomstplan willen bedenken. Als je zo’n vraag  
stelt, blijken er heel veel mensen graag mee te doen. 
Maar we hebben last van vraagverlegenheid. We 
vragen veel te weinig. Dus ik ben het helemaal eens 
met Anthonie. We moeten investeren in de relatie 
met naasten. Niks weghalen, steunen wat er is, 
aanvullen wat ontbreekt. Er is nog veel te verbeteren 
als we willen dat mensen langer zelfstandig  
blijven.”

“Er is lef nodig en persoonlijk 
leiderschap. Steeds na blijven denken 
en je realiseren, dat niet de organisatie 
het doel is, maar dat het om de mensen 
gaat. We hadden iets te regelen 
in de maatschappij, daarvoor zijn 
zorgorganisaties in het leven geroepen 
en vervolgens zijn die organisaties 
haast het doel op zich geworden. 
Zorgorganisaties moeten faciliterend 
zijn aan de mensen die zorg nodig 
hebben. Eigenlijk is een zorgorganisatie 
één groot facilitair bedrijf.”
-Marthijn Laterveer-

Stellen van de hulpvraag
Thijs: “Als je het dan over het slechten van muren 
hebt, dan heb je er hier een. Het is heel gek in de 
Nederlandse cultuur, dat we die hulpvraag vaak niet 
stellen. Het kost ons heel veel kruim, terwijl we van 
onszelf weten, dat als ons de vraag gesteld wordt, 
we in 99 van de 100 gevallen die hulp graag geven. 
Omdat mensen niet gauw te veel hulp vragen. En 
omdat iedereen op een bepaalde manier nuttig en 
betekenisvol wil zijn. 
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Dat geeft gewoon een goed gevoel. Het is een muur 
die we moeten slechten, het stellen van de hulpvraag, 
want dan krijgen we veel meer voor elkaar.”

Begrip naasten breder opvatten
Marthijn: “Het begrip naasten wordt daarmee ook 
steeds breder opgevat. Heel vaak is dat versmald 
tot ‘de mantelzorger’. Maar naasten, dat zijn net zo 
goed de buren, de wijk, het dorp – afhankelijk van de 
structuren. Ik vind die zoektocht bij Surplus ook zo 
mooi, om het niet over onderwijs te hebben, maar 
over ‘leren in de wijk’. Waarom zou je nou, als je 
kennis overdraagt, daar niet de buurt bij uitnodigen, 
als je weet dat ook daar behoefte is om meer te 
leren over die buurvrouw met dementie; over hoe je 
daarmee omgaat?

We zouden dingen veel meer in de ‘community’ 
moeten organiseren, en denken in verhoudingen 
tussen mensen die iets voor elkaar kunnen 
betekenen. Dat kan iets kleins zijn – misschien wil 
ik de buurvrouw niet verzorgen, maar best een keer 
haar financiën doen, omdat ik daar goed in ben. 
Met elkaar kijken: hoe leven we nou samen en ook 
mensen die zorg nodig hebben daar een volwaardig 
onderdeel van laten zijn? En andersom: mensen die 
vanwege een aandoening of indicatie zo ongeveer 
buiten de samenleving geplaatst worden, willen en 
kunnen nog van zoveel betekenis zijn. Die meneer 
met dementie, die daarover onderwijs geeft. Een 
mevrouw die niet meer spreekt, maar opbloeit als ze 
weer kunstonderwijs kan geven – wat ze haar hele 
leven gedaan heeft. Of de ggz-cliënt die nog prima 
computers kan repareren of in het buurthuis uitlegt 
hoe de smartphone werkt. Ze hebben zoveel te geven, 
en we hebben ze zo hard nodig.

Ik denk dat we daar als beweging nog heel veel in 
te winnen hebben en met elkaar mooie stappen in 
kunnen maken.”

De droom leeft!
Zet vier prominente vernieuwers bij elkaar en vraag 
hoe zij aankijken tegen de opbrengst van de paar 
afgelopen jaren. Het antwoord is dan kort, en samen 
te vatten als ‘voorzichtig positief’. Met als toevoeging: 
er is nog veel te doen, op veel verschillende gebieden. 

Maar hun vizier staat niet op gisteren. Hun vizier 
staat op vandaag en nog veel meer op morgen. Op 
wat er is, en op wat er nog beter kan. Inzetten op de 
relatie. De relatie met cliënten, met medewerkers, 
met naasten. Het ondersteunen, verbreden en 
verdiepen daarvan. Om op die manier te komen tot 
zorg die voor iedereen van waarde is. 

‘De droom’ van de beweging heeft zich inmiddels 
verspreid naar andere sectoren; naar de langdurige 
ggz, naar het zorgonderwijs. Hij heeft weerklank 
gevonden in de samenleving. ‘Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg’ werd korter maar tegelijk veel meer 
omvattend: ‘Radicale vernieuwing zorg’. En ook na 
vijf jaar is er de grote bereidheid om regelmatig stil 
te staan bij de vraag of we ‘het goede doen’ en of 
het nog beter kan, zoals ook de bereidheid om elkaar 
daarbij te helpen. 

De opbrengst van vijf jaar Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg stemt dus tot tevredenheid en 
optimisme. En de droom? Die is nog minstens ze 
levendig en sprankelend als in het eerste begin.
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In februari 2017 vond de startbijeenkomst plaats van 
de beweging Radicale vernieuwing zorg. We zijn nu 
vijf jaar verder. In die vijf jaar is de essentie, zoals 
die aan het begin verwoord werd in ‘de droom’, 
recht overeind blijven staan. Vraag het maar aan 
Anthonie Maranus, Eva van Zelm, Marthijn Laterveer 
en Thijs Houtappels die met elkaar spraken over 
het centraal zetten van ‘de relatie’, het belang 
van reflectie, het betrekken van naasten (in brede 
zin!) en over aandacht voor de zorgmedewerkers. 
Maar het gesprek over de droom wordt binnen de 
beweging voortdurend en op heel veel verschillende 
manieren gevoerd. Meer weten? Dan hebben we 
twee inspirerende kijktips! 

Kijktips
Zicht op vernieuwing in beeld: Marthijn Laterveer 
deelt zijn visie op Radicale vernieuwing zorg. Scan 
de QR-code:

Jord Neuteboom en Marthijn Laterveer in gesprek 
over de droom: wat is er nodig om die werkelijkheid 
te laten worden? En wat zijn de vervolgstappen? Kijk 
terug op de Week van de Radicale vernieuwing zorg: 

De complete ‘droom’ vind je via: 
www.radicalevernieuwing.nl/droom

https://youtu.be/w5aPkuk5mmA 
https://youtu.be/ZmsVMgXEIBw
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Nawoord
Sinds 2018 verschenen vier eerdere edities van Zicht 
op vernieuwing, de publicatie over vernieuwingen 
bij organisaties die zich aangesloten hebben bij de 
beweging Radicale vernieuwing zorg. Bewoners, naasten, 
medewerkers, vrijwilligers, bestuurders en projectleiders 
vertelden openhartig over wat zij meemaakten in het 
vernieuwingsproces. In de derde editie deden daarnaast de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgkantoren hun 
verhaal. Waarmee duidelijk werd hoe deze partners net zo 
goed een ontwikkeling doormaken die aansluit bij ‘de droom’ 
van de beweging. 
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In 2020 kreeg de beweging een nieuwe vorm. 
Voor de financiering van het ministerie van VWS 
werd een andere invulling gevonden en het 
aantal deelnemende organisaties werd kleiner. 
De overgebleven deelnemers trokken echter wél 
meer initiatief naar zich toe, wat onder andere 
zichtbaar werd in actieteams die zich organiseerden 
rondom specifieke thema’s. Een paar van die 
actieteams kwamen uitgebreid aan bod in Zicht op 
vernieuwing 4. Helaas werd 2020 óók het jaar van 
de coronapandemie. Het ondenkbare gebeurde: de 
verpleeghuizen gingen hermetisch op slot. En ook dát 
vond zijn weg naar Zicht op vernieuwing 4. Maar virus 
of niet, wat vooral doorklonk in de alle artikelen, was 
de veerkracht en het optimisme van de beweging, 
en de vasthoudendheid om terug te keren naar ‘de 
bedoeling’, om relaties boven regels te laten gaan, en 
dat om te zetten in daadkracht.

Dankzij die veerkracht werd 2021, al was het virus 
niet verslagen, een mooi vernieuwingsjaar. In de 
dagelijkse praktijk bleek wat we kunnen bereiken 
als we in staat zijn verder te kijken dan ons eigen 
particuliere belang. ‘Samen doorbreken we muren’ 
was niet voor niets het thema van de ‘hybride’ 
Week van de Radicale vernieuwing. De verbreding 
waarmee de beweging zelf muren doorbrak, 
kreeg door een andere naamgeving een officieel 
karakter: ‘verpleeghuiszorg’ in Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg werd voortaan ‘zorg’. Radicale 
vernieuwing vindt plaats in verpleeghuizen, maar ook 
in de zorg thuis.

Het slechten van muren keert terug in de artikelen in 
deze vijfde Zicht op vernieuwing. Misschien nemen 
de geïnterviewden de woorden niet altijd letterlijk 
in de mond, zij laten wel zien hoe de vernieuwing 
afhankelijk is van de dialoog. Mét elkaar het gesprek 
aangaan, zelfs als de belangen tegenstrijdig lijken, 
werkt om standpunten uit te wisselen, elkaar beter 
te leren begrijpen en tegenstellingen weg te nemen. 
In veel gevallen blijkt het doel hetzelfde. Nergens 
wordt dat zo duidelijk als in de artikelen over 
onderwijsvernieuwing en ruimte voor dementie. 

Gedeelde belangen, gedeelde verantwoordelijkheid. 
Ook dat lezen we in de verschillende artikelen. 

Willen we werkelijk terug naar de essentie, en een 
‘duurzaam model’ voor zoveel mogelijk mensen in 
onze samenleving vinden, dan hebben we daarin 
allemaal een rol, een grote verantwoordelijkheid.  
Er is veel bereikt met de beweging, maar er is nog 
veel meer te doen. De vernieuwing blijft kwetsbaar, 
zeker tegen de achtergrond van de slepende 
coronacrisis. Hoe meer mensen zich inspannen voor 
hetzelfde doel, hoe meer pijlen dezelfde richting 
uitgaan, hoe meer er bereikt wordt. Vandaar een 
afsluitende oproep. Blijf praten met elkaar om 
mentale muren omver te werpen. Want: “Waar muren 
staan, daar komen mensen elkaar niet tegen.” En 
blijf vertellen aan wie het horen wil over waar de 
beweging Radicale vernieuwing zorg nu eigenlijk 
van droomt: zorg waarin de relatie tussen zij die 
zorg nodig hebben, hun naasten en omgeving, en de 
mensen die zorg bieden, centraal staat. Zorg die voor 
iedereen van waarde is.

Wat te vertellen? Vertel het dan!
Heb je wat te vertellen? Wil je het delen met de 
buitenwereld? Door samen op te trekken kunnen we 
het bereik van je boodschap aanzienlijk verbreden 
en zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met 
jouw en onze gedeelde droom. Neem contact op via 
radicalevernieuwing@loc.nl voor een goed gesprek!
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Santé Partners

Sensire

Surplus

Topaz

Viattence

WarmThuis

WilgaerdenLeekerweideGroep

Woonzorggroep Samen

Zonnehuisgroep Amstelland

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht/Driezorg

Zorghuizen Noord Nederland

’t Zorghuus

Amstelring

Avoord 

Brentano

Carintreggeland

Cederhof

De Leyhoeve

Iets terug doen 

Innoforte

JonkersZorg 

Mijzo 

Raffy | Lâle | De Leystroom

Riederborgh

Deelnemers aan  
de beweging Radicale 
vernieuwing zorg 
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De beweging Radicale vernieuwing zorg is 
actief in het hele land. In totaal spannen nu 24 
zorgorganisaties zich samen met externe partners 
in voor radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg 
en zorg thuis. Ga voor meer informatie over de 
organisaties, hun contactpersonen en de meest 
actuele praktijkvoorbeelden naar:
www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers

Deze publicatie is gratis te downloaden via:
www.radicalevernieuwing.nl/publicaties

Benut ons netwerk
Ons sociaal platform staat open voor iedereen die wil 
laten zien hoe de radicale vernieuwing in de praktijk 
gebracht wordt. Het platform maakt het makkelijk 
met andere deelnemers in contact te komen, vragen 
te stellen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te 
versterken. Geplaatste berichten delen we ook via 
onze andere media. Kijk op  
www.radicalevernieuwing.nl/praat-mee

Nieuwsbrief
Automatisch het laatste nieuws, informatie over 
bijeenkomsten, vlogs, blogs en andere updates uit 
de beweging ontvangen? Meld je aan voor onze 
maandelijkse nieuwsbrief:
www.radicalevernieuwing.nl/nieuwsbrief

Contact
radicalevernieuwing@loc.nl
030 207 4067

Vragen en suggesties
Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van de 
artikelen? Stel ze gerust!

Meer weten over onze actieteams? Ga naar:  
www.radicalevernieuwing.nl/themas

Contactinformatie beweging 
Radicale vernieuwing zorg
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“Waar muren staan, 
daar komen mensen 
elkaar niet tegen.”



Colofon
Deze publicatie had niet tot stand kunnen 
komen zonder de medewerking van de betrokken 
organisaties en de enthousiaste en openhartige 
verhalenvertellers.
 
Concept en tekst 
Roeland Jan Umans, First Morning

Fotografie 
De foto’s in deze publicatie bij de artikelen zijn – 
op een enkele na – gemaakt bij activiteiten van de 
organisaties en actieteams in die artikelen. 

Lotte Boon, V&VN (Jaap Kappert)
Femke de Winter 
René Schotanus
Erik Kottier
Raffy | Lâle | De Leystroom

Ontwerp en opmaak 
Tangerine Design

Video
Met dank aan Mijzo en Anna Stienstra 

Alle video’s nog een keer terugkijken? 
Scan de QR code voor de afspeellijst op ons YouTube 
kanaal: 

Meer informatie over LOC en onze dienstverlening
www.loc.nl/over

Disclaimer 
www.radicalevernieuwing.nl/disclaimer
Gebruik van (delen van) teksten uit deze publicatie 
is toegestaan, mits na overleg met en toestemming 
van Radicale vernieuwing zorg, bereikbaar via 
radicalevernieuwing@loc.nl

http://tangerinedesign.nl
http://www.loc.nl/over
http://radicalevernieuwing@loc.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoGHmTKKyyvV1mwN8CYI-9ZHsVmAvct4v
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De beweging ‘Radicale vernieuwing zorg, van regels naar relaties’ 
werkt aan zorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de 
regels, protocollen of gewoonten. Het gaat om wat er speelt in en 
tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en hen die 
zorg verlenen. Uniek aan de beweging is dat alle betrokkenen in 
de deelnemende organisaties samenwerken aan dit perspectief. 
Bewoners, naasten, cliëntenraden, medewerkers, leidinggevenden, 
ondersteunende diensten, (para)medici en bestuurders en 
toezichthouders, hand in hand met LOC Waardevolle zorg, 
zorgkantoren, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en ministerie  
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

www.radicalevernieuwing.nl

http://www.radicalevernieuwing.nl
https://www.facebook.com/radicalevernieuwingzorg 
https://www.youtube.com/channel/UCHY9f9Bp73OYuJy5yOMhJiw
https://twitter.com/radicaalnieuw
https://nl.linkedin.com/company/radicale-vernieuwing-verpleeghuiszorg
https://www.instagram.com/radicalevernieuwingzorg/

