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1 Achtergronden onderzoek
1.1 Aanleiding onderzoek
Het College voor de Rechten van de Mens richt zich op het beschermen en bevorderen van de
rechten van de mens in Nederland. Het College heeft de ouderenzorg tot één van haar speerpunten
benoemd. Hij wil een programma opstellen voor het bevorderen van het mensenrechtenperspectief
als denk- en handelingskader binnen de ouderenzorg. Het College zou graag zien dat
beleidsverantwoordelijken, zorgprofessionals en bewoners/patiënten/cliënten (veel) meer dan nu het
geval is de mensenrechtennormen als uitgangspunt nemen voor de hulp aan kwetsbare ouderen.
Voor het opstellen van zo’n programma heeft het College inzicht nodig in het ‘reilen en zeilen’
binnen de ouderenzorg. Hoewel er signalen zijn van missstanden, ontbreekt een duidelijk beeld van
de wijze waarop en de omstandigheden waarin ouderen anno nu wonen, leven en zorg ontvangen
binnen de ouderenzorg. Daarom verricht het College hiernaar onderzoek. Hierbij richt het College
zich vooral op de zorg in verpleeghuizen vanwege de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de
bewoners. Hij heeft Lokaal Centraal – Expertgroep Maatschappelijke Vraagstukken gevraagd een
kwalitatief onderzoek te verrichten naar de alledaagse praktijk binnen verpleeghuizen. Hoe ziet nu
de ‘normale’ dagelijkse gang van zaken er uit? Het College heeft ervoor gekozen om drie elementen
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van het alledaagse leven van bewoners van verpleeghuizen in het onderzoek te belichten: de
persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de invulling van de dag (incl. het naar buiten gaan).
In het mensenrechtenperspectief staat de menselijke waardigheid centraal. Menselijke waardigheid
vormt de basis én het doel van mensenrechten. Wanneer er wordt gesproken over het borgen van
het mensenrechtenperspectief als denk- en handelingskader dan gaat het eigenlijk om het borgen
2

van de menselijke waardigheid. Ofwel van een menswaardig bestaan. Ook in de ouderenzorg.
Hoewel een eenduidige definitie van menselijke waardigheid ontbreekt, kent zij wel enkele
sleutelbegrippen: autonomie en bejegening. Autonomie raakt hierbij aan het recht op vrijheid en
zelfbeschikking: vrij zijn om zelf keuzes te maken en het leven zelf in te richten, en om
daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op afspraken die worden gemaakt. Bejegening sluit aan
bij het gegeven dat waardigheid ontstaat in de verbinding met anderen. Het raakt aan het vraagstuk
van hoe mensen met elkaar omgaan en of dat op een respectvolle manier gebeurd. Dit is extra van
belang in een situatie van (zorg)afhankelijkheid. Omdat autonomie en bejegening centrale
elementen zijn van menselijke waardigheid, vindt het College het van belang om daar in het
onderzoek expliciet aandacht aan te besteden. Hierdoor wordt in dit onderzoek niet alleen ingegaan
op wat voor zorg wordt verleend, maar ook op hoe deze zorg wordt verleend.

1.2 Doel en vraagstelling onderzoek
Het onderzoek kent twee doelstellingen. Op de eerste plaats is het doel inzicht te geven in de
praktijk van alledag in Nederlandse verpleeghuizen voor wat betreft de persoonlijke verzorging, het
eten & drinken en de daginvulling - met aandacht voor het wat (feitelijke zorg) en het hoe
(autonomie en bejegening). Op de tweede plaats is het de bedoeling aanknopingspunten te
formuleren voor het bevorderen van het mensenrechtenperspectief als kader voor de
beleidsvorming en zorgverlening in verpleeghuizen in Nederland.
1
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Voor het kunnen realiseren van deze doelstellingen staan de volgende vraagstellingen centraal:
Hoe wordt in Nederlandse verpleeghuizen uitvoering gegeven aan de alledaagse praktijk met
betrekking tot de persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de daginvulling (incl. het naar buiten
gaan)?
Op welke wijze kan worden gestimuleerd dat alle betrokkenen bij de zorg voor ouderen in
verpleeghuizen in Nederland het mensenrechtenperspectief hanteren wanneer zij zorg verlenen en
daarvoor beleid maken?
3

Voor de beantwoording van deze centrale vraagstellingen onderscheiden we de volgende
onderzoekvragen:
•

Hoe vindt de persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de dagbesteding van ouderen woonachtig

•

in een verpleeghuis plaats?
Op welke wijze kunnen verpleeghuisbewoners en/of hun familie zeggenschap uitoefenen op de
persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de dagbesteding?

•

Hoe worden bewoners van een verpleeghuis bejegend bij de persoonlijke verzorging, het eten &
drinken en de dagbesteding?
Waarom vindt de persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de dagbesteding op deze wijze

•

plaats? Welke overwegingen en afwegingen liggen ten grondslag aan de feitelijke zorgverlening, de
mate van zeggenschap en de bejegening?
Welke knelpunten of belemmeringen worden ervaren door beleidsverantwoordelijken,

•

zorgprofessionals en bewoners als het gaat om het borgen van de waardigheid en autonomie van
bewoners?
Welke factoren ervaren beleidsverantwoordelijken, zorgprofessionals en bewoners die juist een

•

positieve bijdrage leveren aan het borgen van de waardigheid en autonomie van bewoners?

1.3 Onderzoeksdesign
Het onderzoek moet vooral een verdieping opleveren ten aanzien van de wijze waarop de
persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de daginvulling van bewoners in verpleeghuizen in de
dagelijkse praktijk plaatsvindt. Het College wil zich hierbij richten op voorbeelden en
aanknopingspunten uit de praktijk die betrekking hebben op het borgen van de waardigheid van
bewoners.
Voor het verkrijgen van een diepte-inzicht in de alledaagse praktijk binnen de verpleeghuiszorg is
ervoor gekozen om een beperkt aantal verpleeghuizen – zes – te betrekken in het onderzoek met
ieder een pg-afdeling en een somatische afdeling . Vervolgens wordt binnen deze verpleeghuizen de
alledaagse zorgpraktijk belicht vanuit de verschillende perspectieven en handelwijzen van de
betrokken actoren. Deze zijn:
4

•
•

Beleid: de directie, het bestuur en de beleidsmedewerker(s) die belast zijn met het zorgbeleid in het
verpleeghuis.
Professionals: de werkvloer met de (uitvoerend) leidinggevende(n) en de zorgprofessionals zoals
verzorgenden, verpleegkundigen, voedingsassistenten en activiteitenbegeleiders.
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•

Bewoners: de ouderen die wonen in het verpleeghuis en hun vertegenwoordigers zoals familie en/of
een cliëntenraad.

Daarnaast wordt de verdieping bereikt door gebruik te maken van verschillende methoden en
informatiebronnen. Deze zijn:
•
•

Observaties van de feitelijk gang van zaken op een somatische en een pg-afdeling.
Interviews met actoren van de diverse niveaus (beleid, professionals en bewoners) om het wat, hoe en

•

waarom van de zorgverlening te achterhalen.
Focusgroep voor het formuleren van aanknopingspunten ten aanzien van het verbeteren van de
borging van mensenrechtennormen in Nederlandse verpleeghuizen.

We hebben gekozen voor het verpleeghuis als onderzoekseenheid omdat het van belang is de
verschillende niveaus en de daarbij horende perspectieven van de betrokken actoren in onderlinge
samenhang te bezien. Eigenlijk bestaat er niet zo iets als DE alledaagse praktijk. Dat verschilt per
verpleeghuis en wordt bepaald door het beleid van de organisatie, de afdeling, de leidinggevende
en haar stijl van leiderschap, het team, en de bewoners en hun familie. Door de dagelijkse gang van
zaken te bestuderen binnen (twee afdelingen van) zes verpleeghuizen doen we recht aan deze
uniciteit.

1.4 Selectie en werving van verpleeghuizen
Bij de selectie van de zes verpleeghuizen is gestreefd naar enige variatie in ‘type’ verpleeghuis
omdat bepaalde locatiekenmerken van invloed kunnen zijn op de alledaagse praktijk. De
geselecteerde verpleeghuizen onderscheiden zich van elkaar op basis van:
•

klanttevredenheid;

•
•
•

bijzondere etnisch-culturele signatuur van het verpleeghuis;
stedelijkheid (grote en middelgrootte steden en dorpskernen);
kleinschalige woonvorm;

•

regio (Westen (Randstad), Oosten, Midden en Zuiden).

Een van de betrokken verpleeghuizen heeft na een open mailing aan een groot aantal
verpleeghuizen aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek. De overige vijf verpleeghuizen
zijn direct benaderd door het College waarbij hij zijn onderzoeksbevoegdheid op gepaste wijze
heeft ingezet. Alle geselecteerde verpleeghuizen hebben op een constructieve wijze hun
medewerking verleend aan het onderzoek en onderstrepen ook het belang hiervan.

1.5 Onderzoeksactiviteiten per verpleeghuis
Per verpleeghuis zijn twee afdelingen betrokken in het onderzoek – een somatische en een
psychogeriatrische (pg) afdeling. Eenmaal ging het om twee pg-afdelingen. Hieronder volgt een
overzicht van de onderzoeksactiviteiten die zijn verricht per verpleeghuis.
Beknopte documentanalyse
Voor het krijgen van een beeld van het formele dan wel vastgelegde zorgbeleid van het
verpleeghuis zijn enkele documenten bestudeerd. Het gaat hierbij onder meer om jaarverslagen,
protocollen, handleidingen, huisreglement, beleidsnotities en kwaliteitsprocedures. Deze
documenten zijn door de verpleeghuizen ter beschikking gesteld aan de onderzoekers of via hun
site verkregen.
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Observaties
De feitelijke gang van zaken op een afdeling in het verpleeghuis is in kaart gebracht door deze op
gezette momenten te observeren. Mensen vinden het veelal lastig om onder woorden te brengen
wat voor hen de gewoonste gang van zaken is. Daarom zijn we letterlijk gaan kijken wat er gebeurt
en wordt gedaan op de betrokken afdelingen van de geselecteerde verpleeghuizen. Voor een zo
volledig mogelijk beeld hebben we aansluiting gezocht bij in ieder geval een vroege dienst zodat we
het opstaan, het ontbijt en het ochtendprogramma konden observeren. Evenzo bij een late dienst
voor het observeren van de middag, avondeten en het naar bed gaan.
De observaties namen zo’n zes uur per afdeling in beslag. In totaal circa twaalf uur per
verpleeghuis. Bovendien waren we ook tussen de interviews door regelmatig op een afdeling
aanwezig en waren we zo in staat om de dagelijkse gang van zaken waar te nemen.
Semigestructureerde interviews
We hebben semigestructureerde interviews gehouden met de diverse betrokken actoren (beleid,
professionals en bewoners). In het volgend overzicht is aangegeven met wie een interview is
gehouden en het totaal aantal geïnterviewden voor de zes verpleeghuizen tezamen.
Actoren	
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   t ype	
   i nterviews	
  
per	
   v erpleeghuis	
  

	
  

Totaal	
   	
  

Totaal	
   	
  

interviews	
   	
   geïnterviewden	
  

Niveau	
   v erpleeghuis	
  

	
  

	
  

Directie	
   e n	
   b eleidsmedewerker	
   ( beleid)	
  

1	
   – 	
   g esprek	
  

6	
  

10	
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De interviews zijn gehouden aan de hand van topiclijsten die in overleg met het College tot stand
zijn gekomen. In de interviews is ingegaan op de zorgverlening wat betreft de persoonlijke
verzorging, het eten & drinken en de daginvulling, en de mate van zeggenschap en de bejegening
bij deze drie aspecten. Ook hebben we gevraagd naar de tevredenheid of waardering van de zorg
en eventueel verbeterpunten ten aanzien van de persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de
daginvulling.
De interviews met beleid, leidinggevenden en cliëntenraad waren doorgaans duo-gesprekken
waarin twee mensen werden geïnterviewd door een onderzoeker. Deze gesprekken duurden circa
een tot anderhalf uur. Ook de groepsgesprekken met drie à vier professionals namen gemiddeld
een tot anderhalf uur in beslag. In een verpleeghuis was het niet mogelijk om tegelijkertijd drie of
vier professionals vrij te maken voor een interview. Hier zijn beide groepsgesprekken dan ook
gehouden met twee professionals.
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Daarnaast zijn er interviews gehouden met twee bewoners en/of familie per afdeling. In sommige
gevallen zijn meer vraaggesprekken gevoerd. In een verpleeghuis is er een interview gehouden met
drie bewoners tegelijkertijd. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk met de bewoner zelf een
vraaggesprek te voeren. Op de pg-afdelingen was dit niet haalbaar en zijn de interviews gehouden
met familieleden. Op de somatische afdeling was dit meestal wel mogelijk, eventueel samen met
een familielid als de bewoner dat op prijs stelde. De gesprekken met de bewoners varieerden van
een kwartier tot een uur.
	
  
Verder zijn er tijdens de observaties gesprekken gevoerd met professionals en bewoners. Ook deze
meer informele gesprekken hebben informatie opgeleverd over de dagelijkse praktijk in
verpleeghuizen en is benut voor het verkrijgen van meer diepte-inzicht. Deze informele gesprekken
zijn niet opgenomen in bovenstaande overzicht.
	
  
Focusgroepen
De documentanalyse, observaties en interviews zijn vooral bedoeld om inzichtelijk te maken wat
voor zorg wordt verleend, hoe de zorg wordt verleend en waarom. Hiermee kunnen we inzichtelijk
maken op welke wijze in verpleeghuizen uitvoering wordt gegeven aan de dagelijkse praktijk. Dit
geeft nog onvoldoende aanknopingspunten voor het bevorderen van het mensenrechtenperspectief
bij de zorgverlening en beleidsvorming binnen verpleeghuizen. Om dit wel te kunnen doen, is er per
instelling een focusgroep georganiseerd waaraan vier à vijf mensen hebben deelgenomen.
Deelnemers zijn professionals werkzaam op de betrokken afdelingen en veelal een
vertegenwoordiging van de cliëntenraad. Een focusgroep duurde doorgaans zo’n anderhalf tot twee
uur. Voor de structurering van het focusgroepsgesprek is gebruik gemaakt van een
semigestructureerde leidraad.	
   	
  
	
  
In de focusgroep was het de bedoeling om met de deelnemers van gedachten te wisselen en te
discussiëren over de vraag hoe in de praktijk – idealiter – invulling kan worden gegeven aan de
mensenrechten in verpleeghuizen. Eerst zijn we ingegaan op de beeldvorming van de deelnemers
ten aanzien van mensenrechten in het algemeen en in verpleeghuizen. Waar denken zij aan en wat
zijn voor hen belangrijke aspecten als het gaat om menselijke waardigheid, autonomie en
bejegening? Daarna is aan de deelnemers gevraagd aan te geven hoe de borging van deze
mensenrechtennormen beter kan worden vormgegeven. Hierbij was het expliciet de bedoeling om
niet te praten met elkaar over hoe de praktijk er nu uitziet (dit kwam tenslotte in de interviews aan
de orde), maar over hoe de praktijk er uit zou kunnen zien. Voor de focus van het gesprek stelden
wij de deelnemers de vraag: “Stel voor: wij zijn het bestuur van een nieuw op te richten
verpleeghuis, wat dan?”

1.6 Informed consent bewoners
Aan de bewoners is op een getrapte wijze om toestemming gevraagd medewerking te verlenen aan
het onderzoek. Op de eerste plaats is door het verpleeghuis aan alle bewoners en hun eerste
contactpersonen van de betrokken afdelingen een brief verstuurd met daarin een korte toelichting
op het onderzoek. In deze brief is aangegeven dat een onderzoeker ook wil observeren tijdens
(intieme) zorgmomenten. Mocht een bewoner en/of familielid (bij pg-bewoners) daar bezwaar tegen
hebben dan kon men dat aangeven bij iemand van het verpleeghuis. De onderzoeker zou dan de
betreffende bewoner niet observeren tijdens zorgmomenten. Enkele bewoners hebben dit
aangegeven. Evenzo de familie van bewoners van een pg-afdeling van een verpleeghuis.
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Verder is voorafgaand aan de feitelijke observatie – indien mogelijk - steeds gevraagd of het goed
was dat de onderzoeker aanwezig was bij het zorgmoment. Bij het betreden van het appartement
van de bewoner voor het observeren van het wassen en aankleden is door de professionals aan de
bewoner gevraagd of de onderzoeker mocht binnenkomen om mee te kijken. Vervolgens heeft de
onderzoeker zich voorgesteld aan bewoner en om toestemming gevraagd. In die gevallen waarin de
bewoner aangaf dat niet te willen is dat gerespecteerd.
In eerder genoemde brief is tevens aangegeven dat de onderzoekers graag enkele bewoners en/of
familieleden willen interviewen over hun ervaringen met de dagelijkse zorg in het verpleeghuis. Voor
het benaderen van bewoners en/of familieleden is aan de afdelingen gevraagd enkele namen aan te
dragen van mensen die ‘representatief’ zijn voor de afdeling. Dit omdat we de normale dagelijkse
gang van zaken in kaart willen brengen. Vervolgens zijn deze mensen benaderd door het
verpleeghuis met de vraag of een onderzoeker contact mag opnemen voor een interview. Nadeel
van deze getrapte werkwijze is dat we geen zicht hebben op de wijze waarop de selectie van
bewoners en/of familieleden heeft plaats gevonden. Vanwege privacy overwegingen mogen wij
echter niet zonder toestemming beschikken over contactgegevens van bewoners en/of
5

familieleden. Daarom is gekozen voor deze benaderingswijze. Daarnaast hebben naar aanleiding
van de brief twee familieleden zichzelf aangemeld voor een interview.

1.7 Analyse en rapportage
Per verpleeghuis is aan de hand van een analysekader een caseverslag gemaakt. Het kader bevat
de verschillende elementen of variabelen waarop al het onderzoeksmateriaal van het betreffende
verpleeghuis is bestudeerd. Het analysekader is in onderstaand overzicht schematisch
weergegeven. Per element zijn de verschillende (geanonimiseerde ) perspectieven, ervaringen en
6

meningen van de actoren met elkaar vergeleken, beoordeeld op hun onderlinge samenhang en
indien mogelijk getoetst aan de observaties van de onderzoeker. Dus voor persoonlijke verzorging
is in beeld gebracht hoe de zorg wordt verleend, wat de mate van zeggenschap is en hoe men
wordt bejegend. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt hoe de zorg wordt gewaardeerd, wat positieve
aspecten en wat knelpunten zijn. Dit hebben we ook zo gedaan voor het eten & drinken en de
daginvulling.
Persoonlijke	
   v erzorging	
  

Eten	
   & 	
   d rinken	
   	
  

Daginvulling	
  

Feitelijke	
   z org	
  

Feitelijke	
   z org	
  

Feitelijke	
   z org	
  

Zeggenschap	
  

Zeggenschap	
   	
  

Zeggenschap	
  

Bejegening	
  

Bejegening	
  

Bejegening	
  

Waardering	
  

Waardering	
  

Waardering	
  

Succesfactoren	
  

Succesfactoren	
  

Succesfactoren	
  

Verbeterpunten	
  

Verbeterpunten	
  

Verbeterpunten	
  

Voor de borging van de validiteit van de bevindingen is gebruik gemaakt van triangulatie.
Triangulatie is een manier om informatie op geldigheid te toetsen door deze op verschillende wijze
te vergelijken. We passen verschillende vormen van triangulatie toe, gebaseerd op methoden van
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dataverzameling (interviews, observaties en focusgroepen – methodische triangulatie) en op
verschillende soorten informatie (waarnemingen, verbale informatie en documenten –
datatriangulatie). Daarnaast is er sprake van team-triangulatie: de onderzoekers vergelijken en
bespreken in de analysefase onderling ‘hun’ bevindingen en ervaringen om een individuele
interpretatiebias zoveel mogelijk te vermijden.
Tot slot zijn de onderzoeksbevindingen vervat in een consistent geheel c.q. verhaal, het
caseverslag. Ieder caseverslag is voorgelegd aan het betrokken verpleeghuis. Men heeft de
gelegenheid gehad om het eigen caseverslag tegen te lezen op pertinente fouten of onwaarheden
en om het caseverslag indien gewenst aan te vullen. Daarna is het caseverslag definitief en
anoniem gemaakt. De definitieve versie is ter beschikking gesteld aan het desbetreffende
verpleeghuis voor intern gebruik.
7

Eindrapport
De geanonimiseerde caseverslagen vormen de input voor het opstellen van de eindrapportage. Aan
de hand van het analysekader zijn de zes afzonderlijke caseverslagen bestudeerd, op elementen
met elkaar vergeleken en vervat tot een overall beeld van de dagelijkse praktijk in de
verpleeghuizen. We hebben gekeken naar overeenkomsten, verschillen, kansen en belemmeringen,
en naar oplossingsrichtingen voor het bevorderen van het mensenrechtenperspectief.
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat tijdens het analyseren en het beschrijven van de
onderzoeksbevindingen het onderscheid in persoonlijke verzorging, eten & drinken en daginvulling
niet houdbaar is gebleken. Als het gaat om zeggenschap, bejegening en aanknopingspunten zijn
deze veelal niet exclusief toe te schrijven aan persoonlijke verzorging, eten & drinken en/of
daginvulling. Zij gaan over deze drie aspecten heen en betreffen de zorg in het algemeen. Om
herhaling en dubbeling zoveel mogelijk tegen te gaan is besloten de feitelijke zorg en de waardering
wel per zorgaspect te beschrijven. Zeggenschap, bejegening, succesfactoren en verbeterpunten
zijn separaat - over de drie aspecten heen – behandeld. In de leeswijzer hieronder staat hoe het
uiteindelijke rapport is opgebouwd.
De concept rapportage is – naast het College zelf – ook becommentarieerd door een
klankbordgroep die is ingesteld door het College. De klankbordgroep bestaat uit:
•
•

Prof. Dr. Cees Hertogh, VU.
Drs. Marthijn Laterveer, LOC Zeggenschap in zorg.

•
•
•

Drs. Lia de Jongh, Actiz.
Drs. Yvonne Grul, IGZ
Drs. Joke de Witte, V&VN

•

Astraia Rühl, MSc, Vilans

De leden van de klankbordgroep hebben hun waardering uitgesproken voor de rapportage en zij
herkennen de dagelijkse praktijk zoals die beschreven is in het eindrapport. Dit onderstreept de
representativiteit van het onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek zijn de bevindingen niet te
generaliseren naar de totale onderzoekspopulatie. Dat is ook niet de bedoeling omdat het bij
kwalitatief onderzoek niet gaat om een getalsmatige afspiegeling van de werkelijkheid. Kwalitatief
onderzoek beoogt juist een verdiepend beeld te geven van situaties, meningen en oordelen die
kunnen voorkomen in de praktijk. Dan is representativiteit in termen van ‘herkenbaarheid’ van
7

	
  Deze	
  anonimiteit	
  is	
  aan	
  de	
  deelnemende	
  verpleeghuizen	
  gegarandeerd.	
  Enerzijds	
  om	
  deelname	
  te	
  optimaliseren;	
  anderzijds	
  omdat	
  het	
  in	
  
het	
  kader	
  van	
  dit	
  onderzoek	
  geen	
  belang	
  dient	
  specifieke	
  voorbeelden,	
  ervaringen	
  aan	
  één	
  verpleeghuis	
  op	
  te	
  hangen.	
  Het	
  onderzoek	
  
betreft	
  ook	
  nadrukkelijk	
  geen	
  waardering	
  of	
  beoordeling	
  van	
  het	
  functioneren	
  van/	
  in	
  een	
  deelnemend	
  verpleeghuis.	
  

12

belang. Bovendien herkennen de zes betrokken verpleeghuizen zichzelf in de caseverslagen en
hebben zij daar ook hun fiat aan gegeven.

1.8 Leeswijzer
We beginnen de rapportage in hoofdstuk 2 met een schets van het algemene (beleids)kader voor de
alledaagse zorgpraktijk in de onderzochte verpleeghuizen. We gaan in op de complexiteit van
verpleeghuiszorg, het concept van kleinschalige woonvormen, vraaggerichte zorg, zorgleefplannen
en de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er) als centrale contactpersoon voor bewoner en
familie. Ook volgt er een uiteenzetting over de betrokkenheid van familie in de betrokken
verpleeghuizen.
In de volgende drie hoofdstukken gaan we in op de eerste centrale vraagstelling van het onderzoek:
Hoe wordt in Nederlandse verpleeghuizen uitvoering gegeven aan de alledaagse praktijk met
betrekking tot de persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de daginvulling (incl. het naar
buiten gaan)? Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste wetenswaardigheden omtrent de wijze waarop
de zorg feitelijk wordt verleend en de wijze waarop dit wordt gewaardeerd. In de hoofdstukken 4 en
5 worden achtereenvolgens de centrale elementen van menselijke waardigheid – autonomie en
bejegening – nader beschouwd. Hierbij wordt autonomie (hoofdstuk 4), zoals al eerder aangegeven,
opgevat als de mate van zeggenschap die bewoners hebben en ervaren ten aanzien van de zorg en
de afspraken die hierover worden gemaakt.
In hoofdstuk 6 – het laatste hoofdstuk - staan we stil bij de tweede centrale vraagstelling van het
onderzoek. Dit betreft de wijze waarop kan worden gestimuleerd dat alle betrokkenen bij de zorg
voor ouderen in verpleeghuizen in Nederland het mensenrechtenperspectief hanteren wanneer zij
zorg verlenen en daarvoor beleid maken. We gaan in op het concept van waardige zorg vanuit het
mensenrechtenperspectief en het borgen van de mensenrechtennormen autonomie en bejegening
in de praktijk. Verder besteden we aandacht aan de belemmeringen die worden gesignaleerd en
ervaren en aan de kansen die men ziet. We willen benadrukken dat bij deze nadere beschouwing
van de belemmeringen én kansen voor het mensenrechtenperspectief in relatie tot de
verpleeghuiszorg geen stelligheden worden gepresenteerd, maar dat eerder aandachtspunten
worden opgeworpen.
De bevindingen in de hoofdstukken worden geïllustreerd met citaten en casuïstiek . We hebben
8

hierbij gezocht naar een balans tussen ‘goede’ en ‘slechte’ voorbeelden. Dit omdat beiden
voorkomen in de praktijk, zowel tussen verpleeghuizen als binnen een verpleeghuis. Soms ook bij
een professional. Om juist die variatie in de dagdagelijkse praktijk te schetsen laten we beide
kanten van de praktijk zien. We pretenderen hierbij niet de ‘waarheid’ weer te geven, maar geven
veel meer illustraties van situaties die voorkomen in de praktijk.
Indien relevant geven we aan vanuit welke hoek de bevindingen komen. Het gaat hierbij om het
perspectief van beleid (directie, locatiemanager, beleidsmedewerker en deels leidinggevenden),
professionals (deels leidinggevenden, verzorgenden, voedingsassistenten en
activiteitenbegeleiding) en bewoners (bewoners, familie en cliëntenraad). Verder maken we gebruik
van de algemene term ‘verzorgenden’ en maken we geen onderscheid naar functie en/of opleiding
zoals verpleegkundige, verzorgende (IG) of helpende.
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2 Algemeen kader alledaagse praktijk
In dit hoofdstuk beschrijven we het algemeen beleidskader van de betrokken verpleeghuizen dat
van belang is voor het verlenen van de alledaagse zorg en dienstverlening aan bewoners. Dit
beleidskader vormt de onderlegger van de wijze waarop de persoonlijke verzorging, het eten &
drinken en de daginvulling plaatsvindt. Bovendien vormt het de grondslag voor de wijze waarop
professionals bewoners bejegenen en de wijze waarop bewoners regie kunnen voeren over de zorg
en daarmee ook over hun leven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten door in te gaan op de
familiebetrokkenheid in de onderzochte verpleeghuizen. Deze betrokkenheid vormt een bijzondere
en cruciale factor in de verpleeghuiszorg, die direct en indirect invloed heeft op verschillende
aspecten van het mensenrechtenperspectief op deze zorg. Dit geldt zeker naarmate de
(psychogeriatrische) gezondheidssituatie van de bewoner verslechterd. Voordat we ingaan op het
beleidskader van de betrokken verpleeghuizen geven we eerst een korte schets van de
verpleeghuiszorg in het algemeen.

2.1 Verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg in het algemeen heeft betrekking op mensen die continu (24uur) toezicht en/of
intensieve zorg nabij nodig hebben. Veelal gaat het om heel kwetsbare ouderen, maar ook om
jongeren, die vanwege hun gezondheidsproblematiek multidisciplinaire behandeling en complexe
zorg nodig hebben. Er wordt onderscheid gemaakt in somatische en psychogeriatrische (pg) zorg.
Bij de somatische zorg gaat het om mensen die intensieve verpleging of verzorging nodig hebben
als gevolg van een voornamelijk lichamelijke hulpvraag. De pg betreft mensen die intensieve
begeleiding nodig hebben omdat zij veelal een vorm van dementie hebben. Om te kunnen voorzien
in de juiste behandeling en zorg hebben verpleeghuizen (of het concern waartoe zij behoren)
verschillende disciplines in huis: verpleeghuisartsen, paramedici, psychologen, maatschappelijk
werkers, geestelijke verzorgers en verzorgenden. Verpleeghuizen bieden niet alleen permanent
verblijf of opname aan, maar kunnen ook dagbehandeling, revalidatie, respijtzorg, kortdurende
opname of nachtzorg aanbieden.
Het huidige onderzoek richt zich op de groep van bewoners die permanent verblijven in een
verpleeghuis. Deze groep kent verschillende doelgroepen: ouderen met dementie, jongere mensen
met dementie, ouderen met ernstige fysieke beperkingen, jongere mensen met niet-aangeboren
hersenletsel zoals MS of een herseninfarct, mensen die in hun laatste levensfase bevinden en
mensen die een hoge mate van passiviteit kennen (vegetatieve situatie). Al deze doelgroepen
kenmerken zich door complexe hulpvragen en zorgbehoeften. Het gaat niet alleen om het verlenen
van persoonlijke verzorging, maar ook om behandeling en het voorkomen van verergering van de
gezondheidssituatie van de bewoner, het aanbieden en creëren van een aangename leefomgeving
en het voorzien in dagbesteding. De problematiek van de bewoner is niet alleen fysiek van aard,
maar betreft vaak ook psychosociale of psychologische vraagstukken. Bewoners kunnen vanwege
hun ziektebeeld een gedragsverandering ondergaan en/of gedragsproblemen vertonen zoals
dwalen, onrustig zijn, roepgedrag, schelden en slaan. Professionals dienen hierbij niet alleen de
bewoner te begeleiden en te ondersteunen maar zeer zeker ook de familie die hun naaste ‘verliest’.
In de laatste levensfase wordt palliatieve zorg verleend. Kortom, verpleeghuiszorg is complex en
kent verschillende dimensies.
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Overigens is het goed om te realiseren dat de zorg en toezicht in verpleeghuizen weliswaar 24 uur
per dag, zeven dagen per week (168 uur) plaatsvindt, maar dat op individueel niveau volgens de
zwaarste zorgindicatie iemand aanspraak kan maken op maximaal zo’n 22 uur (bij pg) of 27,5 uur
(bij somatiek) feitelijke zorg per week. De discrepantie tussen beiden (100% aanwezig en circa 15%
zorg) zorgt voor een dagelijkse werkelijkheid, waarbinnen professionals zorg moeten/kunnen
verlenen en bewoners aan hun zorgbehoeften tegemoet moeten worden gekomen.
De laatste jaren maakt de ouderenzorg een transitie door als gevolg van veranderde wet- en
regelgeving. Per 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz).
Bovendien komen sinds 1 januari 2014 ouderen met een lichtere zorgbehoefte niet meer in
aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Als gevolg hiervan ‘verdwijnen’ de klassieke
verzorgingshuizen. Zorgorganisaties stonden voor de keuze hun verzorgingshuizen anders in te
richten of deze op te heffen. Een deel van de organisaties heeft ervoor gekozen hun
verzorgingshuizen om te bouwen naar verpleeghuizen. Veelal gaat het dan om huizen waar al
verpleeghuiszorg werd verleend. In het huidige onderzoek zijn er twee verpleeghuizen die een
dergelijke transitie hebben doorgemaakt.

2.2 Kleinschalig wonen
Van de zes betrokken verpleeghuizen is er bij drie sprake van kleinschalige woonvormen. In een
kleinschalige woonvorm wonen zes à acht bewoners op een groep. Zij hebben een eigen
kamer/appartement en een gezamenlijke woonkamer en keuken. Dit in tegenstelling tot de meer
klassieke afdelingen waar circa twintig tot dertig ouderen wonen. Deze afdelingen kennen veelal
twee of drie huiskamers waar de bewoners verblijven. Iedere huiskamer heeft dan zo’n tien tot
vijftien bewoners. Bij sommige verpleeghuizen is er nog sprake van meerpersoonskamers.
Bij de kleinschalige woonvormen staat er bij de betrokken verpleeghuizen één professional op de
groep. Deze professional draagt ‘in haar eentje’ op een dag de zorg voor ‘haar’ bewoners zoals de
persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de invulling van de dag. Dit in tegenstelling tot de
grotere afdelingen waar – uitgezonderd de nacht - meerdere verzorgenden aanwezig zijn.
Bovendien beschikt men op de grotere afdelingen veelal ook over gastvrouwen/
voedingsassistenten die een deel van het eten & drinken op zich nemen en
activiteitenbegeleiders/welzijnsmedewerkers die deels de invulling van de dag voor hun rekening
nemen. Bij kleinschalige woonvormen valt dit volledig onder de verantwoordelijkheid van die ene
professional die op de groep staat.
Het kleinschalig wonen kent volgens professionals en bewoners een aantal voordelen ten opzichte
van de grotere afdelingen. Dat is op de eerste plaats de rust en de overzichtelijkheid dat het leven
in een groep van acht personen met zich meebrengt ten opzichte van een afdeling met dertig
bewoners. Bovendien benadert men meer een ‘echte’ woonomgeving en het leven in een soort van
gezinsverband. Maar vooral biedt het veel meer de mogelijkheid om bewoners echt te leren kennen
en te weten wat hun zorgbehoeften en wensen zijn. Bij een kleinschalige woonvorm is een vast
team verantwoordelijk voor zes tot acht bewoners. ”Ja, ’t zijn er maar zes, dus die ken je wel heel
goed (zit er nu drie jaar). Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus je moet wel steeds opletten hoe
het gaat. Je kent de familie ook – dus je houdt wel de vinger aan de pols.” Bij de grotere afdelingen
heeft een team van professionals zo’n dertig bewoners onder de hoede. Soms zijn professionals
wel toegewezen aan een huiskamer maar dan spreken we nog altijd over circa tien tot vijftien
bewoners waar men (deels) verantwoordelijk voor is.
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De kleinschaligheid kent ook nadelen. Het allerbelangrijkste is wel dat er één professional op de
groep staat. Als zij bezig is, is er geen andere professional aanwezig die de zorg op zich kan
nemen. “Als ik bezig ben, moet iemand anders wachten.” Bij een grotere afdeling zijn er wel
meerdere professionals aanwezig die eventueel kunnen bijspringen. Als er sprake is van een zware
zorgbehoefte waarbij een bewoner door twee professionals geholpen moet worden dient bij een
kleinschalige woonvorm altijd de hulp van een collega van een andere groep ingeschakeld te
worden. In een van de betrokken verpleeghuizen heeft men nu tijdelijk een zwerfdienst ingezet die
inspringt waar nodig omdat de zorgzwaarte te hoog is voor één professional.
Bovendien is er bij een kleinschalige woonvorm ook niet altijd iemand aanwezig op de groep. Als
een professional iemand aan het helpen is op bijvoorbeeld het toilet, of een collega van een andere
groep aan het ondersteunen is of van de groep af is, is er geen professional op de huiskamer of de
groep. Dit wordt door een deel van de bewoners als nadelig of zelfs als een tekort ervaren. Naar
hun mening kan hierdoor de veiligheid onvoldoende geborgd worden. “Ze zitten heel vaak alleen.
Ieder keer als ik kom moet ik zoeken naar een zuster. Dat kan gewoon niet. Wat als er wat
gebeurt?!”, aldus een familielid.
Naar de mening van de professionals en bewoners wegen de nadelen echter niet op tegen de
voordelen.

2.3 Vraaggerichte zorg
Een belangrijk beleidsspeerpunt van de betrokken verpleeghuizen is het realiseren van
vraaggerichte zorg: zorg die is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoner. Eigenlijk
streven alle verpleeghuizen hier naar. De bewoner centraal stellen en de zorg op hem afstemmen en
niet op de organisatie of werkschema’s zoals bij taakgerichte zorg. De vraaggerichte zorg komt
vooral tot uitdrukking in de persoonlijke verzorging en de ruimte die er daarbij is om uit te gaan van
iemands persoonlijke voorkeuren.
Een deel van de betrokken verpleeghuizen heeft ervoor gekozen om in hun zorg uit te gaan van een
theoretisch concept zoals de belevingsgerichte benadering of de presentiebenadering. De
belevingsgerichte zorg komt - volgens beleid en professionals – onder meer tot uiting in de focus
op welbevinden, individueel maatwerk en de prominente plaats die de levensloop of het
levensverhaal van de bewoner inneemt in de zorgleefplannen. Volgens enkele professionals
verschilt de belevingsgerichte benadering sterk ten opzichte van de oude benaderingswijze.
“Vroeger ging het meer uit van lichamelijke zorg. Nu draait het veel meer om welzijn. Ja,
belevingsgerichte zorg. Dat is veel meer gericht op hoe iemand zich voelt.”
Een voorbeeld
Een bewoner bleek elke dag, elke keer op de grond te gaan liggen in de huiskamer bij de verwarming. Het
personeel probeerde steeds weer om de bewoner rechtop in een stoel te krijgen. Een verzorgende had het hier
over met de familie. Toen bleek dat de bewoner vroeger monteur was geweest. Sindsdien benaderen de
professionals de bewoner anders als hij op de grond ligt. Ze gaan het gesprek met hem aan, vragen of alles
goed is en laten hem ook liggen als alles in orde is. Voor de bewoner betekent dit namelijk dat hij bezig is.
Alleen maar rechtop in een stoel zitten, betekent voor de bewoner dat hij niets te doen heeft.
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In een ander verpleeghuis hanteert men de presentiebenadering waarbij wordt gestreefd naar ‘er
9

zijn met’ en zo ook ‘er zijn voor’ de hulpvrager. “Dat geschiedt allereerst door het tot stand brengen
van aansluiting bij en afstemming op de leefwereld en levensloop van de ander en het aangaan van
een relatie die zowel weldadig is als richting geeft aan de gezochte hulp en steun.” De
10

professionals binnen deze instelling worden ook allemaal getraind en geschoold in deze
benaderingswijze.
Verder zien we dat de twee verpleeghuizen waarvan de bewoners geheel of deels een allochtone
achtergrond hebben, investeren in multiculturele zorgverlening door middel van taal, eten & drinken,
aansluiten bij gewoonten en feesten en geestelijke verzorging. Ook hebben de professionals hier
veelal een training of cursus gehad ten aanzien van de specifieke achtergrond van de bewoners
en/of multiculturele (sensitieve) zorgverlening.
Vraaggerichte zorg in de praktijk
Het ene verpleeghuis is langer bezig met vraaggerichte zorg dan anderen. Bij de een zit het dan ook
al in het “DNA van medewerkers” en bij een ander verpleeghuis is het nog niet uitgestreken tot in
“alle haarvaten” van de organisatie, aldus enkele beleidsvertegenwoordigers. Ongeacht de mate
waarin vraaggerichte zorg is ingebed in de organisatie, wordt vanuit bewonersperspectief en ook
door professionals en beleid aangegeven dat in de praktijk vraaggerichte zorg onvoldoende of niet
altijd gerealiseerd wordt. “Dat belevingsgerichte ken ik goed. Maar je ziet nog wel eens dat het in de
praktijk echt anders gaat. In een kwartier ligt bewoner in bed. Het gaat van ratsj-ratsj. Aan de ene
kant is het verhaal, maar aan de andere kant is er ook soms een andere praktijk.”, aldus een
vertegenwoordiger van een cliëntenraad. De zorg kan vaker dan wel beter worden afgestemd op de
wensen, behoeften en belevingswereld van bewoners.
Volgens professionals vormt de werkdruk een belangrijke belemmering voor het kunnen verlenen
van vraaggerichte zorg. Men heeft niet (altijd) de tijd om echt in te kunnen spelen op de
persoonlijke voorkeuren van bewoners. Bovendien geven professionals aan dat zij steeds minder
tijd kunnen besteden aan bewoners door allerlei overlegvormen en registratie- en rapportagetaken.
Verder is een belangrijke voorwaarde voor vraaggerichte zorg dat de professionals de bewoners
echt kennen zodat men een bewoner en zijn behoeften en wensen ook echt centraal kunnen zetten.
In dit opzicht biedt het werken vanuit een kleinschalige woonvorm waarbij professionals met een
beperkt aantal bewoners te maken hebben, voordelen. Een belangrijke belemmering is dan ook de
inzet van oproep- en externe krachten. De praktijk laat zien dat verpleeghuizen daar regelmatig tot
veelvuldig gebruik van moeten maken om de bezetting rond te krijgen. Oproep- en externe krachten
kennen de bewoners niet of beperkt en hebben geen zicht op de individuele voorkeuren van een
ieder. Hierdoor is vraaggerichte zorg lastig te realiseren.
Bovendien geven professionals aan dat vraaggerichte zorg meer energie en inspanning vraagt dan
taakgerichte zorg, ook om het zich eigen te maken. Het brengt met zich mee dat elke dag opnieuw
bekeken moet worden wat de situatie is en dat continu ingespeeld moet worden op hetgeen er
gebeurt. Het zijn volgens professionals geen lijstjes of taken afwerken zoals bij taakgerichte zorg.
“Ik begin om 7 uur en zie wel wat er die dag allemaal gebeurt.” Professionals geven aan dat het
steeds aandacht verdelen is, afwegingen maken en prioriteiten stellen.
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Volgens een deel van het beleid vereist vraaggerichte zorg – in vergelijking tot het meer klassieke
taakgerichte zorg - geen andere bezetting van het personeel in aantal of opleidingsniveau. Het
vraagt wel veel van de professionals zelf aan flexibiliteit, observeren, communicatie en afstemming
met collega’s. Het vraaggericht werken vereist de ‘aanwezigheid van een verzorgende’ omdat deze
steeds in contact moet staan met bewoners en collega’s: “Ik ben nu daar bezig, wat ga jij doen? Ik
zie dat, zorg jij daarvoor. (…) Verzorgenden die taakgericht willen werken, lopen hier na een paar
dagen weg”, aldus een leidinggevende.

2.4 Zorgleefplannen en EVV’ers
Alle verpleeghuizen werken met zorgleefplannen. In de zorgleefplannen staan de individuele
afspraken die worden gemaakt over de zorg en ondersteuning die een bewoner krijgt. Ook werken
alle betrokken verpleeghuizen met eerst verantwoordelijke verzorgenden (EVV’ers), soms ook
contactverzorgende of zorgcoördinator (zoco) genoemd. Per bewoner is er in de instelling één
contactpersoon – de EVV’er, die het vaste aanspreekpunt is voor een bewoner en zijn familie. Zij is
verantwoordelijk voor het uitvoeren en volgen van het zorgleefplan en het borgen van de afspraken
die zijn gemaakt over de zorg. Een EVV’er heeft doorgaans meerdere bewoners onder zich, meestal
drie à vier.
11

Als iemand wordt opgenomen, vindt er een intake plaats met de bewoner en/of familie. In dit
gesprek wordt in beeld gebracht welke zorg nodig is. In de intake wordt volgens beleid en
professionals ook aandacht besteed aan de wensen en voorkeuren van iemand zodat in de zorg
hier ook rekening mee kan worden gehouden. Enkele verpleeghuizen geven aan dat de
zorgindicatie leidend is. “Het ZZP geeft het aantal uren zorg aan waarop iemand recht heeft. En
daarmee ook de mogelijkheden aan zorg. Iemands voorkeuren dienen dan wel te passen binnen het
aantal uren van het ZZP.” De afspraken die worden gemaakt over de zorg tijdens de intake, maar
ook gedurende het verblijf van een bewoner, worden vastgelegd in het zorgleefplan. Dit
zorgleefplan is leidend voor de te verlenen zorg. Een professional: “Als je afwijkt van de dingen die
in het zorgleefplan staan, dan moet je dat altijd rapporteren en waarom je afwijkt.”
Minimaal tweemaal per jaar vindt er een zorgleefplanbespreking plaats. Deze besprekingen kennen
in alle verpleeghuizen eenzelfde doelstelling: het bespreken van de situatie van een individuele
bewoner om na te gaan of er bijstellingen nodig zijn in de zorg. Wel kan de vorm verschillen tussen
de verpleeghuizen. In de meeste verpleeghuizen is het zorgleefplanoverleg een multidisciplinair
overleg (MDO) waarbij de verschillende disciplines in huis het zorgleefplan bespreken. Bij een deel
van de verpleeghuizen is de bewoner en/of de familie daarbij aanwezig. Bij een ander deel niet. In
deze laatsten vindt wel de voorbereiding met de familie plaats en is er na afloop een
terugkoppeling. Een ander verpleeghuis heeft er juist voor gekozen om het zorgleefplanoverleg te
houden met familie, bewoner, EVV’er en arts. Dit is dus geen MDO waar de verschillende disciplines
aan deelnemen. Volgens beleid kan dit prima omdat de lijntjes met de disciplines kort zijn.
Volgens beleid, professionals en bewoners kunnen de zorgleefplannen tussendoor worden
aangepast aan veranderingen die optreden in de (gezondheids)situatie, behoeften en wensen van
bewoners en/of familie.
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2.5 Familie
Familie is in de betrokken verpleeghuizen in principe altijd welkom. Er zijn geen formele
bezoekuren. Men kan 24 uur per dag de locatie bezoeken. Wel voert in ieder geval één verpleeghuis
het beleid dat bezoekers na 22:00 uur wordt gevraagd om de locatie te verlaten. Dit om de rust in
huis te bewaken.
De mate van gastvrijheid verschilt sterk tussen de verpleeghuizen. Deze wordt deels bepaald door
het beleid van het verpleeghuis en deels door de attitude van de professionals. Bij de meeste
verpleeghuizen heeft de familie een sleutel van de centrale voordeur zodat men 24/7 binnen kan. In
een verpleeghuis daarentegen heeft de familie geen ‘sleutel’ van de centrale voordeur. Daar moet
de familie aanbellen als de centrale voordeur dicht is en wachten totdat een professional van één
van de afdelingen in de gelegenheid is om de deur open te doen. Dat kan enige tijd duren als de
professional net een bewoner aan het helpen is.
Verder signaleren de onderzoekers dat in het ene verpleeghuis familie veel minder vaak aanwezig is
op de afdeling dan in andere verpleeghuizen. Als familie op bezoek komt dan neemt men de
bewoner bijna altijd mee. Bijvoorbeeld naar het restaurant of naar buiten. Terwijl in andere
verpleeghuizen de familie vaker in de huiskamer zit of samen met bewoner in zijn appartement
verblijft. Nu zijn de kamers van de bewoners soms ook te klein om bezoek te kunnen ontvangen,
maar op basis van de observaties en de interviews constateren de onderzoekers ook dat
professionals het niet altijd waarderen als familie op de groep aanwezig is. Een professional: “Heb
je net de sfeer goed op de groep, komt de familie er door heen banjeren. Kan je weer van voren af
aan beginnen.” Dit terwijl een ander verpleeghuis er expliciet op aanstuurt dat familie altijd welkom
is en op bezoek mag komen.
Familieparticipatie
De betrokkenheid van de familie verschilt per bewoner. Sommige bewoners hebben geen familie
(meer). Als dat wel het geval is, zijn er bewoners waarvan de familie iedere dag komt, bij anderen is
dat een keer in de week en bij sommigen komt de familie sporadisch tot nooit langs. Als familie
komt, komt men doorgaans op bezoek of visite. Enkele familieleden bieden ook ondersteuning bij
de zorg voor de bewoner(s). Meestal betreft het hulp bij eten en drinken of een dagactiviteit. Heel
soms de persoonlijke verzorging: “Ik help altijd de zuster als hij in het snoezelbad gaat.”
De verpleeghuizen stimuleren – naar eigen zeggen - de familie om regelmatig op bezoek te komen
en/of te helpen bij de ondersteuning van de bewoner(s). Dit alles op basis van vrijwilligheid. Men
wordt niet ingeroosterd. Bij het ene verpleeghuis maakt familieparticipatie onderdeel uit van hun
visie op zorg. Men hecht veel belang aan het samen – vanuit de triade van bewoner, familie en
professional – kijken hoe tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften en wensen van de
bewoner en investeren al langere tijd in het aangaan van de relatie en het contact met de familie. In
andere verpleeghuizen staat familieparticipatie nog relatief in de kinderschoenen en wil men daar
echt werk van gaan maken. De noodzaak hiertoe is doorgaans financieel van aard. Volgens een
deel van de geïnterviewden valt de oude manier van zorg verlenen “waarbij iemand zodra deze
binnenkwam zich volledig overdroeg aan het verpleeghuis” niet meer te betalen met de huidige
middelen. Familie zal meer moeten gaan betekenen voor de bewoner(s) en actiever moeten
deelnemen aan de zorg om de ondersteuning te kunnen bieden die men wenst.
Niet alleen verschilt de betrokkenheid van de familie per bewoner maar ook tussen de
verpleeghuizen. Uit de interviews kan worden opgemaakt dat dit vooral te maken heeft met de wijze
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waarop verpleeghuizen familie actief betrekt bij het zorgproces. Bijvoorbeeld door het voeren van
het zorgleefplanoverleg alleen met familie en niet met de diverse disciplines. Of door het creëren
van de mogelijkheid om ook in de avonduren een gesprek te kunnen plannen met familie en de EVV’
er. Een verpleeghuis heeft het initiatief genomen tot een theatervoorstelling voor mantelzorgers over
wat het betekent voor familie als een naaste wordt opgenomen.
Daarnaast is het volgens beleid en professionals van essentieel belang om het gesprek aan te gaan
met de familie. In het ene verpleeghuis gebeurt dit naar eigen zeggen nog te weinig. Professionals
zijn het ook niet gewend om de verbinding aan te gaan met familie. Voorheen hoefde dat ook niet.
In andere verpleeghuizen gaat men wel het gesprek aan met de familie. “Onderdeel van de intake is
de vraag wat familie kan doen. Hierin nemen we ook direct mee hoe we ons opstellen tegenover de
familie: ‘Als er wat is, kom naar ons toe.’ We spreken familie ook zelf aan als we het gevoel hebben
dat er iets is.” Een ander voorbeeld: “We vragen ook aan familie om meer te doen. Als je tijdens het
eerste opnamegesprek daar meer de nadruk op legt, heb je meer kans dat ze meedoen. We maken
duidelijk hoeveel uur we hebben voor de verzorging. Dus als ze meer willen, vragen we ook aan de
familie om zaken op zich te nemen.”
Beleid en professionals geven daarentegen ook aan dat familieparticipatie samenhangt met de mate
waarin de familie daar voor openstaat. “Wij zitten wel met onze gedachten bij de samenwerking
formele en informele zorg. Maar familie niet. Puur tijd. Mensen werken allebei. Vooral in deze wijk.”,
aldus een beleidsvertegenwoordiger. Bovendien past het niet in hun beeld van “Daar betalen we
jullie voor, doe het dan ook maar” en ”Daar hebben we toch recht op”. Daar staat tegenover dat
familie ook niet altijd gewend is om te participeren en dat ze dat (soms) eigenlijk nooit gevraagd is.
Familie versus bewoner
Volgens professionals levert de relatie met familie soms ook spanningen op omdat familie
belemmerend kan zijn voor het vraaggericht werken. De spanning die kan optreden betreft veelal
(de inschatting van en discrepantie tussen) de behoeften van de bewoner en behoeften van de
familie. Zoals aangegeven leunt het vraaggericht werken zeer op de wensen en behoeften van de
bewoner. Deze kunnen over tijd en (mede) afhankelijk van de actuele gezondheidssituatie van de
bewoner veranderen. Spanningen kunnen ontstaan als deze veranderingen niet of verschillend
worden waargenomen door de familie. Dit kan komen omdat familieleden teveel uitgaan van hun
eigen normen en waarden of van hoe de bewoner was toen hij nog (redelijk of beter) gezond was.
“Soms bijvoorbeeld als men denkt dat vader nog veel kan en niet in de gaten heeft hoe ziek hij is,
kan dit wel tot spanningen leiden. Sommigen denken dat ze het heel goed weten en hebben totaal
geen inzicht in hoe slecht vader is.” Een concreet voorbeeld hiervan: “Maar sommigen zijn hardleers
en willen dat niet zien. Bijvoorbeeld vader moest een klikkunstgebit van de familie. Toch naar de
kaakchirurg. Nu heel veel problemen en gevaar op ontstekingen.” Een ander voorbeeld is van een
bewoner die automonteur is geweest. Vanuit de locatie is de suggestie gedaan een motorblok neer
te zetten waar de bewoner aan kon sleutelen. Dat wilde de familie niet.
De verschillende verpleeghuizen voelen een eerste verantwoordelijkheid in de richting van de
bewoner. Zijn wensen en behoeften staan centraal. Het inschatten van deze wensen en behoeften
wordt natuurlijk steeds moeilijker en/of subjectiever wanneer de gezondheidssituatie duidelijke en
eenduidige uitingen van deze wensen en behoeften door de bewoner zelf bemoeilijkt (zoals bij
dementie). Een professional: “Bij PG heeft de familie ook altijd het recht om in het zorgleefplan te
kijken. Bij somatiek gaat de klant er zelf over – dat vergeet familie nog wel eens. Daar wordt alles
met de klant besproken. Als de familie daar anders over denkt, dan is dat prima, maar daar gaan wij
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verder niet over.” Een concreet voorbeeld: “Als de heer deze kleren aan heeft gedaan en de
dochters willen dat hij andere kleren aandoet, die zij hadden klaargelegd. Ja, dan moet de heer toch
echt weten wat hij aan wil.”
In situaties, waarin er spanningen ontstaan wordt het ‘gesprek’ aangegaan met de familie. Dit kan
door een overleg te plannen tussen de EVV’er en de vaste contactpersoon van de familie, eventueel
met andere familieleden. Het overleg kan in sommige gevallen worden uitgebreid met de
verantwoordelijk arts/ behandelaar of zelfs (een gedeelte van) het MDO, zoals de psycholoog. Er
zijn ook andere mogelijkheden genoemd om nader in te gaan op een eventueel veranderende
zorgsituatie en spanningen hierover in relatie tot familie. Zo worden familieleden soms gevraagd om
mee te kijken met bepaalde zorgmomenten om zelf te constateren dat de bewoner andere wensen
en behoeften uit dan voorheen. “Bij jullie was er familie die wilde dat vader elke dag gedoucht werd
en meneer wilde dat niet meer. Toen is ook met de psycholoog besloten de familie een keer te laten
mee kijken”, aldus een professional. In sommige gevallen wordt een dergelijk zorgmoment
opgenomen (na toestemming) om een en ander te kunnen bezien en te bespreken. Meestal komt
men er samen – professionals en familie - wel uit. Incidenteel niet.

In ‘gesprek’ met familie bij spanningen
Een professional: “We hebben wel een bewoner gehad die op enig moment aan het gemalen eten ging. Dan
vraagt de familie wel of ze voldoende binnen krijgen. Dat laten we wel zien – bijvoorbeeld meerdere keren per
dag. Of extra voeding. Wij kijken wel eerst met alle disciplines wat goed is voor de bewoner – en dat leggen we
dan altijd goed uit aan de familie. Als er echt frictie ontstaat wordt het besproken met de psycholoog. En dan
wordt er ook voorgesteld dat de familie meekijkt. Weerstand is altijd een grens! De bewoner heeft altijd het
laatste woord. Soms kunnen mensen niet meer praten, dan moet je op andere signalen letten. Daar heb je het
ook over met collega’s.”

Volgens enkele professionals zou men actiever het gesprek moeten aangaan met familie over de
situatie van de bewoner. Dat wordt nu nog onvoldoende of te laat – als er spanningen zijn –
gedaan. “Eigenlijk moet je het gesprek met de familie al aangaan voordat het erger wordt. Dan kun
je ze meenemen. (…) Meenemen in het ziekteproces, in hetgeen er met de bewoner aan de hand is
en kan gebeuren.”
Spanningen doen zich soms ook voor tussen familieleden onderling, waaronder de contactpersoon.
De verpleeghuizen nemen hier over het algemeen een onafhankelijke, formele positie in en richten
zich daarbij op het (hun inziens) belang van de bewoner en het formele contact met de éne
contactpersoon.
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3 De feitelijke zorg
Dit hoofdstuk brengt in beeld hoe de alledaagse praktijk eruit ziet in verpleeghuizen wat betreft de
wijze waarop de zorg wordt verleend. Hoe vindt de persoonlijke verzorging en het eten & drinken
plaats en hoe wordt invulling gegeven aan de dag? Om inzicht te krijgen in de feitelijke
zorgverlening is in de interviews en zeker bij de observaties nader ingegaan op de verzorgingswijze.
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de bevindingen ten aanzien van de
persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de daginvulling.
Persoonlijke verzorging omvat de algemene levensverrichtingen. Het heeft te maken met alles wat
iemand dagelijks moet doen om zich te verzorgen, zoals wassen, aankleden, eten en naar het toilet
gaan. Maar het gaat ook om zaken zoals het aantrekken van steunkousen, medicatie of het
verzorgen van een stoma. De focus in dit onderzoek ligt vooral op het wassen, het aan- en
uitkleden en de toiletgang. Het eten en drinken vormen normaliter een aspect van de persoonlijke
verzorging. In dit onderzoek is het eten en drinken echter apart genomen. In ieder gezin is het eten
een belangrijk moment in het gezinsleven. Dit belang wordt niet minder – en misschien nog wel
groter – als men eenmaal in een zorgsetting verkeert.
Bij de daginvulling gaat het om de dagelijkse activiteiten die een bewoner onderneemt, het bezoek
dat hij ontvangt en de mate waarin de bewoner buiten kan zijn of er zelf op uit kan gaan. In
algemene zin gaat het hier ten eerste om de wijze waarop de invulling van de dag voor een bewoner
er uitziet. Daarnaast wordt gekeken naar het aanbod vanuit de zorginstelling, waar men al dan niet
aan meedoet. Het kan hierbij gaan om activiteiten binnen de eigen woonkamersetting, alsmede
elders binnen de instelling, maar ook om activiteiten buiten de instelling.

3.1 Persoonlijke verzorging
Uit de interviews en observaties wordt duidelijk dat de persoonlijke verzorging op diverse wijzen
wordt verleend afhankelijk van de hulpbehoefte van de bewoner. Er bestaat niet één werkwijze. Wel
zijn er enkele globale werkwijzen te onderscheiden op basis van de hulpbehoefte van bewoners.
Deze zullen we hier weergeven, zonder te pretenderen hiermee volledig recht te doen aan de
diversiteit van de zorgverlening
Wassen en aankleden
Het wassen - eventueel douchen - en aankleden vindt in de ochtend plaats. Soms in de middag of
de avond. De tijden variëren per bewoner en is mede afhankelijk van persoonlijke voorkeuren.
Sommige bewoners zijn vroeg wakker en worden direct geholpen als de dagdienst begint. Een
enkeling is om 5:00 uur al wakker en wordt geholpen door de nachtdienst. Weer een ander slaapt
graag uit en wil niet geholpen worden voor 10:00 uur. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de
mogelijkheden om zelf te bepalen wanneer iemand uit bed komt wordt ingeperkt door de
personeelsbezetting. “Het blijft wel een kraptemodel. Dus we kunnen niet helemaal doen van ‘U wilt
nu om 10:00 uur uit bed, dus dan doen we dat om 10:00 uur.’ Er wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de wensen van bewoners, maar het is niet optimaal.”, aldus een
beleidsvertegenwoordiger.
Ook vindt de persoonlijke verzorging plaats op basis van de situatie van dat moment. Er wordt
eigenlijk per dag bekeken wie, wanneer en op welke wijze verzorgd wil worden. Een familielid van
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een bewoner: “Hij krijgt begeleiding bij wassen en aankleden. Soms is hij vroeg op en heeft hij zich
al aangekleed, maar nog geen schoon ondergoed aan. Soms kan hij het niet en dan wordt hij
helemaal verzorgd.” Deze zorgflexibiliteit wordt in meerdere gesprekken gesteld en ook bij
verschillende observaties waargenomen. Dit neemt niet weg dat er een ‘grote lijn’ te zien is in wie
wanneer verzorgd wordt. Het is niet geheel vrijblijvend en afhankelijk van de situatie. Een
professional: “We hebben de levensverhalen en weten het ritme van de bewoners. Op somatiek
geeft de bewoner het zelf ook aan. Maar sommigen hebben een medisch iets, waardoor we
bepaalde tijden moeten aanhouden.” Dit geldt bijvoorbeeld ook voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) waarbij structuur volgens de professionals van belang is. “Als daar staat iemand
moet om 10:00 uur uit bed. Dan moet dat ook.”
Er zijn bewoners die alleen begeleiding of toezicht nodig hebben bij het wassen en aankleden. Zij
kunnen zichzelf wassen en aankleden maar hebben enige aansporing of structurering nodig. Een
verzorgende legt dan bijvoorbeeld de kleren klaar en spoort de bewoner aan om te gaan douchen
of zich te wassen. Zij blijft niet de hele tijd bij de bewoner maar komt af en toe binnenlopen om te
kijken hoe ver de bewoner is en of hij nog ergens hulp bij nodig heeft.
Andere bewoners hebben deels ondersteuning nodig bij het wassen en aankleden. De verzorgende
helpt dan de bewoner bijvoorbeeld met het wassen van de haren, rug en voeten, en het aandoen
van de benedenkleding. De bewoner doet dan zelf de rest. Vaak zijn dit bewoners die nog enigszins
mobiel zijn en zelf (met ondersteuning) kunnen lopen. Hierbij signaleren de onderzoekers dat de
wijze waarop bewoners worden geholpen mede bepaald wordt door de fysieke inrichting van de
kamers/appartementen van de bewoners. In verpleeghuizen waar bewoners over een badkamer in
het appartement beschikken lopen bewoners (met ondersteuning) naar de badkamer alwaar zij
gewassen worden. Vaak op het toilet of aan de wastafel. In twee verpleeghuizen bevindt de
badkamer zich op de gang. Hier zien de onderzoekers dat bewoners dan vaker op bed – zittend of
liggend – worden gewassen met behulp van waskommen. Soms staat een bewoner even op voor
een onderwassing. De transfer naar de badkamer wordt veelal niet gemaakt.
Weer een ander deel van de bewoners heeft grotendeels of volledige ondersteuning nodig bij het
wassen en aankleden. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in mensen die nog kunnen
staan met behulp van een actieve lift. Indien er een badkamer in het eigen appartement is, worden
zij gewassen in de badkamer (zie onderstaande observatie). Anders op bed.
Observatie:
De bewoner is wakker en wordt op de rand van het bed geholpen. De verzorgende plaatst de benen van meneer
op de stalift en spoort meneer aan om met de armen de beugel vast te pakken. Als meneer veilig staat met de
stalift, brengt de verzorgende hem met de lift naar de badkamer. Daar aangekomen wordt het
incontinentiemateriaal verwijderd en wordt meneer op het toilet gezet. De stalift wordt weggereden en de
verzorgende begint meneer verder uit te kleden. De verzorgende pakt de douchekop en doucht meneer als hij
op het toilet zit. Ze wast de haren, sopt zijn lichaam in, spoelt hem af en droogt meneer af waarna ze hem gaat
aankleden. Als meneer klaar is wordt hij met de stalift omhoog geholpen. De verzorgende doet als de heer staat
zijn benedenkleding omhoog. Hierna wordt hij in zijn rolstoel gezet. De verzorgende kamt tot slot nog zijn haren.

Er zijn natuurlijk ook bewoners die niet meer kunnen staan of soms zelfs geheel bedlegerig zijn. Dit
zijn veelal ouderen met ernstige fysieke beperkingen of ouderen die in een ver gevorderd stadium
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van dementie zijn. Deze bewoners worden liggend op bed gewassen en aangekleed. Het wassen
gebeurt dan met water en zeep vanuit een waskom die naast het bed wordt gezet. Of men werkt
met speciale washandjes – het zogeheten droogwassen – waarbij geen water nodig is en de
bewoner met één handeling gewassen en afgedroogd is. Na het aankleden wordt een bewoner met
een passieve lift – waarbij de bewoner in een speciale mat hangt – in zijn veelal volledig aangepaste
rolstoel gezet.
Dagelijks douchen
Door de meeste verpleeghuizen wordt aangegeven dat de bewoners iedere dag onder de douche
kunnen als zij dat willen. Meerdere keren per dag onder douche kan doorgaans niet. De observaties
laten zien dat iedere dag douchen inderdaad mogelijk is in een deel van de verpleeghuizen. Dit
geldt dan voor de mensen die nog mobiel zijn of met een actieve lift verplaatst kunnen worden.
Doorgaans wordt dan niet meer de transfer van toilet naar douchestoel gemaakt. Alleen de ouderen
die nog echt goed ter been zijn en zichzelf nog redelijk goed kunnen verzorgen, douchen zich op de
douchestoel. De andere bewoners gaan op afgesproken dagen onder de douche. Hierover worden
volgens de professionals met de bewoner/familie afspraken gemaakt en deze zijn opgenomen in het
zorgleefplan.
In een deel van de verpleeghuizen blijkt uit de interviews met bewoners en enkele observaties dat
iedere dag douchen daarentegen niet kan (ook als beleid en professionals zeggen dat het wel kan).
Bewoners gaan een of twee keer per week onder de douche op vaste dagen. Een bewoner: “Nou, ik
heb het in het begin wel eens gevraagd. Want ik heb reuma. En thuis douchte ik wel eens een keer
extra. Om het warm te houden. Maar daar hebben de zusters niet zo’n zin in. Ook nog nagevraagd,
maar is gezegd dat dat niet kon.” Een ander voorbeeld betreft een conversatie tussen twee
verzorgenden tijdens een observatie. Beide professionals zijn met elkaar in overleg omdat een
bewoner graag op een andere dag gedoucht wil worden. Samen nemen ze het weekschema door
om te kijken wanneer dan wel kan en wie dan vervolgens op een andere dag moet. Op een dinsdag
zou kunnen maar een van de verzorgende geeft aan dat de bewoner graag zo dicht mogelijk op het
weekend gedoucht wil worden. Reactie van de andere verzorgende: “Ja, hoe is het! We kunnen niet
aan de gang blijven!”
Bij het al dan niet dagelijks kunnen douchen wordt door beleid en professionals opgemerkt dat
douchen voor zwaar beperkte mensen een activiteit is die veel energie (en tijd) van hen vraagt. Het
douchen is belastend voor sommige bewoners en weegt voor deze mensen niet altijd op tegen het
wassen en aankleden op bed.
Toiletgang
Een deel van de bewoners kan geheel zelfstandig naar het toilet. Zij hebben hierbij geen
ondersteuning nodig. De meerderheid van de bewoners maakt volgens de professionals gebruik
van incontinentiemateriaal. Een deel van de bewoners gebruikt lichter incontinentiemateriaal
(inlegger) omdat zij urine verliezen. Ofwel omdat zij niet op tijd het toilet kunnen halen, of omdat zij
daar niet op tijd naar toe kunnen worden gebracht. Weer een ander deel draagt een gesloten
incontinentiesysteem omdat zij volledig incontinent zijn. Er zijn signalen van oneigenlijk gebruik van
incontinentiemateriaal bij bewoners die nog aandrang hebben en nog naar het toilet kunnen gaan
maar daar niet of onvoldoende in ondersteund worden.
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Casus:
Tijdens het onderzoek is er gesproken met een echtpaar waarvan een van de partners alleen ’s nachts in het
verpleeghuis verblijft. Hij moet met een hoge frequentie naar het toilet – ook ’s nachts. “Daar kunnen ze hier niet
mee omgaan. We hebben nu wel wat afspraken, maar …… Ook ’s nachts gebeurt dat. Als ik het voel aankomen,
is er maar een toilet op de gang. Dan wordt er altijd gezegd ‘ik ben bezig’. De een zegt dan ‘Je bent incontinent,
je hebt een grote luier aan, laat maar lopen.’ Dat veroorzaakt stress en dat veroorzaakt dat de aandrang nog
meer toeneemt.” De partner: “Dus ’s morgens zie ik het al: ‘Oh, het is weer misgegaan.’’

De ondersteuning kan bestaan uit het bieden van begeleiding bij de toiletgang door bijvoorbeeld
mee te lopen, licht aan te doen en riem los te maken. Of door een bewoner helpen plaats te nemen
op het toilet en te helpen met de benedenkleding (zie onderstaande observatie). Of door het
verschonen van het gesloten incontinentiemateriaal bij volledige incontinentie. In een verpleeghuis
worden hierbij standaard de billen gewassen en ingesmeerd. Gesloten incontinentiemateriaal moet
urine voor langere tijd op kunnen vangen. Dit wordt op gezette tijden verschoond. Als iemand
ontlasting heeft, ruikt men dat doorgaans en wordt het incontinentiemateriaal op dat moment
verschoond, volgens de professionals. In een enkel geval wordt een bewoner gecatheteriseerd.
Observatie:
Aan de bewoner wordt gevraagd of hij naar het toilet moet. Dat is inderdaad het geval. De verzorgende brengt
meneer met de rolstoel naar de badkamer van zijn appartement. Daar wordt hij met behulp van een stalift op het
toilet geplaatst. De heer heeft een inlegger voor urineverlies. Deze wordt verwisseld als meneer op het toilet zit.
De verzorgende gaat weg, doet deur dicht en geeft aan dat zij in de kamer wacht tot meneer klaar is. Als
meneer klaar is, wordt hij met de lift omhoog gebracht, zijn kleding wordt aangedaan en meneer wordt weer in
de rolstoel geplaatst.

Er zijn geen vaste toiletrondes. Iedereen kan naar het toilet op het moment dat hij dat aangeeft. Dit
kan niet altijd direct omdat een verzorgende op dat moment geen tijd heeft om te helpen, maar een
bewoner hoeft niet te wachten tot een volgende ronde. Wel kunnen er in verpleeghuizen vaste
momenten zijn – bijvoorbeeld na de lunch of voor avondeten – waarop aan bewoners gevraagd
wordt of zij naar het toilet moeten. Uit de observaties blijkt dat menig professional dit nog wel een
toiletronde noemt. Ook zijn er bewoners die op vaste tijden wordt aangeboden om naar het toilet te
gaan. Dit zijn dan individuele zorgafspraken. Sommige bewoners kunnen niet meer zelf aangeven
dat zij naar toilet moeten en “dan moet je wat meer sturen”, aldus een verzorgende. Hierbij blijkt
wederom het belang dat de professionals de bewoners kennen – ook op dit vlak.
Uitkleden en naar bed gaan
Net als bij het aankleden kan een relatief klein deel van de bewoners zichzelf uitkleden. Maar de
meeste bewoners hebben hier ondersteuning bij nodig. Net als bij het naar bed gaan. Dit kan
variëren van het meelopen naar het appartement, schoenen uitdoen en helpen bij in bed stappen
tot aan het volledig uitkleden van een bewoner en met behulp van tilmateriaal in bed leggen (zie
volgende observatie).
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Observatie:
De bewoner wordt rond 19:00 uur naar zijn appartement gebracht. De verzorgende tilt meneer met de passieve
lift uit zijn rolstoel en legt hem op bed. De lift wordt weggereden omdat er anders bijna geen plaats meer over
is. De verzorgende kleedt meneer uit en doet zijn pyjamajas aan. Zij vervangt het incontinentiemateriaal voor de
nacht en frist hierbij de billen op van meneer en smeert ze in tegen doorliggen. Vervolgens legt de verzorgende
meneer in de juiste slaaphouding met behulp van speciale kussens. Als hij goed ligt, dekt ze hem toe, doet het
licht uit en de deur dicht.

Wanneer iemand naar bed gaat is mede afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en de hulpbehoefte
van de bewoner. Sommige bewoners zijn gewend om op tijd naar bed te gaan. Voor anderen is een
hele dag op erg vermoeiend en worden zij vroeg – rond 18:30 uur - in bed gelegd. Weer andere
liggen er later in. “Ons pap gaat altijd laat naar bed. En komt er pas laat uit. Kan zijn dat hij er pas
om half elf eruit wil. Anderen willen om zeven naar bed. Dat kan.” Verder wordt ook per dag
gekeken of iemand vermoeid oogt of niet. Ziet er iemand moe uit of is hij wat ziek dan wordt
iemand eerder in bed gelegd dan normaal. Professionals geven hier bij aan dat het niet zo is dat
een bewoner “uit zijn stoel wordt gelift en naar bed moet.” Het wordt wel gestimuleerd of
aangemoedigd. Uit observaties blijkt dat bij sommige bewoners die relatief vroeg naar bed gaan de
TV wordt aangezet zodat zij nog televisie kunnen kijken vanuit bed. Net als bij het opstaan worden
de mogelijkheden om zelf te bepalen wanneer iemand naar bed gaat beperkt door de
personeelsbezetting qua aantal en qua persoon. “Soms ligt hij al om half 7 op bed. Maar het ligt er
gewoon aan welke zuster er dan is. Bij een andere zuster is het een grandioze avond. En bij een
ander …..ja, die heeft andere interesses.”
Op de afdelingen gaan diverse bewoners ’s middags na de lunch ook enige tijd rusten op de eigen
kamer. Soms wordt een bewoner met kleding en al op bed gelegd, soms deels aangekleed en soms
krijgt iemand nachtkleding aan.
Kleding en producten
De kledingkeuze wordt deels bepaald door de bewoners zelf en deels door de verzorgenden. Dit
laatste geldt dan met name voor de mensen die beperkt zijn in hun vermogen om zelf aan te geven
wat zij willen. Ten aanzien van de kledingkeuze doet zich een diffuus beeld voor. Professionals en
beleid geven in de interviews aan dat kleding, indien mogelijk, samen met een bewoner wordt
uitgezocht. Toch blijkt uit de observaties dat de kleding vaak voor de volgende dag wordt
klaargelegd door de avonddienst. Ook bij bewoners waarvan de onderzoekers inschatten dat zij wel
samen met een verzorgende zelf tot een keuze kunnen komen. Bij andere observaties wordt echter
geconstateerd, dat inderdaad met de bewoner wordt overlegd of de uitgekozen kleren de juiste zijn.
In een enkel geval heeft de bewoner zelf geen kleding en maakt hij gebruik van reservekleding van
het verpleeghuis.
In de meeste verpleeghuizen wordt gebruik gemaakt van persoonlijke verzorgingsspullen van de
bewoners zelf zoals shampoo, douchecrème en dergelijke. Familie zorgt hier voor. Soms worden
deze spullen geleverd door het verpleeghuis en heeft men geen keuze in producten. In een van de
verpleeghuizen blijken de kammen steeds weer te verdwijnen en is het zoeken naar een kam om de
haren te kunnen doen. Verder signaleren de onderzoekers dat in enkele verpleeghuizen wordt
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gewerkt met waskarren waarop de handdoeken, waskommen en washandjes liggen. Bij de meeste
verpleeghuizen ligt dit soort materiaal op de eigen kamer van de bewoner. Het gaat hierbij wel om
handdoeken van het verpleeghuis. Het gebruik van eigen handdoeken hebben de onderzoekers niet
geobserveerd.
Zelfzorg
Vanuit professionals en beleid wordt in de interviews aangegeven dat zij veel belang hechten aan
zelfzorg. Datgene wat iemand nog zelf kan, wordt zo lang mogelijk in stand gehouden. Het
stimuleren van de zelfzorg wordt belangrijk gevonden vanuit het bevorderen van gevoel van
eigenwaarde, regie en onafhankelijkheid van een bewoner. In een van de verpleeghuizen werkt men
met een zelfredzaamheidsmatrix om de zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren. In een ander
verpleeghuis op een afdeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel wordt voor een deel
van de bewoners gewerkt met doelen ten aanzien van het bevorderen van de zelfredzaamheid.
Bijvoorbeeld zelf tanden leren poetsen.
Door diverse professionals wordt aangegeven dat het nadrukkelijk de bedoeling is om elke keer
(dag) weer te bekijken wat de bewoner zelf kan doen en wat niet. “De ene dag kunnen ze wel zelf
hun armen wassen, de andere dag niet. Je moet wel iets van een plan hebben. Maar je kijkt ook wel
elke dag wat wel kan en niet kan.”.
Uit observaties en interviews komt niet echt een eenduidig beeld naar voren als het gaat om het
daadwerkelijk stimuleren van de zelfzorg. Familie en bewoners geven aan in de interviews dat
iemand bijvoorbeeld zelf het bovenlichaam moet wassen aan de wastafel of het gezicht. In diverse
observaties hebben de onderzoekers ook gezien dat bewoners worden gestimuleerd om bepaalde
handelingen zelf te doen. Daar staat tegenover dat de onderzoekers ook situaties hebben
geobserveerd waarin zij de inschatting maken dat iemand zelf nog iets kan doen maar dit niet werd
gestimuleerd door de professional.
Bovendien geeft een deel van de professionals aan het stimuleren van de zelfzorg niet altijd even
makkelijk te vinden. Vooral omdat overnemen van de bewoner veelal sneller is. “Ik vind dat lastig.
Als er drie staan te roepen op de gang dan doe ik het soms toch zelf.” Andere professionals geven
hierbij aan prioriteit toe te kennen aan de zelfzorg en dat zij, indien nodig, de keuze maken om
andere bewoners even te laten wachten.
Het stimuleren van de zelfzorg wordt soms bemoeilijkt door de inrichting van het appartement dan
wel de afdeling. In een van de betrokken verpleeghuizen is er wel een gootsteen aanwezig op de
kamer, maar kan daar geen (rol)stoel onder worden geschoven. Dit beperkt de mogelijkheden van
bewoners om zichzelf te wassen, tanden te poetsen of de haren te kammen. Het is toch meer
gehannes met waskommen, bekers en spiegels dan als iemand direct aan de wastafel kan zitten.
Waardering persoonlijke verzorging
De waardering voor de persoonlijke verzorging is voldoende tot goed. Alle bewoners worden –
uitzonderingen daargelaten - iedere dag gewassen. Soms niet helemaal maar dat komt dan veel
meer omdat de bewoner zich niet lekker voelt of het zelf niet wil dan vanuit werkdruk. Bewoners en
familieleden hebben niet aangegeven dat zij te weinig of onvoldoende worden verzorgd.
Bewoners en familieleden zijn doorgaans tevreden over de wijze waarop de bewoners worden
verzorgd. Men ziet er goed verzorgd uit, heeft schone kleding aan en voelt zich fris. “Hij ziet er altijd
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keurig uit. Maar op zondag is er wat extra aandacht. Want dan komen de kinderen en dat weten ze.”,
aldus een familielid. Ander voorbeeld: “De dochter wil graag dat moeder er goed uit ziet, gebit,
sieraden om, e.d. Maar moeder steekt alles in haar mond en stikt erin. Nu afspraak met dochter dat
als dochter er is, dan sieraden om e.d. en als dochter weggaat dan alles weer af. En dat werkt
goed.”
Binnen de verpleeghuizen bestaat er de mogelijkheid van kapper, manicure en pedicure. Hierover
worden afspraken gemaakt en de afdelingen zorgen er dan voor dat een bewoner daar naar toe
gaat. Of de familie moet mee. Eventueel kan de kapper op de afdeling komen knippen als het niet
anders kan. Ook de professionals geven aan hun best te doen wat betreft de uiterlijke verzorging
van bewoners. In de interviews wordt veelvuldig aangegeven: “Wat zou ik zelf willen als het mijn
vader of moeder was?”
Dit wil nog niet zeggen dat de persoonlijke verzorging ‘geheel op rolletjes’ verloopt. Zo is er een
familielid die aangeeft dat hij graag ziet dat iemand vaker wordt gedoucht. “Je ruikt het.” Een ander
voorbeeld betreft een bewoner die tijdens een interview niet geschoren is, geen gebit in heeft en
naar eigen zeggen nog geen drinken heeft gehad die middag. In enkele verpleeghuizen signaleren
de onderzoekers dat minder aandacht wordt besteed aan de finishing touch van de persoonlijke
verzorging zoals de haren, sieraden, parfum en make-up. In andere verpleeghuizen is meer
aandacht voor het ‘tutten’.
Enkele bewoners geven aan dat zij soms lang moeten wachten voordat zij geholpen worden bij
bijvoorbeeld naar het toilet gaan. Een bewoner voelt zich niet altijd serieus genomen als hij naar
toilet moet. “Dan krijg je te horen: ‘Je bent net geweest.’ Maar ik moet dan toch echt weer. Zo
vervelend dat je afhankelijk bent.”
De inzet van externe en invalkrachten kan hierbij een rol spelen. Het komt voor dat zij onvoldoende
toegerust zijn voor het adequaat verrichten van de persoonlijke verzorging. Een
beleidsvertegenwoordiger: “We maken ook steeds rare dingen mee met flexwerkers. Zodat gezegd
wordt dat ze niet meer hoeven te komen. Laatst was er iemand die niet met tilapparatuur om kon
gaan. Of iemand die een bewoner al in de kamer uitkleedt en dan over de gang naar de badkamer
ging lopen. Dat is voor mij echt code rood!”

3.2 Eten en drinken
Het ontbijt is doorgaans vanaf circa 8:00 uur en duurt wat langer omdat niet iedereen op hetzelfde
tijdstip wakker is en eet. De lunch is rond 12:00 uur en de warme maaltijd rond 17:00 uur. In een
van de verpleeghuizen is de lunch juist de warme maaltijd en ’s avonds een broodmaaltijd,
eventueel met een kop soep. In een ander verpleeghuis heeft men rond 16:00 uur een kopje soep.
Tussendoor en na de warme maaltijd wordt drinken geserveerd door het verpleeghuis.
In principe worden in de verpleeghuizen op geregelde tijden gegeten. Maar men is daarin wel
flexibel. “We zijn in die zin net een gezin. Daar moet iemand ook wel eens eerder weg of komt later
thuis”, aldus een professional. Wil iemand in de middag (of de avond) warm eten dan is dat
mogelijk. Het gaat hierbij overigens wel om incidentele situaties omdat een bewoner bijvoorbeeld
een keer weg moet. Ook kunnen familieleden zelf eten of een tussendoortje meenemen voor de
bewoner.
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Condities eten en drinken
De omstandigheden waaronder de bewoners de maaltijden en drinken nuttigen verschilt naar de
aard van de afdeling. Op een somatische afdeling kunnen bewoners eten in het restaurant, in de
huiskamer op de afdeling of op het eigen appartement. Op de pg-afdeling vinden de maaltijden
veelal plaats in de huiskamer. Soms op de gang of het appartement als een bewoner zelf onrustig is
of de huiskamer te onrustig is voor de bewoner. Zowel voor somatiek als pg geldt dat bij het ontbijt
een deel van de bewoners op de eigen kamer eet omdat de bewoner dat zelf wenst of omdat het
niet haalbaar is om iedereen voor het ontbijt verzorgd en uit bed te hebben. Bewoners krijgen dan
vaak pap of vla op bed.
In een van de verpleeghuizen is er een aparte ruimte ingericht als eetkamer en een deel van de
gang als huiskamer. Meestal is de huiskamer echter ook de eetkamer. De gedeelde huiskamer kent
dan een eetgedeelte met tafels en stoelen en een zitgedeelte met een bank en/of enkele lekkere
stoelen en een TV. Ook is er een keukentje in de huiskamer.
Voor de mensen die in het eigen appartement eten, komt een professional – indien aanwezig is dat
meestal de voedingsassistente/gastvrouw - het eten rondbrengen. Boterhammen worden ter plekke
gesmeerd en het warme eten wordt opgeschept voor de bewoner. In een verpleeghuis hebben ze
hiervoor het systeem van ‘meals on wheels’.
Voor de mensen die in de huiskamer eten, wordt de tafel gedekt. In het ene verpleeghuis gebeurt
dit ‘uitgebreider’ met tafellinnen en servies dan in het andere verpleeghuis. Dit wordt vooral gedaan
om zoveel mogelijk een thuissituatie te creëren. “Thuis eet je ook niet van een dienblad of een
plastic bord.”, aldus een beleidsvertegenwoordiger. Tijdens de broodmaaltijden worden het brood
en beleg op tafel gezet en tijdens de warme maaltijd wordt het eten doorgaans in schalen op tafel
gezet. In het ene verpleeghuis worden de schalen midden op tafel gezet zodat de bewoners kunnen
zien wat het eten is. In een ander verpleeghuis blijven de schalen op de hoek van de tafel staan en
wordt gevraagd aan bewoners wat ze willen hebben. Niet iedereen kan dan het eten zien. In weer
een ander verpleeghuis wordt het eten direct vanuit de etenskar op het bord geschept en op tafel
gezet. Hier wordt het eten dus niet op schalen op tafel gezet en hebben bewoners geen zicht op
wat er geserveerd wordt.
De bewoners kennen in het algemeen een vaste tafelschikking. Bij de somatische afdeling is dat
vooral omdat mensen gewoontedieren zijn. Bij de pg-afdeling bepalen de professionals veelal de
tafelschikking om te voorkomen dat bewoners met elkaar aan tafel zitten die niet goed met elkaar
overweg kunnen.
In alle verpleeghuizen zijn brood en beleg op de afdelingen beschikbaar. Net als drinken. Dit staat
in de keukenkastjes of de koelkast. Op de grotere afdelingen komt het warme eten uit een centrale
keuken - van de locatie zelf of van elders. In enkele verpleeghuizen wordt het eten vervolgens op de
afdeling opgewarmd. Bij het kleinschalig wonen wordt in principe op de groep zelf gekookt,
eventueel met hulp van de bewoners. Professionals maken een (twee)wekelijks schema voor het
eten en doen de boodschappen zelf of laten het brengen. Bij diverse woongroepen wordt het
schema in overleg met of na geuite wensen van bewoners opgesteld.
Op de grotere afdelingen zijn er wel zogeheten kookgroepen. Dan komt bijvoorbeeld een vrijwilliger
een keer in de week koken. In een verpleeghuis met specifieke etnisch-culturele signatuur komen
elke donderdag vrijwilligers een speciale maaltijd koken. Of er wordt vanuit de

29

activiteitenbegeleiding pannenkoeken gebakken, gourmet en dergelijke. Dit zijn echter veel meer
activiteiten in het kader van dagbesteding.
Ondersteuning bij eten en drinken
Alle bewoners hebben wel enige begeleiding of hulp nodig. Al was het maar omdat niemand zijn
eigen potje eten klaarmaakt. In twee verpleeghuizen hebben de bewoners een klein keukenblok in
het eigen appartement maar daar maakt eigenlijk niemand echt gebruik van. Een deel van de
bewoners kan geheel zelfstandig de maaltijden nuttigen. De hulp bij eten en drinken is divers: tafel
dekken, brood smeren, opscheppen, eten snijden, stimuleren om te eten, afremmen van proppen
van eten, helpen bij het maken van keuzes, serveren van drinken, helpen bij drinken en het geheel
toedienen van het eten in de mond van een bewoner. Deze variatie blijkt ook uit de volgende
observatie.
Observatie:
Voor de lunch worden alle bewoners aan tafel gebracht. Twee bewoners worden vergezeld door een familielid.
Voor alle bewoners wordt het eten opgeschept door de verzorgende. Hierbij vraagt ze wat en hoeveel een ieder
wil hebben. De twee bewoners, waarbij een familielid aanwezig is, eten grotendeels zelf. Ook twee andere
bewoners eten zelfstandig. Een vijfde bewoner moet geholpen worden bij het eten. De verzorgende brengt haar
iedere keer – op zeer rustige wijze – een lepel met eten naar de mond. Een zesde bewoner maakt veel geluiden
en is onrustig. Voor één van de andere bewoners lijkt dit de reden om voorafgaand aan het eten steeds weg te
lopen naar zijn kamer. Ook aan tafel is/blijft het enigszins onrustig. Als de borden zijn opgeschept en de zesde
bewoner zeer druk blijft articuleren (onverstaanbaar voor de onderzoeker) neemt de verzorgende hem rustig
mee naar een andere plek – buiten de woonkamer – alwaar hij rustig kan eten. Dit zorgt ook voor rust aan tafel.
De bewoner die eerder een paar keer wegliep, wordt teruggehaald en gaat ook aan tafel eten. De maaltijd wordt
genuttigd door iedereen. Ondertussen worden verschillende gesprekken gevoerd. De hele sfeer lijkt op een
gezinssituatie waarin met elkaar wordt geluncht.

Wanneer mensen moeite hebben met slikken wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld tuitbekers of
een rietje bij het drinken. Of men maakt de boterham zacht door het eerst in de soep te doen. Of
het drinken wordt ingedikt. Daarnaast krijgen enkele bewoners gemalen voeding. Incidenteel krijgt
een bewoner sondevoeding. In een van de verpleeghuizen is het beleid er expliciet op gericht om
geen sondevoeding te geven. Dit wordt ook besproken met de familie en bewoner bij opname.
Over het algemeen is er in de huiskamers een professional of vrijwilliger aanwezig tijdens de
maaltijden. In een verpleeghuis is op de somatische afdeling dat niet altijd het geval. Bij het ontbijt
bijvoorbeeld zijn de verzorgenden nog mensen aan het wassen en is de voedingsassistente het
ontbijt aan het rondbrengen voor de mensen die op het eigen appartement willen ontbijten. Hier
signaleert een professional dat de problematiek steeds zwaarder wordt en dat ook hier eigenlijk
aanwezigheid van iemand nodig is. Bewoners van een ander verpleeghuis geven aan dat als er
sprake is van een toenemende zorgbehoefte de bewoner steeds meer wordt gestimuleerd om in de
huiskamer te eten omdat daar (voldoende) hulp aanwezig is.
Voor het voorkomen van ondervoeding en uitdroging wordt in de verpleeghuizen onder meer
gebruik gemaakt van speciale bijvoeding en drinkshakes. Naast zaken zoals roomboter, dubbel
beleg, slagroom bij de koffie, extra toetje en dergelijke. Hierover worden volgens professionals
zorgafspraken gemaakt en opgenomen in het zorgleefplan. Tijdens het onderzoek was er een
bewoner ziek en werd er van hem een vochtlijst bijgehouden. Enkele verpleeghuizen wegen de
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bewoners standaard iedere maand om gewichtsverlies te kunnen signaleren. Indien nodig, worden
aanvullende maatregelen getroffen zoals het aanbieden van calorierijk voedsel en drinken.
In situaties, waarin de bewoner niet wil eten, zo vertellen verschillende professionals, probeert men
het gewoon later nog eens. “Het komt wel eens voor dat iemand weigert. Dan probeer je het later.”
Overigens wijzen professionals er ook op, dat bewoners die eerst aangeven niet te willen eten, van
mening veranderen als ze ruiken dat er gekookt wordt. Ook het zien eten door andere bewoners
laat regelmatig elke tegenzin varen. “Zien eten doet eten.”
Waardering eten en drinken
De waardering van het eten en drinken verschilt tussen de verpleeghuizen. Dit heeft niet altijd met
de kwaliteit van het eten te maken dan wel met de beleving van bewoners. “Voor onze bewoners is
het eten zoals het weer voor autochtone Nederlanders: nooit goed en altijd voornaamste punt van
gesprek.”
In het algemeen zijn de bewoners en familieleden die de onderzoekers gesproken hebben tevreden
over de kwaliteit van het eten. Wel is het zo dat het eten dat op de groep zelf wordt gekookt
beduidend beter wordt gewaardeerd. “Dat is pas echt authentiek eten!”, aldus een bewoner.
Bovendien draagt het zelf koken bij aan een huiselijke sfeer en aan de eetlust van bewoners. “Geur
in de huiskamer, gerammel met potten en pannen, zoals het thuis ook is.” Een andere belangrijke
meerwaarde van zelf koken is dat bewoners kunnen meehelpen met het eten klaarmaken.
Bijvoorbeeld aardappels schillen, groenten klaarmaken, tafel dekken en afwassen. Tijdens de
observaties hebben de onderzoekers enkele keren waargenomen dat bewoners worden betrokken
bij het eten koken. Echter, niet iedereen doet dit. De ene professional vindt het zelf koken
werkdrukverhogend omdat de tijd ook op een andere manier kan worden besteed. Andere
professionals zijn deze mening niet toegedaan. Juist omdat zij de bewoners daarbij betrekken.
Daarnaast sluit het eten ook niet altijd aan bij de culturele achtergronden van bewoners. “Niet dat
het eten niet te eten is. Maar als je zo’n huis bent, moet je ook echte maaltijden hebben [die volledig
zijn afgestemd op de cultuur]. Combinaties van de menu’s kloppen niet”, volgens een professional.
Als we kijken naar de omstandigheden waarin de maaltijden worden genuttigd dan kan worden
gesteld dat bewoners die in het restaurant of op het eigen appartement eten, meer de rust en de
tijd hebben om hun eten op te eten dan bewoners in de huiskamer. Professionals doen hun best om
de sfeer in de huiskamer goed te laten zijn. “Maaltijden zijn gezellig. Je schept op, snijdt het vlees.
Kletst wat over luchtige onderwerpen.“ Uit de observaties blijkt dat er wel altijd enige mate van
roering is in de huiskamer. Professionals lopen heen en weer om eten op te scheppen, drinken te
pakken en bewoners te helpen. Bovendien gaan bewoners die klaar zijn met het eten direct van
tafel en lopen dan rond. Ook sommige professionals erkennen dat de setting waarin de maaltijden
worden genuttigd niet (altijd) optimaal is. Het bewaren van de rust tijdens de maaltijden gebeurt nu
op sommige afdelingen te weinig of in ieder geval niet gericht. Als het onrustig is tijdens het eten
dan worden bewoners daar ook onrustig(er) van. De rust kan bewaard worden door geen radio of tv
aan te zetten en vooral door niet te gaan lopen. “Gewoon alles laten staan totdat iedereen klaar is
met eten en niet iedere keer gaan lopen met een bord. Dat is veel rustiger voor bewoners.”
Niet iedereen is te spreken over de ondersteuning die bewoners krijgen bij het eten en drinken. Er
wordt (niet altijd) de tijd genomen om ervoor te zorgen dat bewoners genoeg eten en drinken
krijgen. Een familielid van een bewoner: “Hij heeft slecht gelegen en kreeg toen weinig te drinken.
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Toen ging het, als hij zijn beker nog niet op had, van: ‘Oh, heb je genoeg gedronken.’ En werd het
weggehaald. (…) Nu help ik hem iedere dag met het drinken. En ik neem ook vaak zelf drinken mee.”

3.3 Invulling van de dag
De meeste bewoners brengen een groot deel van de dag door op de afdeling: ofwel in de
huiskamer ofwel in het eigen appartement. Bewoners brengen hun dag veelal door met TV kijken,
radio luisteren, ‘zitten’, rondlopen op de afdeling, volgen van therapie, deelnemen aan activiteiten
vanuit het verpleeghuis, bezoek en praatje maken met andere bewoners. Die bewoners die zelf van
de afdeling af kunnen en mogen, gaan wanneer zij dat willen naar het restaurant of de
ontmoetingsruimte (indien aanwezig), of naar buiten.
Sommige bewoners gaan in de middag even rusten en weer andere bewoners hebben een of twee
rustdagen per week. Zij verblijven dan in hun eigen appartement op bed. Hierover worden volgens
professionals afspraken gemaakt en opgenomen in het zorgleefplan. Dit wordt gedaan omdat het
iedere dag op zijn voor deze bewoners te vermoeiend en/of belastend is.
Door professionals wordt aangegeven dat er bewoners zijn die niet iedere week buitenkomen. Dit
betreft dan vooral de passieve en ernstig beperkte bewoners, of bewoners waarvan de familie
weinig op bezoek komt. Voor hen is er niet genoeg begeleiding om er voor te zorgen dat deze
bewoners regelmatig naar buiten gaan. Hiervoor is men toch grotendeels afhankelijk van vrijwilligers
en familie. In de zomer zijn de mogelijkheden om naar buiten te gaan groter. Zo worden in het ene
verpleeghuis de koffiemomenten bij lekker weer verplaatst naar de binnentuin. Een ander
verpleeghuis gaat dan iedere week met de bewoners met hulp van vrijwilligers naar de markt.
Ondersteuning bij invulling van de dag
De ondersteuning bij de invulling van de dag bestaat voornamelijk uit het aanbieden van
activiteiten, op of buiten de afdeling. Om ervoor te zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de
activiteiten worden zij indien nodig gehaald en gebracht. Hiervoor maken verpleeghuizen vaak
gebruik van vrijwilligers, net als bij de activiteiten. “We leven van vrijwilligers. Zij komen vooral voor
de centrale activiteiten. Voor op de afdeling is het moeilijker.”, aldus een professional.
Deelname aan de activiteiten is geheel vrijwillig. Als iemand niet wil dan wordt dat gerespecteerd.
“Meneer wil in de ochtend wel naar de activiteitenbegeleiding en in de middag niet. Dan dwingen
we meneer niet – ook niet als de arts en dergelijke dat het verstandigst zouden vinden. Stel je hebt
je nooit geïnteresseerd voor klassieke muziek, dan kun je toch niet daar naar toe moeten.”, aldus
een professional.

Een activiteitenbegeleidster:
“Bij mij komen ze de hele dag. Beginnen met krantje en puzzel, ’s middags eten om 12 uur. Dan rusten – kan ook
bij ons. En dan om 14.30 uur beginnen we weer met activiteiten. Wil je een dag op de kamer blijven, dan mag
dat. Men kan ook zo weglopen. We proberen wel dat mensen bij ons blijven. Het is eigenlijk vrij. We hebben 14
vaste mensen, die terugkomen. Niet de mensen van kleinschalig wonen, die hebben eigen woonkamer en eigen
activiteitenbegeleiding. Bij sommige activiteiten doen ze wel mee. Momenteel wel een bewerkelijke groep. Je
moet dan soms in groepjes gaan werken. Je zit wel in een ruimte, dat is soms wel onrustiger. De groep is
momenteel ook wel groot, dus men reageert ook wel eens op elkaar. Sommigen hebben toezicht nodig en dan is
een-op-een moeilijk en vraagt veel aandacht.“
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In de verpleeghuizen worden op diverse niveaus activiteiten georganiseerd waaraan bewoners naar
eigen wens en behoefte kunnen deelnemen. Soms wordt een financiële bijdrage gevraagd. Op de
eerste plaats zijn er de centraal georganiseerde activiteiten waar vaak ook mensen uit de wijk aan
kunnen deelnemen. Voorbeelden zijn: koor, muziekmiddagen, bingo, film, kledingverkoop,
wandelclub en culturele feesten. Deze activiteiten worden niet op de afdeling gehouden maar
vinden elders in het verpleeghuis plaats. Doorgaans hebben de verpleeghuizen een centrale
ontmoetingsruimte of activiteitenruimte waar mensen terecht kunnen voor wat te drinken,
ontmoeting met andere mensen, potje kaarten, een potje biljart en/of een georganiseerde activiteit.
Een van de betrokken verpleeghuizen beschikt niet over een centrale ruimte. Daar gebeurt alles op
de afdeling zelf, in deze een kleinschalige woonvorm.
Daarnaast zijn er de georganiseerde activiteiten op de afdeling zelf. Dan gaat het om een spelletje
doen, koken op de groep, koersballen, bal gooien, creatieve bezigheden en dergelijke. Ook
ondersteunen de verzorgenden en vrijwilligers op de afdeling individuele bewoners bij hun dag door
bijvoorbeeld het maken van een praatje, boekje lezen, radio en/of tv. In sommige verpleeghuizen wil
men muziek actiever en gerichter gaan inzetten als activiteit en/of therapie. Bijvoorbeeld met Ipods.
Verder zijn er nog de individuele activiteiten. Volgens beleid en professionals worden hierover
concrete zorgafspraken gemaakt en opgenomen in zorgleefplan. Deels worden deze activiteiten
gehouden in kader van therapie zoals fitness, gym, reiki en muziektherapie. Deels zijn het meer
wellness activiteiten zoals hoofd-/handmassage of manicure. Een van de verpleeghuizen heeft een
snoezelbad op de pg-afdelingen.
Ook worden er soms uitjes of uitstapjes georganiseerd. Bijvoorbeeld naar de markt, de dierentuin of
de kermis. Een verpleeghuis heeft de beschikking over twee bussen met vrijwillige chauffeur. Weer
een ander verpleeghuis gaat met een deel van de bewoners op vakantie. In een ander verpleeghuis
was men net een week wezen varen over Nederlandse rivieren – tot grote tevredenheid van
bewoners én verzorgenden.
Tot slot, bestaat de ondersteuning bij de invulling van de dag ook uit het aanbieden van structuur in
de dag. Dit is vooral voor de pg- en NAH-afdelingen van belang. Vaste tijden en herkenbare
momenten van onder meer eten en drinken bieden houvast aan bewoners. Bovendien kunnen teveel
prikkels leiden tot onrust bij de bewoners.
Activiteitenbegeleiding
Het organiseren en aanbieden van de activiteiten voor de bewoners van de verpleegafdelingen is
binnen de verpleeghuizen verschillend vormgegeven. De grotere activiteiten die ook toegankelijk
zijn voor mensen uit de wijk worden georganiseerd vanuit het concern waartoe de locatie behoort,
of door wijkbewoners/vrijwilligers zelf of door een centrale activiteitenbegeleiding binnen het
verpleeghuis. Als het gaat om de activiteiten op de afdelingen zelf heeft het ene verpleeghuis
activiteitenbegeleiders/welzijnswerkers die werkzaam zijn op de afdelingen. In een ander
verpleeghuis is er een centrale activiteitenbegeleiding voor de gehele locatie.
Voor een deel van de kleinschalige woonvormen en pg-afdelingen geldt dat de verzorgenden zelf
verantwoordelijk zijn voor het geven en organiseren van activiteiten op de afdeling. Daar is geen
sprake meer van activiteitenbegeleiding. Noch van een apart budget voor activiteiten. Een
professional: “Als ik wil dat mensen daarheen gaan, moet ik uren inleveren. Dat heb ik dus niet. Hier
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worden wel dingen gedaan, maar die worden niet apart opgenomen als activiteiten. Kaartje leggen,
koffie drinken, etc. gebeurt hier ook, maar als gewoon huisleven.”
Een deel van de professionals en beleid geven aan dat welzijn of begeleiding bij de daginvulling op
deze afdelingen onvoldoende is vormgegeven. Verzorgenden dienen daar zelf invulling aan te geven
en dit gebeurt (nog) onvoldoende. Dit komt mede doordat verzorgenden meer prioriteit toe kennen
aan de ‘echte’ zorg dan aan de daginvulling. Het besef dat welzijn juist een integraal onderdeel is
van het werk van een verzorgende is niet bij iedereen aanwezig. Dit blijkt ook uit een observatie
waarbij de verzorgende ervoor kiest om alles al klaar te leggen op de kamers zodat zij de bewoners
snel op bed kan leggen. Ze had er ook voor kunnen kiezen om even bij de bewoners te gaan zitten.
Voorheen hoefde dat ook niet omdat er activiteitenbegeleiders waren. Nu moeten verzorgenden zelf
activiteiten bedenken en uitvoeren die aansluiten bij de belevingswereld van bewoners. Daar is men
ook (nog) niet voor opgeleid. Bovendien ziet een deel van de verzorgenden, volgens diverse
professionals, ook niet welke mogelijkheden er zijn om activiteiten te ondernemen en bewoners te
stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld ook door huishoudelijke activiteiten zoals was opvouwen, planten
water geven, afwassen of boodschappen opruimen. Of samen puzzelen, of de krant voorlezen.
Waardering daginvulling
Over de ondersteuning bij de invulling van de dag zijn veel bewoners en familieleden meestal wel te
spreken. Zij vinden dat er voldoende activiteiten worden georganiseerd voor bewoners die
aansluiten bij de interesse van oudere mensen of de culturele achtergrond. “Er wordt hier van alles
georganiseerd. Je hoeft je echt niet te vervelen.”, aldus een bewoner. Of een professional: “Er
wordt hier veel gedaan aan activiteiten. Groot aanbod. Op de centrale ontmoetingsruimte en ze
gaan veel naar buiten.”
Toch horen we ook negatieve geluiden. Zo stelt een professional: “Je moet het doen met wat de
locatie aanbiedt. In de weekenden zijn er geen welzijnswerkers en wij als verzorgenden hebben er
geen tijd voor.” En een bewoner van een kleinschalige woonvorm: “Hier is weinig te doen. We zijn
wel naar Intratuin geweest en voor een tijdje terug naar een andere natuurplek ….. en ….. Nee er is
niet heel veel, alleen onze uitstapjes. Dat is een keer per kwartaal of zo. En donderdagochtend
wordt er voorgelezen.” Weer een andere bewoner geeft aan: “Ik kan wel puzzelen maar niet alleen.
Daar is geen tijd voor. Ook niet voor de krant voorlezen. Dat gebeurt niet. Ik doe eigenlijk de hele
dag niets.”
Daarnaast sluiten activiteiten ook niet altijd aan bij de behoeften en wensen van bewoners.
Professionals geven bijvoorbeeld aan dat hun mensen niet kunnen deelnemen aan de activiteiten
omdat er geen professional aanwezig is in de centrale ontmoetingsruimte. En met name jongere
bewoners zouden ook meer behoefte hebben aan meer zingeving en zinvolle activiteiten. Soms is er
ook een groot leeftijdsverschil tussen bewoners. De activiteiten zijn dan gericht op de oudere
bewoners, die niet altijd ook voldoen aan de wensen van de ‘jongere’: “Van mij mogen ze wel eens
Elvis draaien.”
Volgens professionals zijn er onvoldoende mogelijkheden om iedereen iedere keer te laten
deelnemen aan een activiteit, ook op de afdeling. Het gaat dan steeds om een bepaald aantal
mensen dat zoveel mogelijk rouleert. Veel professionals wijzen ook naar familie. Bewoners zijn voor
de (buiten)activiteiten vooral afhankelijk van familie. Als de familie niet komt dan heeft dat tot
gevolg dat bewoner minder vaak buitenkomt of deelneemt aan een centrale activiteit.
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Of er sprake is van een zinvolle dag is een ander verhaal. Hierover zijn de meningen verdeeld. De
ene bewoner zegt dat hij zich niet verveelt en genoeg te doen heeft. Een familielid geeft aan: “Hij is
hier echt gelukkig, op zijn manier in zijn kleine wereldje.” Daar staat tegenover dat met name
familieleden aangeven dat de wijze waarop iemand de dag doorbrengt tamelijk beperkt is als hij niet
deelneemt aan activiteiten. “Het leven voor hem is saai. Hij kan niet meer lezen, niet meer tv kijken.
Niet meer alleen naar beneden voor een bakje koffie. Hij wordt onrustig als we langskomen. Wil dan
mee naar huis. Nu komen we dan ook maar minder vaak.”
Familieleden van met name bewoners met pg-problematiek erkennen dat bewoners niet altijd een
zinvolle daginvulling hebben vanwege het ziektebeeld. De verpleeghuizen organiseren genoeg aan
activiteiten en de professionals doen hun best voor de bewoners. Alleen zijn bewoners soms te
ernstig beperkt of in een te ver gevorderd stadium van dementie. “Hij kan helemaal niets meer. Zelfs
geen tv kijken. Dit is mijn vader niet meer. Hij loopt de hele dag rond en gaat dan ergens zitten. Mee
naar beneden nemen kan niet meer. Dan wordt hij agressief.”
Ook blijkt uit de gesprekken en de observaties dat als iemand geen therapie heeft, zich niet
zelfstandig kan verplaatsen en niet wil of kan deelnemen aan georganiseerde activiteiten de
daginvulling van deze persoon tamelijk beperkt is. “Zitten, als hij niet meedoet dan is het de hele
dag zitten of tv kijken. Verder niks.” En: “TV kijken naar nieuws en sport. Verder is het gewoon
zitten. Er wordt niets gedaan. Het is dat ik hem meeneem naar beneden. Maar die anderen komen
niet van de afdeling af.”
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4 Autonomie
Autonomie verwijst in dit onderzoek naar de mate van zeggenschap die mensen hebben over de
dagelijkse zorgpraktijk. In hoeverre kunnen bewoners zelf keuzes maken rondom de zorg en zelf
bepalen wanneer, waar, hoe, door wie en welke zorg wordt verleend? In dit hoofdstuk gaan we in
op de inspraak van bewoners als het gaat om de persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de
daginvulling. Maar voordat we daar op ingaan, willen we aan de hand van een casus uit een van de
verpleeghuizen een opmerking maken over zeggenschap in een verpleeghuissetting.

4.1 Autonomie in verpleeghuiscontext
Het begrip zeggenschap richt zich in meer algemene zin op de invloed en sturing die iemand heeft
op de invulling van het eigen leven. Deze zeggenschap is al in aanzienlijke mate beperkt op het
moment dat men door de gezondheidssituatie in een verpleeghuis wordt opgenomen. Deze
gezondheidssituatie brengt met zich mee dat de bewoner op bepaalde aspecten van het eigen
leven geen (volledige) eigen zelfbeschikking meer kan uitoefenen. Soms verliest een bewoner zijn
mogelijkheden voor zelfregie en wordt hij wilsonbekwaam verklaard. Dit doet zich vooral voor bij
mensen met pg-problematiek.
Daarnaast vormt de verhuizing – vanuit de eigen woning naar een verpleeghuis – op zichzelf al een
beperking van de eigen invloed en zeggenschap. Men gaat verder leven en wonen in een
appartement dat deel uitmaakt van een organisatie en van die organisatie ontvangt men ook de
zorg. Bewoners verblijven in een organisatiesetting. Dit betekent dat zij zich in meer of mindere
mate moeten voegen naar het beleid en de regels van het verpleeghuis.
De aparte casus:
In het verpleeghuis is op enig moment besloten dat centraal (witte) dekbedhoezen werden ingekocht en
gewassen. Door deze maatregel was het bewoners niet langer toegestaan eigen (kleurrijke) dekbedhoezen te
gebruiken. Nog afgezien van klachten omtrent de kwaliteit van de hoezen en de wasserij en de communicatie
over deze beleidswijziging, levert deze wijziging veel emotie op. Bewoners zijn verhuisd naar het verpleeghuis
vanwege gezondheids- en andere klachten en omdat het ‘thuis’ niet verder ging. Zij hebben hun ‘thuis’ – als
onderdeel van wie ze zijn – verlaten en proberen een nieuw ‘thuis’ te creëren in de nieuwe huisvesting. Een
nieuwe huisvesting die grotendeels buiten hen om is vorm gegeven en ingericht. De eigen woning/kamer is dé
plek bij uitstek om nog enigszins een eigen ‘thuis’/identiteit te verwezenlijken. In dit ‘thuis’ vormt de
aanwezigheid van eigen spullen, waaronder aankleding van het bed een relatief belangrijk element. Waar voor
anderen “een bed, een bed is”, wordt dat hier medebepalend voor de eigen uitstraling/identiteit. Daarnaast
vormt de “eigen aankleding” en zeggenschap daarover een belangrijk punt “waarover men zelf nog meent te
gaan.” In de beleving van verscheidene bewoners (en de cliëntenraad) is dit hen “afgenomen”.
“Het ergste is de dekbedden. Opeens mocht je niet meer je eigen dekbedden gebruiken. Opeens mocht het
niet meer. Ik heb er echt over gehuild. Dat heeft me zo …. Het is niet meer mijn huisje, mijn geriefelijke huisje
….. en het hoeft helemaal niet.”
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4.2 Zorgafspraken
Beleid en professionals van de betrokken verpleeghuizen geven aan dat de autonomie van
bewoners voor een groot deel wordt geborgd door het werken met zorgafspraken en het vastleggen
hiervan in zorgleefplannen. Ook de inzet van een eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er)
bevordert de zeggenschap van bewoners omdat er een centraal aanspreekpunt is voor de bewoner
en/of familie die ook de verantwoordelijkheid draagt voor de invulling en continuïteit van de zorg. In
paragraaf 2.4 zijn we al kort ingegaan op het principe van de zorgleefplannen en de EVV’er.
Vanuit de verpleeghuizen wordt aangegeven dat de zeggenschap van bewoners in grote mate wordt
geborgd doordat de zorgafspraken en de zorgleefplannen samen met de bewoner en/of familie
worden opgesteld. Hiervoor zijn onder meer de zorgleefplanbesprekingen in het leven geroepen die
minimaal twee maal per jaar plaatsvinden en waarvoor doorgaans ook de bewoner en/of familie
worden uitgenodigd. Bovendien komen de zorgafspraken niet op een statische wijze tot stand. Het
is in de praktijk een continu proces van afstemmen en aftasten. Een professional: “We vragen het
eerst altijd aan bewoner en betrekken de contactpersoon er bij. Dagelijks douchen? Prima, dan
geven we aan dat we het zullen proberen of het lukt. Op den duur merk je dat er een patroon
ontstaat waarin iemand liever drie keer per week in de douche gaat. En zo maken we afspraken.
Eerst met bewoner, dan familie en dan in de praktijk kijken hoe het werkt.” Daarnaast is aanpassen
van de zorgafspraken volgens beleid en professionals altijd mogelijk.
Over de mate van zeggenschap en het bevorderen hiervan door het werken met zorgafspraken,
zorgleefplannen en EVV’er komt een wisselend beeld naar voren uit de interviews. Professionals en
een deel van de bewoners zijn tevreden over de wijze waarop de zorgafspraken tot stand komen.
Dit gebeurt in onderling overleg en er wordt door de professionals gezocht naar oplossingen. “Toen
we hier kwamen was het heel duidelijk van wat vindt jouw vader leuk. Ze zijn ook heel lang bezig
geweest om te kijken wat hij nu wel prettig vindt.” Een ander voorbeeld vanuit het
bewonersperspectief: “Ze denken overal in mee. Ze zijn heel betrokken en flexibel in afspraken.
Contacten met familie zijn rechtstreeks. Zorgplannen worden goed doorgenomen. Je kunt ook alles
gewoon aangeven aan het personeel.” In het algemeen vinden bewoners een vast contactpersoon
prettig omdat het de communicatie bevordert en men een vertrouwensrelatie kan opbouwen. Indien
een EVV’er niet goed bereikbaar is of als er veel wisselingen in EVV’ers zijn schaadt dit juist de
communicatie en het vertrouwen.
Er zijn daarentegen ook andere geluiden te horen. Afspraken worden niet altijd nageleefd. Of men
voelt zich niet gehoord. “Ze kijken de hele tijd naar mijn kind. Niet naar mij.” Een professional zegt
hierover: “De bewoner is niet altijd leidend. Artsen zijn ook bang voor klachten.” Ook wordt er niet
altijd geacteerd door professionals op vragen en opmerkingen van bewoners. Zo worden in de
interviews met bewoners opmerkingen gemaakt in de trant van “dat hebben we al wel een aantal
keer aangegeven” of “daar hebben we een paar keer wat van gezegd”.
Daarnaast kan ook worden vastgesteld dat de mate van zeggenschap van bewoners wordt beperkt
door de zorgindicatie. Verschillende verpleeghuizen geven aan dat bij het maken van zorgafspraken
en het afstemmen hiervan op de wensen en behoeften van de bewoner, de zorgindicatie leidend is.
Er kan niet meer uren zorg worden verleend dan beschikbaar is op basis van de zorgindicatie.
Indien een bewoner meer zorg nodig heeft of wenst, wordt geprobeerd de indicatie te verhogen. Of
wordt gekeken naar alternatieven zoals de inzet van familie en vrijwilligers.
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4.3 Autonomie bij persoonlijke verzorging
De zeggenschap van bewoners bij de persoonlijke verzorging wordt vooral geborgd doordat er
volgens de professionals dagelijks wordt bekeken wat de wensen en behoeften zijn van de bewoner
op dit gebied. Natuurlijk vormen de zorgafspraken in het zorgleefplan een belangrijke richtlijn, maar
hier wordt in de praktijk flexibel mee omgegaan. Dit past ook bij het streven van de verpleeghuizen
naar vraaggerichte zorg. Twee verpleeghuizen werken met zogeheten zorgroutes of looproutes.
Hierop staat wie wanneer verzorgd moet worden. Dagelijks wordt echter opnieuw en definitief
afgestemd met bewoner en collega’s wie, wanneer wordt verzorgd. “Je zult een baaldag hebben en
dan staat er iemand ‘Maar je moet nu onder de douche’. Dat kan toch niet”, aldus een professional.
Volgens professionals is de huidige manier van werken in de betrokken verpleeghuizen – het
vraaggericht werken – een duidelijke verbetering ten opzichte van de ‘oude’ – veelal taakgerichte –
wijze van zorgverlenen. Vraaggerichte zorg is een duidelijke kentering in de zorg dat de
zeggenschap van bewoners over de persoonlijke verzorging meer borgt dan voorheen. “Ja, ben
toch wel trots dat mensen nu zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Vroeger was het om 7 uur eruit,
eruit, eruit. Nu is het van: wil hij gewassen worden, wil hij er nu uit, wil hij later opstaan. Dat hij de
keuze gewoon heeft.”
In de ochtend wordt eerst gekeken of iemand al wakker is en zo ja, of deze dan al geholpen wil
worden. Zo niet, dan wordt dat gerespecteerd en komt de verzorgende later terug. Ook de
toiletgang is niet aan vaste tijden gebonden. En ’s avonds wordt ook gekeken wie vermoeid is en
naar bed wil. Natuurlijk ontstaan hierbij bepaalde patronen. De verzorgenden weten na verloop van
tijd wie graag vroeg geholpen wil worden en wie wat later. En wie graag vroeg naar bed wil of juist
laat. De professionals beginnen dan tamelijk standaard steeds bij degene die vroeg geholpen wil
worden. Een professional: “Iedere dag is anders. De ene dag kom je binnen en slaapt iedereen nog.
Koffie aanzetten en rustig rapportage lezen. Andere dag lopen er al drie rond en dan kun je gelijk
beginnen. Begin je met degene die als eerste wakker is. Op den duur ken je ze ook. En weet je wie
graag geholpen wil worden of het prima vindt om rond te scharrelen in de nachtpon. Of je begint
eerst met ontbijt en gaat daarna wassen.”
Uit de interviews en observaties blijkt dat de dagelijkse afstemming over de persoonlijke verzorging
niet optimaal is. Zo kan ‘simpelweg’ een deel van de bewoners niet aangeven dat zij bijvoorbeeld
vandaag wat later uit bed willen dan normaal gesproken. Bovendien vindt er ook sturing plaats door
professionals. “Wij sturen natuurlijk ook gewoon. Als wij binnenkomen en roepen ben je al wakker
en zal ik je dan maar wassen, dan zal iemand niet snel roepen doe maar niet.” Bijvoorbeeld als
iemand moe of ziek is wordt hij eerder dan gebruikelijk naar bed gebracht. Maar ook omdat het
professionals beter uitkomt. “Bijvoorbeeld bij het naar bed gaan: Als ze nog niet willen, doen hoeft
het nog niet. Maar ja, als het tien uur wordt….. mijn dienst houdt om kwart over tien op…. En dan
……. . “
Het komt voor dat niet kan worden voldaan aan de afspraken ten aanzien van de persoonlijke
verzorging. “De afspraak is om 10:00 uur. Dat is niet altijd zo. Soms wordt het 12:00 uur”, aldus een
bewoner. Een andere bewoner wijst erop dat hij “elke dag mijn liedje moet opzeggen. Hebben jullie
dit gedaan en dat gedaan? Ze zullen wel moe worden van me. Maar aan de andere kant heb ik daar
geen zin meer in. ’s Morgens nemen ze wel de tijd voor je, maar ’s avonds…..? Kwart over zeven bel
ik, half acht en tien over half acht weer. ‘Ja, we komen zo’, elke dag….. .” In een observatie is
echter ook opgemerkt dat verzorgenden alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat een
bewoner, die elke ochtend om half tien samen ontbijt met een andere bewoner, op tijd klaar is.
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Professionals hebben niet de tijd of de mogelijkheid om optimaal in te spelen op de wensen en
behoeften van bewoners. Uit hoofdstuk 2 en 3 komt al naar voren dat de mate van zeggenschap
over de persoonlijke verzorging in de dagelijkse praktijk belemmerd wordt door de (ervaren)
werkdruk, personeelsbezetting, competenties van professionals, relatief veel niet-cliënt gebonden
werkzaamheden en medische/therapeutische afspraken. Ook familie kan een belemmerende rol
spelen ten aanzien van de autonomie van bewoners. Dit is met name het geval als de familie zich
vasthoudt aan een beeld van hun naaste toen hij nog goed (of beter) was, terwijl de huidige
gezondheidssituatie andere wensen en/of behoeften met zich meebrengt.
Omgaan met weerstand
Bewoners worden volgens de professionals niet onder dwang verzorgd. Wil een bewoner niet
gewassen worden, dan wordt dat gerespecteerd. Soms vraagt men het later nogmaals. Het is voor
de professionals geen probleem als iemand enkele dagen niet volledig wordt gewassen. Een
verzorgende: “Als een bewoner zegt dat hij vandaag geen zin heeft om te wassen. Nou dan was je
het gezicht en laat je het. Doen we het weer een andere dag.” Dit kan voor familie nog wel eens
anders zijn. Wel zijn er bewoners die gestimuleerd moeten worden om uit bed te komen en zich te
wassen en aan te kleden. Als professionals dit niet doen dreigt een bewoner het dag- en nachtritme
om te draaien.
Daarnaast zijn er bewoners die zich kunnen verzetten tijdens de persoonlijke verzorging of
weerstand bieden. Vanuit beleid en de professionals wordt dan aangegeven dat verzorgenden
actief op zoek gaan naar oplossingen. Bijvoorbeeld door een muziekje aan te zetten, het licht te
dempen of de douchestraal eerst op de voeten te richten en dan langzaam omhoog te gaan. “Het is
een kwestie van uitproberen en goed observeren hoe iemand reageert.” Hierbij kan ook de hulp van
het multidisciplinaire team worden ingeroepen.
Een van de verpleeghuizen geeft aan dat zij de mogelijkheid hebben om een lastig zorgmoment
(natuurlijk met toestemming) te filmen en vervolgens te bespreken met een coach, de psycholoog of
zelfs met het team. In enkele huizen is er ook een zogenoemd omgangsoverleg, waarbij collega’s
onderling hun eigen handelen bespreken in (voor hen) ‘moeilijke situaties’. Bij dit gesprek is ook een
psycholoog aanwezig. “Er is ook omgangsoverleg, bijv. hoe ga je om met weerstand. Dat is erg fijn.
Daar moeten we zelf of de psycholoog onderwerpen voor aandragen.” Een voorbeeld van wat in het
omgangsoverleg wordt besproken is onder meer het volgende:

Casus:
“We hadden iemand die niet naar bed wilde als het ons uitkomt. Op enig moment werd hij dan toch met lichte
dwang naar bed geholpen – niet met dwang maar tegen zijn wil, wel met de beste bedoelingen. In dit soort
gevallen wordt het altijd ingebracht in het omgangsoverleg. In die discussie wordt ook besproken: ‘Waarom
breng je iemand onder dwang en waarom laat je juist iemand zitten?’ Hierin staat de bewoner centraal en maken
we een benaderingsplan.”

Andere verpleeghuizen werken met intervisie en/of visitaties om het functioneren van het team te
bespreken.
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4.4 Autonomie bij eten & drinken
De autonomie of zeggenschap ten aanzien van het eten en drinken is tamelijk beperkt voor
bewoners en vooral voor de bewoners van de pg-afdelingen. Zo zijn er in principe vaste tijden voor
de maaltijden, worden de maaltijden gezamenlijk genuttigd in de woonkamer en kent men vaak een
vaste tafelschikking. Op de somatische afdeling kunnen de bewoners de maaltijden nuttigen in de
gezamenlijke woonkamer, het restaurant of op het eigen appartement. Zij hebben meer
keuzemogelijkheden als het gaat om waar men wil eten en drinken, en met wie. Ook al kan dit ook
aardig ingeperkt worden doordat het restaurant meer het karakter heeft van “een voetbalkantine” of
door het beleid van het verpleeghuis (zie onderstaande casus).
Casus:
Een groepje bewoners in een van de instellingen was gewend bij elkaar in de woonkamer koffie te drinken en te
kletsen. Tot ze op enig moment – naar hun gevoel – verordonneerd werden deze gezamenlijke koffie te nuttigen
in een meer publieke ruimte in het gebouw. “In het begin toen ik hier kwam, was het niet zo. Toen na drie jaar
kreeg ik opeens een brief om beneden koffie te drinken. Voelde ik echt als een achteruitgang.” De precieze
motivatie voor dit besluit/de brief is voor de betrokken bewoners nog steeds onduidelijk: “Omdat we nog vitaal
zijn? Ik begrijp er niks van. Er wordt niet gezegd waarom.” 	
  

De zeggenschap over wat men eet tijdens de broodmaaltijd wordt geborgd doordat men het brood
en het beleg zelf kan kiezen. De keuze wordt vergemakkelijkt omdat het beleg en brood doorgaans
op tafel wordt gezet zodat iemand het ook kan zien en eventueel kan aanwijzen. Professionals
vragen aan bewoner wat hij op de boterham wil of zij weten wat de bewoner lekker vindt op de
boterham. Daar wordt onder meer bij de intake naar gevraagd. Het komt voor dat een bewoner
steeds hetzelfde op de boterham krijgt. Volgens de ene professional is dat geen probleem omdat
variatie in broodbeleg veelal niet op prijs wordt gesteld. Voor een andere professionals is het wel
een aandachtspunt. “Omdat hij het een keer lekker vond, wil dat nog niet zeggen dat hij dat dan ook
altijd maar lekker vindt.”
Ook ten aanzien van het drinken bestaat er een relatief grote keuzevrijheid (en zeggenschap) in de
meeste verpleeghuizen. Een bewoner: “Je kunt wel eens wat vragen als je iets lekker vindt. En dan
proberen ze dat volgende keer. (…) Alles kun je krijgen. Er is geen perk of paal gebonden aan iets
wat je erbij wilt drinken.”
Bij de warme maaltijd is er bij een deel van de verpleeghuizen keuze tussen twee menu’s. Bij een
deel dus niet. De professionals bepalen doorgaans welke menu’s geserveerd worden. Soms
gebeurt dit in overleg met bewoners. Maar dan is inspringen op een wens van een bewoner nog
steeds tamelijk beperkt omdat men werkt met (twee)wekelijkse menu’s. Een professional: “Het is
eten wat de pot schaft. Er zijn twee keuzemenu’s, maar dan moet je op tijd zijn anders is de keuze
op.” Bij de warme maaltijd wordt aan bewoner gevraagd wat hij wenst aan groenten, vlees en
aardappels/rijst. Het maken van keuzes wordt bevorderd doordat in de meeste verpleeghuizen de
warme maaltijd op tafel wordt gezet. In een verpleeghuis wordt het vanuit de etenskar direct op het
bord opgeschept.
Eten en drinken worden volgens beleid en professionals niet onder dwang gegeven. Als iemand
geen eten en drinken wil dan wordt dat gerespecteerd. Wel wordt het een paar keer geprobeerd of
gestimuleerd. “Het komt wel eens voor dat iemand weigert. Dan probeer je het later.” In enkele
observaties is dat ook opgemerkt. Er wordt gerapporteerd dat iemand die dag slecht heeft gegeten.
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Wanneer iemand voor langere tijd het eten weigert wordt in overleg met familie en arts bekeken wat
er aan de hand is en wat alternatieven zijn. Een enkele keer wordt overgegaan op sondevoeding.
Ook wordt vanuit een paar verpleeghuizen aangegeven dat als bewoners echt voeding weigeren en
de lippen op elkaar houden dit een teken kan zijn dat het voor de bewoner niet meer hoeft. Hierover
wordt dan het gesprek aangegaan met de familie.

4.5 Autonomie bij daginvulling
Bewoners zijn in principe geheel vrij om de dag in te vullen zoals zij dat zelf willen. Zij worden hierin
wel belemmerd door hun beperkingen en problematiek. Sommige dingen die men voorheen graag
deed, kunnen nu niet meer of de interesse is verloren gegaan. Bovendien zijn bewoners afhankelijk
van de activiteiten die worden aangeboden door het verpleeghuis. Sluiten deze aan bij de
persoonlijke interesse en de fysieke en/of cognitieve vermogens? Is dit niet het geval dan is een
bewoner vooral op zichzelf aangewezen om de dag in te vullen. Voor actieve en mobiele mensen is
dat eenvoudiger te realiseren dan voor mensen met ernstige fysieke beperkingen en/of in een ver
gevorderd stadium van dementie. Uit observaties blijkt dat bewoners die in grote mate passief of
ernstig beperkt zijn, in de huiskamer worden neergezet en daar veelal de hele dag verblijven.
Daarnaast wordt de zeggenschap over de invulling van de dag beperkt doordat er onvoldoende
mogelijkheden zijn om iedereen te laten deelnemen aan activiteiten. Ook al is er iedere dag wat
anders te doen, niet iedereen kan iedere dag aan iets deelnemen. Soms is het aanbod ook beperkt
door de setting zelf. Zo is voor een kleinschalig woonvorm met zes bewoners minder variatie aan te
bieden dan voor een setting met circa 30 bewoners.
Wel wordt geprobeerd om bij specifieke wensen vrijwilligers in te zetten om zo toch aan de vraag te
kunnen voldoen. Bijvoorbeeld als iemand graag breit maar dit niet als een groepsactiviteit kan
worden aangeboden, dan kan een vrijwilliger met de bewoner op het appartement gaan breien. Een
verpleeghuis probeert met vrijwilligers tegemoet te komen aan de wensen van bewoners als
behoefte aan ondersteuning bij de dagactiviteit de zorgindicatie overstijgt.
Soms kan er wrijving ontstaat tussen de autonomie van een bewoner ten aanzien van de wijze
waarop hij graag een deel van de dag doorbrengt en de regels van het verpleeghuis en de normen
van de professionals. Een voorbeeld:
Casus:
“We hebben een bewoner gehad. Daar zag je ook heel erg, dat hij zijn eigen dingetjes had. Daar hebben we in
het begin veel last van gehad. Hij moest om 5 uur zijn wijntje en geen tv kijken. Dan moet je echt kijken ‘Wie ben
je?’ En dat kan botsen met medebewoners en ook met ons. Maar zo’n glas wijn kan. Dan hebben we niet zoiets
van ‘Oh nee, dan gaan we een precedent scheppen.’ We gaven hem appelsap in een wijnglas. En dan kwam hij
ook met zijn duster aan en mooie slippers en dronk hij lekker zijn glaasje.
Wel problemen gehad met zijn vrienden. Die zouden toch moeten inzien dat sommige dingen niet meer kunnen.
Dan gingen ze weg en kwam hij eens helemaal dronken terug. Daar hebben we wel ingegrepen – samen met de
familie. Gezegd – met de arts en familie – dat dit niet meer kon. Hebben die vrienden zich er aan aangepast?
Nee, later kwamen ze minder en ze namen toch altijd wel hun fles wijn mee.”

De rol van familie is bij de dagbesteding ook van belang – in breder verband soms als vrijwilliger,
maar ook in de een-op-een relatie met de bewoner. In verschillende situaties zijn er familieleden die
niet alleen maar op bezoek komen, maar de bewoner ook meenemen voor een uitje. Natuurlijk
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wordt deze mogelijkheid (soms ernstig) beperkt door de gezondheidssituatie van de bewoner en de
(on)mogelijkheden van de familieleden. Deze afhankelijkheid van familie(-bezoek) kent ook een
keerzijde: in sommige situaties krijgt een bewoner weinig tot geen bezoek en neemt daardoor de
variatie in activiteiten/ daginvulling ook evenredig sterk af.
In een verpleeghuis worden op basis van de zorgindicatie, indien nodig of gewenst, ook concrete
zorgafspraken gemaakt over individuele aandacht gedurende de dag. Dit wordt weergegeven op de
zorgroute. Bijvoorbeeld om 11:00 uur meneer de Vries 10 minuten aandacht. De onderzoekers zijn
dit in andere verpleeghuizen niet tegengekomen. Wel als het gaat om therapieën of wellnessactiviteiten, maar niet om individuele aandacht. Het is niet zo dat andere verpleeghuizen geen
persoonlijke aandacht (willen) schenken, maar daar worden veelal geen concrete afspraken over
gemaakt.
Van dwang is geen sprake. De bewoners kunnen iedere keer zelf aangeven of ze wel of geen zin
hebben om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Wel poogt men iedereen eraan mee te laten
doen. “Je kijkt heel erg hoe een bewoner op een gegeven moment is en niet altijd wat hij meteen
zegt. ….. Soms weet iemand ook niet meteen wat je zegt. PG-bewoners hebben altijd de neiging om
meteen ‘nee’ te zeggen.”
Bewegingsvrijheid
De bewegingsvrijheid van bewoners verschilt sterk tussen (en binnen) de somatische en pgafdelingen. Op de somatische afdeling zijn bewoners vrij om te gaan en staan waar zij willen. Een
deel van de bewoners is echter vanwege hun fysieke beperkingen aangewezen op iemand die de
betreffende bewoner wil begeleiden. Hierdoor zijn zij beperkter in hun mogelijkheden om
bijvoorbeeld naar buiten te gaan.
De pg-afdelingen zijn vaak gesloten afdelingen. Dit houdt in dat de toegangsdeur is afgesloten. Hier
mogen bewoners alleen onder begeleiding van de afdeling af. Een enkele bewoner mag helemaal
niet meer van de afdeling af omdat hij dan agressief wordt. De bewegingsruimte van de bewoner is
dan beperkt tot de afdeling. Het komt voor dat bewoners voor de gesloten deur zitten en graag naar
buiten willen omdat ze bijvoorbeeld naar huis of het werk moeten.
Vanwege het gesloten karakter van de meeste pg-afdelingen is de inrichting en aankleding van
dergelijke afdelingen extra van belang. Een verpleeghuis heeft een vierkante afdeling waardoor
bewoners kunnen blijven rondgaan. Op deze afdeling zijn ook verschillende hoekjes ingericht met
attributen uit de tijd van toen. Ook is er een verzorgingshoek met commode, kinderwagen en enkele
poppen. En een volière.

Geen gesloten afdelingen
In een verpleeghuis zijn geen gesloten afdelingen, maar maakt men gebruik van bewegingssensoren. Bewoners
met een kans op dwalen hebben een sensor om. Zodra deze persoon een bepaald deel van het verpleeghuis
verlaat, krijgen professionals een signaal zodat zij in actie kunnen komen. Soms wordt gebeld naar de receptie
om door te geven dat de bewoner ‘aan de wandel’ is. De receptie heeft dan de mogelijkheid om de buitendeur
te sluiten en te wachten totdat de bewoner wordt opgehaald. Hierdoor is de bewegingsruimte van een bewoner
veel groter in vergelijking tot een gesloten afdeling.
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Ook zijn op een deel van de pg-afdelingen de appartementen veelal op slot, net als de kasten in de
appartementen. Hierdoor hebben de bewoners niet de volledige regie in handen om zelf te bepalen
wanneer zij hun appartement willen betreden. Als iemand naar zijn appartement wil moet deze eerst
worden opengemaakt door een professional. Uit observaties blijkt dat professionals dit inderdaad
doen, maar wel op verzoek van een bewoner. Bovendien worden bewoners gestimuleerd om in de
huiskamer te komen zitten. Aan de andere kant, als de kamers en/of kasten niet op slot gaan, gaan
bewoners op een ander appartement dan hun eigen ‘rommelen’. Op deze manier raakt er ook wel
eens wat kwijt. “Ik had allemaal lekkere dingen in het koelkastje gezet. Volgende dag kom ik terug,
staat er niets meer in. Dat doe ik maar niet meer.”
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5 Bejegening
In tegenstelling tot de feitelijke zorg en de mate van zeggenschap over de zorg kan bij bejegening
niet echt een onderscheid worden gemaakt naar hoe met bewoners wordt omgegaan tijdens
respectievelijk de persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de daginvulling.
Bejegening, zo blijkt uit het onderzoek, betreft veel meer de wijze waarop professionals overall omgaan met
bewoners en is niet op te vatten als één of enkele algemene omgangsvormen, maar kent een grote variatie en
diversiteit, die verschilt per bewoner, per professional en per relatie tussen beide.

De ene verzorgende maakt grapjes met de ene bewoner, maar niet met een andere bewoner. De
ene verzorgende geeft tijdens het wassen aan wat ze gaat doen, de andere professional doet dat
niet. De ene verzorgende vertelt wat voor dag het is, de andere niet. De ene verzorgende praat met
een collega over de bewoner heen, terwijl haar collega in haar reactie steeds de bewoner betrekt.
Et cetera, et cetera. Deze diversiteit is ook inherent aan het aspect bejegening omdat de omgang
juist in de interactie tussen professional en bewoner tot stand komt.
Aangezien het onmogelijk is om de bejegening in al zijn diversiteit en uniciteit te beschrijven, richten
we ons in dit hoofdstuk op een aantal aspecten dat van belang is als we het hebben over
bejegening van bewoners van een verpleeghuis. Het gaat hierbij om zaken zoals respectvolle
benadering, privacy, cultuurspecifieke benadering en onrustig gedrag van bewoners. Ook gaan we
in op het oordeel van bewoners en familieleden. Wat vinden zij van de wijze waarop met hen wordt
omgegaan door professionals? Waar mogelijk en relevant zullen we dieper ingaan op de omgang
tijdens de drie afzonderlijke dagelijkse zorgaspecten.

5.1 Respectvolle benadering
Alle verpleeghuizen streven naar een respectvolle benadering van de bewoners door de
professionals.

Respectvolle benadering is volgens veel professionals “iemand in zijn waarde laten.”

Iemand respectvol benaderen door hem in zijn waarde te laten kan worden gerealiseerd door je als
professional in te leven en uit te gaan van de belevingswereld van een bewoner. Dit kan op diverse
wijzen tot uiting komen. Bijvoorbeeld door leefstijl- en cultuurgericht denken en handelen, maar ook
door aan te sluiten bij hoe de bewoner was toen hij nog gezond was. Dus geen joggingbroek als
iemand altijd chique gekleed ging. Soms houdt het in dat wordt aangesloten bij hoe iemand juist nu
is. En dat kan tegengesteld zijn aan hoe iemand vroeger was. Dat kan soms heel confronterend zijn
voor familie. Bijvoorbeeld als een bewoner graag rondloopt met een pop en deze behandelt als een
baby. Dan is het de taak van de professional om de familie mee te nemen in het ziekteproces van
de bewoner en uit te leggen wat de belevingswereld van de bewoner op dit moment is. “Het gaat er
om dat iemand zich prettig en thuis voelt”, aldus een professional.
Iemand in zijn waarde laten houdt ook in dat een bewoner als een volwassen persoon wordt
benaderd, en niet als een klein kind of een nummer. “Bewoners zien we als mens en niet ‘die van
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kamer 6’. Aan voeren doen we dus ook niet. En stel een vraag. Ook al is iemand dementerend. Hij
kan nog wel aangeven of hij koffie wil.”, aldus een beleidsvertegenwoordiger. Dit kan worden
geborgd door op een gelijkwaardige manier te communiceren met bewoners: geen verkleinwoordjes
of zinnen zoals “zullen we een plasje gaan doen”. En door het contact aan te gaan met de bewoner.
Een bewoner: “Kijk iemand gewoon aan, maak oogcontact. Niet in het voorbij gaan iets zeggen.”
In diverse observaties is waargenomen dat professionals enkele bewoners knuffelen. In de
geobserveerde situaties werd dit zeer op prijs gesteld door de bewoner en zijn familie. Het
knuffelen van een bewoner hoeft volgens bewoners en professionals geen afbreuk te doen aan het
bevorderen van de eigenwaarde van de bewoner. Integendeel, het kan daar een bijdrage aanleveren
omdat het aansluit bij de behoefte aan fysiek contact van de bewoner. Bovendien wordt het veelal
beschouwd als een gebaar van (extra) genegenheid tussen bewoner en professional. Hierbij dient
wel opgemerkt te worden dat het knuffelen op gepaste wijze dient plaats te vinden, met instemming
van zowel de bewoner als de professional.
Wederkerigheid
De professionals hechten veel belang aan het in zijn waarde laten van de bewoner omdat het ook
een wederkerigheid in zich heeft. “Respect komt vanzelf terug als jij de ander ook respectvol
benadert.”, aldus een professional. Zorg verlenen is geen eenrichtingsverkeer maar een wederzijds
proces. Om zaken vlot te laten verlopen is afstemming en samenwerking nodig tussen bewoners,
familie en professionals. Vertrouwen is hierbij van belang. Bewoners moeten professionals
vertrouwen en het gevoel hebben dat ze in goede handen zijn. Het wederzijdse proces is ook een
zoektocht waarbij improvisatie en creativiteit nodig is. Diverse professionals hebben ook de
voordelen benoemd van het wederzijdse proces. Zo vertonen bewoners minder weerstand als de
zorg meer op hen wordt afgestemd en is er meer sprake van flexibiliteit van beide kanten.
Een belangrijke voorwaarde voor een respectvolle benadering en het in zijn waarde laten van een
bewoner is dat de professional de bewoner kent. Niet alleen zijn levensloop maar ook de dagelijkse
zaken, onhebbelijkheden en voorkeuren. Zo blijkt ook uit onderstaande casus.

Casus:
Er is een bewoner die rond 15.00 uur onrustig wordt. Hij wil dan naar huis. Als deze bewoner dan wordt afgeleid
door beneden een kop koffie te gaan drinken, wordt hij weer rustig. Hij is dan vergeten dat hij weg wil. Echter,
op het moment dat de bewoner aangeeft dat hij naar boven wil, moet een professional hem direct weer naar
boven brengen. Zo niet, dan is ‘het moment’ weg en wordt hij weer onrustig en wil hij weer naar huis.

De bewoners kennen is makkelijk(er) te realiseren als een professional de verantwoordelijkheid
draagt voor een beperkt aantal bewoners zoals een kleinschalige woonvorm of een huiskamer dan
in een setting waarin professionals werkzaam zijn op een afdeling met 30 bewoners. Van belang is
hierbij ook dat met vaste teams op een “eigen” huiskamer wordt gewerkt – zo wordt een relatie van
elkaar kennen opgebouwd.
Aanspreekvorm
Daarnaast uit een respectvolle benadering zich ook in de wijze waarop professionals de bewoners
aanspreken. Vanuit beleid wordt aangegeven dat zij veel waarde hechten aan het aanspreken van
bewoners met de heer of mevrouw. Tenzij het de uitdrukkelijke wens of voorkeur van de bewoner is
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om met de voornaam te worden aangesproken. Of te worden getutoyeerd. Uit de observaties blijkt
dat de verpleeghuizen hierin verschillen. Bij het ene verpleeghuis is het aanspreken van bewoners
met de heer of mevrouw standaard. Als een bewoner met de voornaam aangesproken wil worden,
is het van “de heer Rob”. Terwijl in een ander verpleeghuis bewoners regelmatig met hun voornaam
worden aangesproken. Zelfs met een koosnaampje zoals ‘schatje’.
De onderzoekers schatten in dat het met-de-voornaam-aanspreken niet altijd gebaseerd is op
individuele afspraken of een lange relatie met een bewoner. “Oh ja, hoe heet hij ook al weer? Jan
toch! Jan, wil je wat drinken.”, aldus een professional. Toch komen de onderzoekers ook situaties
tegen waarin de bewoner graag bij de voornaam wordt genoemd en de verzorgende dat ook
probeert, “maar ik blijf er moeite mee hebben. Ik ben gewend ouderen met u aan te spreken.”

5.2 Met aandacht
Een ander aspect dat naar voren komt uit de interviews en de observaties is dat de bewoners met
aandacht worden verzorgd of ondersteund.

Met aandacht verzorgen of ondersteunen betekent dat de professional oog heeft voor de bewoner, zich op
hem richt en de tijd voor hem neemt.

Met aandacht verzorgen kan worden onderscheiden in persoonlijke aandacht en aandacht voor de
groep of het groepsproces.
Persoonlijke aandacht
Bij de persoonlijke verzorging signaleren de onderzoekers dat bewoners doorgaans met aandacht
worden gewassen of anderszins verzorgd. Zo blijkt ook uit het volgende voorbeeld: Bij het wassen
wordt vriendelijk met de bewoner gesproken, onder meer of hij lekker heeft geslapen. Ondanks de
aanwezigheid van de onderzoeker is de focus gericht op de bewoner en wordt nimmer een gesprek
gevoerd ‘langs’ de bewoner. Het wassen zelf gebeurt respectvol en aandachtig. Het gebeurt in
opeenvolgende fasen waarbij de bewoner nooit geheel ontbloot ligt. Met aandacht voor de bewoner
de persoonlijke verzorging kunnen verrichten komt veelal doordat er 1-op-1 wordt gewerkt, tenzij
een bewoner fysiek ernstig beperkt of te zwaar is om alleen te verzorgen.
Uit de observaties blijkt ook dat bewoners niet alleen met aandacht maar ook doorgaans in een
rustig tempo worden verzorgd. Professionals nemen meestal de tijd voor persoonlijke verzorging en
komen niet gehaast of gestresst over. Professionals hechten hier ook veel belang aan. “Ook al staat
er een half uur op de route en ben ik er drie kwartier bezig, dan ben ik daar drie kwartier bezig.”
Bij het eten en drinken zien de onderzoekers onder meer dat een professional één of twee
bewoners helpt en niet een hele tafel tegelijk door “iedereen steeds een hapje te geven.” Uit de
observaties blijkt dat professionals naast de bewoners gaan zitten om te helpen. Een keer bleef een
professional naast de bewoner staan. Dit is niet de bedoeling volgens het beleid van de
verpleeghuizen. Bij het eten en drinken komt het ‘met aandacht’ iemand ondersteunen wel meer
onder druk te staan dan bij de persoonlijke verzorging. Dit komt omdat bij het eten en drinken het
1-op-1 werken minder makkelijk kan worden gerealiseerd. Vooral als het eten gezamenlijk wordt
genuttigd in een huiskamer. Dan moet een professional toch haar aandacht verdelen over meerdere
bewoners en meerdere taken: eten opscheppen, eten geven, iemand die naar het toilet moet, weer
anderen die al klaar zijn en van tafel willen. De aandacht voor bewoners die (redelijk) zelfstandig
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kunnen eten blijft dan veelal beperkt tot het opscheppen van het eten. Ook is een keer
waargenomen dat een professional van de ene kant van de huiskamer naar de andere kant roept
dat een bewoner “niet moet schrokken.”
Gedurende de dag richt de persoonlijke aandacht zich met name op het zo comfortabel mogelijk
maken voor de bewoners. Juist deze aandacht kan erbij inschieten omdat professionals naar eigen
zeggen te druk zijn met het verzorgen van andere mensen en andere zaken die gedaan moeten
worden. “Dat extra stukje aandacht is zo belangrijk. En daar hebben we geen tijd voor. Ook dat we
nu in zo’n hoog tempo moeten werken. Dat kunnen bewoners niet allemaal volgen.”, aldus een
professional. Hierbij speelt ook een rol dat professionals ‘doeners’ zijn. “Ik moet gewoon voor ogen
houden dat als ik naast een bewoner zit, ik ook aan het werk ben.” Er is een breekpunt ten aanzien
van de aandacht die gevraagd wordt van professionals en de beschikbare tijd. “Jullie moeten door
en daar wringt het. Er zijn nog meer bewoners die tijd en aandacht vragen en nodig hebben.”, aldus
een bewoner. Dit vraagt om continu afwegingen te maken: Wat wel en wat niet? Het kan zijn dat
mensen moeten worden teleurgesteld omdat de professional op dat moment niets kan betekenen
voor een bewoner.
Aandacht voor de groep
Aandacht voor het groepsproces speelt met name voor de pg-afdelingen een belangrijke rol omdat
daar bewoners onvoorspelbaar en/of onrustig gedrag kunnen vertonen. Die onrust uit zich onder
meer door roepgedrag, het naar huis willen of agressie. De onrust kan worden veroorzaakt door
teveel of juist te weinig aan prikkels. In meerdere situaties is hier ook sprake van een kettingreactie:
een onrustige bewoners zorgt ervoor dat ook (steeds meer) andere bewoners (steeds) onrustiger
worden. Men raakt geagiteerd door elkaar.
Professionals proberen op verschillende wijze de bewoners gerust te stellen of de onrust te laten
afnemen. Bijvoorbeeld door een bewoner minder prikkels te geven, af te leiden, soms wordt een
leugentje om bestwil verteld, en door persoonlijke aandacht te geven.
Volgens professionals is het van belang om ook steeds de signalen van bewoners te interpreteren
en af te wegen om de sfeer op de groep goed te houden. Een professional: “Tijdens het eten zit
iemand met de handen te eten en een andere bewoner stoort zich daar aan. Ik kies dan voor het
meest haalbare. Dat was nu de bewoner te laten eten met zijn handen. Soms is een bewoner ook zo
gespannen dat ik hem laat rondlopen en dat hij dan later eet. Anders escaleert de boel.” Het wonen
en leven in groepsverband vraagt ook om andere competenties van professionals dan alleen goed
kunnen verzorgen. Het gaat om flexibiliteit, overzicht hebben, inzicht hebben in escalerende
factoren, inschattingsvermogen, de-escalerend handelen, schakelen en kennis van ziektebeelden
en methodieken.
Ook de professionals zelf spelen bij het groepsproces een rol. Zij vormen zelf ook een factor die deescalerend of juist escalerend kan werken op de sfeer van de groep. “Je moet niet alleen je
bewoners kennen, maar ook wie je zelf bent en hoe goed kan je overzicht houden. Als jij op je tenen
gaat lopen, dan bouwt de spanning ook op in de groep. Als jij relaxed bent dan zijn de mensen dat
ook.”

5.3 Privacy
De verpleeghuizen hechten naar eigen zeggen veel belang aan het borgen van de privacy van de
bewoners. Volgens de professional komt dit vooral tot uiting in het niet zomaar mogen betreden van
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de appartementen of kamers. Volgens beleid dienen professionals eerst te kloppen of te bellen
voordat zij het appartement betreden. In een verpleeghuis staat op de voordeur aangegeven wat de
voorkeur is van de bewoner: na bellen/kloppen gelijk doorlopen of eerst wachten op reactie. Bij de
meeste bewoners kan worden doorgelopen. Uit de observaties blijkt inderdaad dat professionals
eerst kloppen of bellen voordat zij een appartement binnengaan. Onderzoekers signaleren echter
wel dat de professionals erg snel naar binnen gaan na het kloppen/bellen. Er wordt vaak niet
gewacht op een reactie van de bewoner. In veel gevallen hebben de bewoners ook niet de tijd om
te beseffen dat er iemand wil binnenkomen. In die zin is het kloppen en bellen veel meer een
automatisme dan het laten weten dat iemand het appartement van de bewoner wil betreden.
Verder richt het borgen van privacy zich op het waarborgen van de lichamelijke kwetsbaarheid van
bewoners. Iemand geeft zich namelijk letterlijk en figuurlijk bloot aan mensen die vreemd of niet
vertrouwd zijn. Hier dient ten alle tijde respectvol mee om te worden gegaan door de professionals.
Dit betekent onder meer dat een verzorgende de bewoner niet helemaal bloot legt tijdens het
wassen en dat professionals aan bewoners uitleggen wat zij gaan doen. “Ik dek altijd af met een
handdoek. Voor mij maakt dat niet meer uit. Maar wel voor de bewoner.” Dit is niet in alle
verpleeghuizen een standaardwerkwijze. Er zijn professionals die de bewoners wel in gedeeltes
wassen, maar het gebeurt ook dat bewoners helemaal naakt liggen als zij worden gewassen. Bij een
deel van de observaties lijkt de verzorgende het wassen snel af te handelen, terwijl bij andere
observaties aan de bewoners elke keer weer wordt gevraagd of verteld wat er gedaan wordt. Dit
verschilt per verzorgende, maar de onderzoekers stellen ook vast dat de ene werkwijze vaker
voorkomt in het ene verpleeghuis dan in het andere verpleeghuis.
Volgens beleid en professionals zijn er zeker situaties die door bewoners als onprettig of
ongemakkelijk worden ervaren. Bewoners raken na verloop van tijd meer vertrouwd met de situatie,
maar het is nooit geheel comfortabel om letterlijk met de billen bloot te moeten. Dit blijkt ook uit
een observatie (zie onderstaande beschrijving).
“Kijk mij hier nu zitten”
Een bewoner zit na het douchen half aangekleed op het toilet als de professional weg moet omdat iemand
gevallen is. De professional besluit om de bewoner zo achter te laten omdat de onderzoeker toch aanwezig is
om een oogje in het zeil te houden. De bewoner laat vervolgens blijken het een onaangename situatie te vinden
(de onderzoeker voelde zich overigens ook wat ongemakkelijk). “Kijk mij hier nu zitten (mevrouw probeert haar
bloes wat over de billen heen te trekken) en het zit ook helemaal niet lekker zo op de wc.”

Inrichting en bouw
Het borgen van de privacy van bewoners heeft ook alles te maken met de inrichting en bouw van
het verpleeghuis. In een van de verpleeghuizen heeft een deel van de bewoners niet de beschikking
over een eigen kamer of appartement. Daar ‘woont’ men met z’n tweeën op een kamer. Het ‘eigen’
gedeelte is slechts af te schermen met een gordijn. Deze kamers kennen dan ook weinig
mogelijkheden voor enige privacy en het op zichzelf zijn. “De mogelijkheid om je terug te trekken op
je kamer is heel klein.” Dit leidt wel eens tot lastige situaties als het gaat om bijvoorbeeld overlast
van tv of het wel of niet open doen van een raam. Het gebrek aan privacy nekt zich vooral in de
allerlaatste levensfase van een bewoner. Voorheen had het verpleeghuis de beschikking over een
intensieve zorgkamer waar dan een bewoner naartoe werd gebracht. Dat is nu niet meer het geval
omdat deze kamer in gebruik is. Dit houdt in dat een bewoner zijn laatste levensdagen – al dan niet
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met familie – moet doorbrengen op een meerpersoonskamer. Ofwel, komt het voor dat een bewoner
slaapt op een kamer waarin in het bed naast hem iemand dood ligt te gaan.
Ook het delen van de badkamer en het toilet kan een inbreuk zijn op de privacy van mensen. Men
loopt het risico dat een medebewoner binnen komt lopen omdat het toilet of de badkamer
doorgaans niet wordt afgesloten door bewoner en/of professional. De praktijk laat zien dat dit ook
voorkomt. Daarnaast zijn er twee verpleeghuizen waarbij de badkamer en het toilet op de gang
zitten. Indien een bewoner gedoucht moet worden of ’s ochtends naar het toilet moet, moet hij
eerst over de gang daar naar toe worden gebracht. Soms wordt een bewoner half staand in een lift
van en naar zijn eigen kamer vervoerd. Verder zien de onderzoekers dat de deuren van toilet en
badkamer regelmatig niet helemaal dicht worden gedaan. Als iemand op de gang loopt kan hij
binnenkijken.
In enkele verpleeghuizen zijn de ‘appartementen’ van de bewoners meer slaapkamers dan
wooneenheden. Het gaat hierbij om meerpersoonskamers of kamers van relatief kleine omvang. Dit
beperkt de mogelijkheden van bewoners om het ‘zich eigen te maken’ en zo blijft een gevoel van
huiselijkheid achterwege. “Voor de mensen zelf zijn eigen dingen belangrijk. Voor hen is al veel
weggehaald en ze zijn al in alle onzekerheid. En dan liggen ze in bed en hebben zo iets van: ‘Waar
ben ik?’. Dan is een eigen wekker al belangrijk.”, aldus een professional. Maar ook mist men de
mogelijkheid om zich terug te trekken op de eigen kamer en daar de dag door te brengen. Ook kan
men geen bezoek ontvangen op de eigen kamer.
Persoonlijke leefomgeving
Vanuit beleid en een deel van de professionals wordt aangegeven dat professionals zich
onvoldoende bewust zijn van het feit dat het appartement of de ‘eigen kamer’ de persoonlijke
leefomgeving is van een bewoner. Veel professionals lopen te makkelijk in en uit het appartement of
de kamer van een bewoner. Ook als de bewoner verzorgd wordt en een andere verzorgende de
woning wil betreden om de collega te spreken die daar aan het werk is. Het beleid is hier soms heel
duidelijk over: “Met welk recht stap ik de kamer binnen om iets aan de verzorgende te vragen? Dat
heeft geen enkele meerwaarde voor de bewoner. Dus eerst nagaan of ik nu gelijk antwoord moet
hebben of niet. Als het dringend is dan eerst kloppen, wachten tot het kan, dat iemand de tijd krijgt
om de bewoner toe te dekken en eerst de bewoner aanspreken en dan pas de verzorgende.” Toch
hebben de onderzoekers tijdens verschillende observaties meegemaakt dat verzorgenden minder
duidelijk rekening houden met de privacy van de bewoner als zij een collega willen spreken. Dan
loopt men regelmatig gelijk zonder kloppen binnen en roept hooguit “Hallo mevrouw Jansen” om
vervolgens direct het gesprek met de collega aan te gaan. Dit blijkt ook uit de volgende situatie.

Observatie:
Een bewoner wordt gedoucht door een verzorgende. Tegelijkertijd is de huishoudelijke hulp bezig en komt deze
regelmatig voorbij of in de badkamer. Een andere huishoudelijke hulp komt binnen en blijft bij de voordeur staan
wachten totdat de huishoudelijke hulp klaar is. Ze hebben afgesproken samen ergens naar toe te gaan. Intussen
komt ook nog de voedingsassistente binnen voor koffie of thee. En al die tijd zit de bewoner grotendeels naakt
in de douche in zijn eigen woning.

49

5.4 Cultuurspecifieke benadering
In het onderzoek zijn twee verpleeghuizen waarvan de bewoners geheel of grotendeels van nietautochtoon Nederlandse afkomst zijn. Deze verpleeghuizen investeren bewust in een
cultuurspecifieke benadering van de bewoners. Hierbij speelt het beheersen van de hun eigen taal
een belangrijke rol, zo blijkt uit de observaties. Een deel van de bewoners spreekt de Nederlandse
taal slecht. Dan is het voor de bewoners prettig als de professionals in hun eigen taal met bewoners
13

kunnen communiceren. Dit schept een band en geeft vertrouwen, ook al zijn het maar enkele
woorden. Dit blijkt onder meer uit volgende situatie:
14

Observatie:
Een bewoner komt in zijn pyjama de gang op. Hij is enigszins verward en dreigt te vallen. Een professional
probeert de bewoner gerust te stellen en hem weer naar zijn appartement te begeleiden. Dit laat de man
echter niet toe en wordt nog onrustiger. Vervolgens spreekt een andere professional de bewoner aan in zijn
eigen taal. Hij blijkt op zoek te zijn naar zijn vrouw maar kan haar niet vinden. De professional vertelt de
man dat de familie vanmiddag langs komt. De man kijk haar aan, bedaart en gaat met haar mee.

Door beleid en professionals van deze verpleeghuizen wordt aangeven dat ‘echt begrepen worden’
van belang is. Professionals moeten echt willen snappen waarom mensen op een bepaalde manier
reageren. Hiervoor is het van belang dat de professional de bewoner en diens levensloop kent. Een
traumatisch verleden, het vertrek uit eigen land, het opbouwen van nieuw bestaan en dergelijke
spelen een belangrijke rol. “We weten bijvoorbeeld dat fysieke bedreigingen heftig binnenkomen.
Dus als je onderzoek gaat doen, komt onmiddellijk angst naar boven. Als je dat niet snapt, zet je
gewoon door. Als je het wel snapt dan zie je dat methodieken worden aangepast.“
Dit geldt ook voor andere culturele aspecten, zoals er in sommige culturen bijvoorbeeld meer
sprake is van hiërarchie en ontzag voor bepaalde mensen dan in andere culturen, of dat er in
bepaalde culturen zaken minder rechtstreeks worden uitgesproken en er vaak een groter
gemeenschapsgevoel bestaat dan in andere culturen. De professionals geven aan dat zij steeds
handelen met de culturele achtergrond van hun bewoners in het achterhoofd. Zo laat ook het
volgende voorbeeld zien.
Casus:
Tijdens het WK was er een interland van het Nederlands elftal die samen viel met een belangrijk cultureel
evenement van bewoners. Had de leidinggevende op zichzelf besloten dat de wedstrijd bekeken kon worden,
dan was dit een probleem geweest. De leidinggevende heeft het echter aan een bewoner voorgelegd die hoog in
de hiërarchie staat. Toen hij zijn goedkeuring gaf was het geen probleem dat de wedstrijd bekeken kon worden.

Hoewel de intentie bestaat om in overeenstemming te handelen met de culturele waarden van de
bewoner, is dit niet altijd even eenvoudig. Een professional: “Ik had een bewoner die in de laatste
levensfase zat. En hij lag naakt in bed. Omdat ik wist dat hij het snel koud had, heb ik hem constant
13
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extra goed ingepakt. Maar volgens gebruiken van die meneer was het erg belangrijk naakt te
sterven. Dat werd nog een strijd, juist vanuit mijn goede bedoelingen. Ik zal dat nooit vergeten.”

5.5 Waardering bejegening
De wijze waarop bewoners de omgang en bejegening beoordelen verschilt tussen de
verpleeghuizen, en ook binnen verpleeghuizen tussen bewoners. In het ene verpleeghuis zijn
bewoners en familieleden – althans die wij gesproken hebben – vol lof over de professionals. De
waardering voor de wijze waarop de professionals met bewoners omgaan is groot. “De aandacht,
het personeel, heel respectvol. Het is gewoon super.” Of: “Ik ben zeer tevreden over deze locatie. Ik
kom hier twee, drie keer per week. En wat ik zie is dat ze naar volle tevredenheid met bewoners
omgaan.” Niet alles in deze verpleeghuizen gaat perfect. Bewoners en familie geven aan dat er ook
wel eens dingen mis gaan, dat afspraken niet altijd worden nagekomen of dat er verschillen zijn
tussen professionals. Maar het overall beeld is positief in het betreffende verpleeghuis.
In een ander verpleeghuis is de waardering minder uitgesproken positief. Een deel van de bewoners
en familieleden geeft aan respectvol en vriendelijk bejegend te worden. Een ander deel van de
bewoners vindt daarentegen dat zij door diverse professionals respectloos en/of betuttelend
worden behandeld. “Verzorgenden tonen geen interesse, praten hard, zijn bazig of hebben geen
tijd,” aldus enkele bewoners. “Altijd als ik iets vraag krijg ik te horen: wacht even, er zijn nog meer
mensen hier. Kan niet iedereen op de wenken bedienen.” Niet iedereen is zo, maar wel een aantal.
“De een is echt beter dan de ander.” Verder zijn er nog bewoners die zeggen tevreden te zijn maar
dit niet altijd met volle overtuiging uiten. Vaak zitten aan de reacties ook een ‘maar’ vast. Dit blijkt
onder meer uit uitspraken zoals “Het is wel goed zo. Er zijn nog andere mensen”, “Ze doen hun
best” of “Ja weet je, het is overal wel wat.”
In een van de verpleeghuizen is een traject gestart ter bevordering van de bejegening van bewoners
door professionals. Hiervoor is een specifieke methode gekozen: Dementia Care Mapping. “Door
die methode zie je dat als je even aandacht schenkt, dit veel doet aan de beleving van de bewoner.
(…) Eigenlijk wordt een spiegel voorgehouden. Met name komt hieruit naar voren dat men eigenlijk
niet of minder weet met wie men te maken heeft. Mede omdat bewoners steeds later
binnenkomen.”, aldus de betreffende beleidsvertegenwoordiger. In het kader van dit traject heeft
men het initiatief genomen om een foto van een bewoner van vroeger op te hangen, naast een
recente foto. “Dit is niet alleen voor de bewoner zelf, maar ook voor de verzorgende. Zo zien ze de
persoon achter de bewoner wat meer.” Hoewel het traject nog work in progress is, werpt het al wel
zijn vruchten af. Het verpleeghuis heeft nu betere beoordelingen gekregen dan voorheen.
Een factor die mee lijkt te spelen in de waardering van de bejegening als zijnde niet altijd even
respectvol, is de inzet van externe krachten. Bewoners geven aan dat zij het vervelend vinden als er
externe krachten zijn. Zij zouden de bewoners niet goed kennen en niet weten wat de persoonlijke
voorkeuren en mogelijkheden van iemand zijn. Een familielid: “Met vaste werkers daar heb ik
helemaal geen moeite mee. Maar de mensen die flex zijn, daar heb ik iedere keer een strijd mee. Ze
kennen hem niet. Het zijn vreemden. Die geven drinken in de verkeerde beker. Het is gewoon een
kwestie van niet weten. Ook de indruk van: ik moet hier nu werken, maar niet met het hart.”
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6 Borgen mensenrechtenperspectief
In de voorgaande hoofdstukken is vooral ingegaan op de wijze waarop in Nederlandse
verpleeghuizen invulling wordt gegeven aan de alledaagse praktijk met betrekking tot de
persoonlijke verzorging, het eten & drinken en de daginvulling (incl. het naar buiten gaan). Hierbij is
aandacht besteed aan de centrale elementen van waardigheid – autonomie en bejegening. In dit
hoofdstuk gaan we in op het borgen van deze mensenrechtennormen in de dagelijkse zorgpraktijk
in verpleeghuizen. We spreken in deze context van waardige zorg.
Allereerst gaan we in op wat waardige zorg nu inhoudt in relatie tot verpleeghuiszorg en de mate
waarin verpleeghuizen invulling hier aan geven in de praktijk. Helaas moeten we constateren dat dit
in de praktijk nog onvoldoende gebeurt. We lichten toe waarom en op basis van welke bevindingen
we tot deze constatering komen. De belemmeringen om tot waardige zorg te komen schetsen we,
maar we geven ook enkele oplossingsrichtingen voor het bevorderen van waardige zorg vanuit het
mensenrechtenperspectief als denk- en handelingskader binnen de verpleeghuissector.

6.1 Waardige zorg
Wanneer we het hebben over mensenrechten en het mensenrechtenperspectief dan hebben we het
over menselijke waardigheid. Menselijke waardigheid is het fundament en het ultieme doel van de
mensenrechten. Een definitie van menselijke waardigheid wordt echter niet gegeven. Ook niet door
het College van de Rechten van de Mens. Wel worden er twee centrale elementen van waardigheid
onderscheiden. Dat zijn de mensenrechtennormen autonomie en bejegening. Ofwel, het recht om
zelf keuzes te maken en het leven in te richten zoals iemand dat zelf wenst. En om als individu
respectvol behandeld te worden en gerespecteerd te worden om wie hij is (en wil zijn) en om de
keuzes die hij maakt.
Hoewel een definitie van menselijke waardigheid niet voorhanden is, weet iedereen waar het over
gaat als men in een situatie verkeert waarin iemands eigen waardigheid of die van een dierbare in
het geding komt. Dit geldt zeker als het gaat om een verslechterde gezondheidssituatie. Door
gezondheidsbeperkingen kan bijvoorbeeld iemand niet meer de dingen doen die hij altijd deed.
Soms kan iemand niet meer praten met anderen of herkent iemand de eigen kinderen niet meer.
Soms wordt iemand een ander mens en neemt het ziektebeeld een zodanige vorm aan dat iemand
een ‘kasplantje’ wordt. Deze beperkingen kunnen – zeker op het eerste gezicht - belemmeringen
met zich meebrengen voor de mate waarin aan mensenrechtennormen kan worden voldaan in een
verpleeghuissetting. De vraag hoe met deze belemmeringen wordt omgegaan wordt dan (nog meer)
cruciaal. Een verslechterende gezondheidssituatie kan de verpleeghuissector niet (altijd)
voorkomen. Maar de sector kan wel voorzien in waardige zorg. Daar gaat het in dit onderzoek om.
In relatie tot het mensenrechtenperspectief in de zorg gaat het om waardige zorg gericht op het
verlenen van zorg en ondersteuning waarbij – gegeven de gezondheidssituatie van iemand – de
autonomie en bejegening van een individu zoveel mogelijk worden geborgd. Ofwel, een bewoner
heeft daadwerkelijk inspraak en zeggenschap over afspraken ten aanzien van zorg, wonen en leven
zodat hij zoveel mogelijk de regie kan blijven voeren over het eigen leven binnen de beperkingen die
zijn ziektebeeld met zich meebrengt. En hij wordt met al zijn beperkingen op een respectvolle
manier behandeld. Bij waardige zorg gaat het onder meer om vraaggerichte zorg, zelfzorg,
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familiebetrokkenheid, inspraak, gehoord worden, in de eigen waarde worden gelaten, aandacht en
privacy.
Een belangrijke randvoorwaarde voor waardige zorg is vraaggerichte zorg. Diverse professionals
benoemen in dit onderzoek de voordelen van vraaggerichte zorg: het voorkomt weerstand, creëert
rust voor bewoners en er is meer sprake van samenspel. Een professional: “Iemand die er nog niet
uit wil maar toch moet, zal zich verzetten. Net zo als iemand die er uit wil maar moet wachten omdat
hij nog niet aan de beurt is.” Of: “Het organiseren van flexibel naar de bewoners toe lukt en we
merken dat bewoners dan ook flexibeler zijn. Zaken zijn bespreekbaar.” Maar vraaggerichte zorg
vormt an sich geen garantie voor waardige zorg, ook al staat taakgerichte zorg nog verder af van
waardige zorg. Bij waardige zorg gaat het er niet alleen om dat de zorg wordt afgestemd op de
wensen en behoeften van een bewoner. Veel meer gaat het er om een bewoner in staat te stellen de
regie over het eigen leven te laten leiden en – gelet op zijn beperkingen en mogelijkheden – dat zelf
in te richten. Bovendien gaat het om een respectvolle benadering van bewoners.

6.2 Waardige zorg in de praktijk
Dit onderzoek laat diverse praktijksituaties zien waarin ruimte wordt geschapen om diverse
aspecten van de mensenrechtennormen te eerbiedigen en daaraan invulling te geven. We hebben
diverse professionals gesproken en geobserveerd, die op een wonderbaarlijke en waardige wijze
iedere dag invulling aan hun werk geven, maar nog belangrijker: aan het welzijn van bewoners.
Professionals die over een schijnbaar natuurlijke gave beschikken om de bewoner centraal te
stellen en zijn welzijn als leidend beschouwen. Of professionals die onder meer door scholing en
coaching zover zijn gekomen. Bewoners hebben hiervoor ook meerdere malen hun waardering
uitgesproken. Maar natuurlijk zijn er (ook) situaties waarin dit niet het geval is en zijn er
professionals die “het” niet in zich hebben. Uit het onderzoek komt nadrukkelijk naar voren dat de
zorg, en zeker die voor ouderen met (soms ernstige) lichamelijke en/of psychische beperkingen,
veel meer ‘grijstinten’ kent dan dat alles ‘zwart of wit’ is.
Verpleeghuiszorg is complex en kent vele aspecten en nuanceringen. Toch moeten we op basis van
het onderzoek constateren dat waardige zorg nog (te) sterk afhangt van de individuele professional
en onvoldoende wordt geborgd in de dagelijkse zorgpraktijk in verpleeghuizen. We hebben, zoals
gezegd, mooie voorbeelden gezien van waardige zorg, maar we hebben ook voorbeelden gezien en
gehoord waarin deze best practices niet altijd, door iedereen, overal worden toegepast.
Voorbeelden waarin de autonomie van burgers te begrensd is/wordt, de bejegening van bewoners
niet optimaal is en een deel van de bewoners onvoldoende mogelijkheden heeft voor een zinvol
bestaan en participatie. Deze bevindingen lichten we hierna toe.
Begrensde autonomie
Verpleeghuizen trachten de autonomie van bewoners onder meer te borgen en te ondersteunen
door te streven naar zorg die is afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van bewoners.
Vraaggerichte zorg waarbij de bewoner centraal wordt gesteld. Belangrijke instrumenten hierbij zijn
de visie van de organisatie op de zorg en een bepaalde benadering die de locatie heeft omarmd
zoals belevingsgerichte zorg of presentiebenadering. Maar ook de intake, het zorgleefplan en het
MDO of het zorgleefplanoverleg vormen essentiële instrumenten als het gaat om invulling geven aan
zeggenschap. Bovendien vindt in de dagelijkse praktijk afstemming plaats door de professionals
met bewoners en collega’s. Toch komt uit het onderzoek naar voren dat verpleeghuisbewoners in
beperkte mate de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Hun autonomie is begrensd, niet
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alleen door hun gezondheidssituatie, maar mede door de (on)mogelijkheden van de organisatie en
van professionals.
Op de eerste plaats kan de vraag worden gesteld in hoeverre er echt sprake is van vraaggerichte
zorg. De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Er zijn nog steeds verpleeghuizen en/of
professionals die liever taakgericht werken. Vanuit beleid wordt ook regelmatig aangegeven dat het
beter kan en dat het (dus) nog onvoldoende gebeurt. “Medewerkers zouden zich vaker moeten
afvragen waarom zij bepaalde dingen doen en of dat is wat de bewoner wil of de verzorgende zelf.”
Ook de onderzoekers zien voorbeelden waarin de bewoner niet altijd centraal wordt gesteld.
Weliswaar is er volgens professionals geen sprake van dwang, toch vindt er wel sturing plaats door
de professionals en worden in sommige gevallen bewoners gestimuleerd om zich te voegen naar
hetgeen de professional voor ogen heeft. Soms prevaleren normen en waarden van de
professionals boven die van de bewoners (bijvoorbeeld bij de casus over ‘het glaasje wijn’). Dit alles
vindt vaak plaats met de beste bedoelingen maar niet altijd conform datgene wat de bewoner wil.
Bovendien spitst vraaggerichte zorg zich vooral toe op de persoonlijke verzorging. Het afstemmen
van de zorg, ondersteuning en dienstverlening heeft echter betrekking op alle levensdomeinen van
een individuele bewoner. Doordat vraaggerichte zorg nog onvoldoende is geïmplementeerd valt
daarmee ook een belangrijke basis voor waardige zorg weg.
Verder constateren we dat de inspraak van bewoners tamelijk beperkt is. Er worden zorgafspraken
gemaakt maar deze zijn nog geen garantie voor daadwerkelijk zeggenschap en zelfregie kunnen
voeren. Zeggenschap is het makkelijkst te realiseren ten aanzien van de persoonlijke verzorging
omdat hierover concrete en individuele afspraken te maken zijn. Dit ligt voor het eten en drinken en
de daginvulling al complexer, veelal vanwege het groeps- en instellingsgebonden karakter van deze
zorgaspecten. Op deze gebieden heeft een bewoner zich veelal te schikken naar de ‘regels’ van de
organisatie. Overigens wordt dit door de bewoners niet altijd als vervelend ervaren. Men vindt het
bijvoorbeeld wel prettig als het eten op vaste tijden plaatsvindt. Verpleeghuizen halen er in de
dagelijkse praktijk echter niet het maximale uit als het gaat om het borgen van de autonomie van
bewoners. De menu’s bijvoorbeeld zouden vaker samen met de bewoners kunnen worden
vastgesteld. Bovendien zijn er signalen dat bewoners en/of familie niet gehoord worden en/of zich
niet gehoord voelen.
Een specifiek spanningsveld, dat tijdens dit onderzoek duidelijk op de voorgrond trad ten aanzien
van de autonomie van bewoners, doet zich voor als een bewoner niet meer zelf duidelijk kan
aangeven wat zijn keuzes zijn als het gaat om zijn eigen gezondheid, zorg en leven. Veel bewoners
in de onderzochte verpleeghuizen – zeker op pg-afdelingen – verkeren (op enig moment) in de
situatie waarin zij fysiek, cognitief of psychisch te beperkt zijn om duidelijk te weten en/of aan te
geven wat zij willen. Het borgen van de autonomie in dergelijke gevallen is zeer complex omdat
nooit helemaal met zekerheid is te achterhalen wat de persoon nu echt wil. Het blijft voortdurend
een inschatting door de professional op basis van het gedrag van bewoners en informatie en
inschatting van de familie. Hierbij kan de vraag worden gesteld of de familie wel weet wat de
bewoner zou willen. In hoeverre heeft de familie (nog) inzicht in en kennis van de
gezondheidssituatie van hun naaste om hem goed te kunnen vertegenwoordigen? Eist men
bijvoorbeeld een bepaalde behandeling omdat de bewoner die wenst/behoeft of speelt vooral mee
dat de familie “zelf nog niet zover is”? Nogmaals, in de meeste gevallen geven bewoners,
familieleden en professionals aan dat men er in een gesprek veelal naar tevredenheid uitkomt. Maar
naar tevredenheid van wie? “Er ligt hier nu een bewoner ontzettend slecht. De partner geeft zelf
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aan dat ze dit nooit gewild heeft, maar hij kan haar niet laten gaan. Ja, ga daar eens een grens aan
stellen.”, aldus een professional.
Wisselend beeld bejegening
Bejegening is een centraal aspect als we het hebben over waardige zorg. Bejegening ontstaat altijd
in de interactie tussen mensen, hier de professional en de bewoner. Bejegening heeft betrekking op
het respectvol omgaan met elkaar. Het onderzoek laat hier een wisselend beeld zien, soms als
gevolg van het beleid of door de fysieke inrichting van de organisatie. Er zijn zeker professionals die
de bewoner in hun waarde laten, uitgaan van de belevingswereld van de bewoner, een
vertrouwensband met hem weten te realiseren, de bewoner op een juiste wijze aanspreken, de tijd
nemen voor de bewoner en met aandacht de bewoner weten te ondersteunen.
Daar staat tegenover dat met name bewoners – soms ook professionals – met concrete
voorbeelden komen waarin bewoners niet op een respectvolle manier worden behandeld. Ook de
onderzoekers hebben situaties geobserveerd waarin bewoners bijvoorbeeld niet op een correcte
wijze werden aangesproken. Vooral ten aanzien van de privacy is diverse keren waargenomen dat
professionals onvoldoende oog hebben voor de persoonlijke leefomgeving en de lichamelijke
kwetsbaarheid van bewoners. Zij lopen dan te makkelijk de appartementen/kamers van bewoners in
en uit en/of hebben dan onvoldoende aandacht voor wat het ‘zich bloot geven’ betekent voor
bewoners. Hoewel verschillende professionals tijdens de interviews hebben aangegeven de
leefomgeving en kwetsbaarheid van bewoners te respecteren, wordt dit slechts ten dele bevestigd
door de observaties.
Zinvol bestaan en participatie
Het kunnen leiden van een zinvol bestaan is een belangrijk element van waardige zorg omdat het
gerelateerd is aan zelfrespect en je leven kunnen invullen zoals jij dat zelf wenst. Het raakt ook aan
de autonomie van mensen in de zin dat zij kunnen meedoen en meebeslissen. Ofwel kunnen
participeren. We merken dat de mogelijkheden voor participatie beperkt zijn. Ondanks het grote
aanbod in de meeste verpleeghuizen aan centrale activiteiten, is er toch een aanzienlijke groep
bewoners die – binnen de grenzen en mogelijkheden van de eigen gezondheidssituatie onvoldoende zingeving kan geven aan het eigen bestaan. Er wordt onvoldoende aangesloten bij de
interesses en mogelijkheden van deze bewoners en/of zij worden te weinig gestimuleerd. Hierdoor
wordt hun leef- en belevingswereld onnodig kleiner dan het al is. In het kader hiervan worden door
professionals en bewoners ook opmerkingen geplaatst zoals: “In een gevangenis worden ze nog
gelucht, hier niet.”.
We willen hierbij wel opmerken dat het volgens de onderzoekers niet zozeer moet gaan om de
vraag of en in welke mate de bewoners een continue activiteitenprogramma krijgen voorgeschoteld.
Integendeel. Het zou veel meer een onderdeel moeten zijn van de dagelijkse dienstverlening aan
bewoners waarbij ondersteuning bij de invulling van de dag een onlosmakelijk element is van het
verlenen van zorg en daarmee van het werk van verzorgenden. De onderzoekers constateren dat
professionals er meer uit kunnen halen dan op dit moment gebeurt. Zij kunnen meer en actiever
acteren op het aanbieden van prikkels en belevingsgerichte activiteiten, op de afdeling en/of
individueel. Er kan op een afdeling meer worden gerealiseerd in het doorbreken van het alsmaar
‘aan tafel zitten’. Een zinvol bestaan is niet alleen afhankelijk van een groot en gevarieerd aanbod
aan centrale activiteiten. Het is ook gebaat bij aandacht, afwisseling, stimuleren van de zintuigen en
betrokkenheid bij het ‘huishouden’.
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Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de meest passieve mensen. Dit wordt ook door enkele
professionals aangegeven. De onderzoekers erkennen dat het heel lastig is om met deze mensen in
contact te komen en hen een zinvolle dagbesteding te geven. Veelal zitten deze mensen de hele
dag in hun aangepaste rolstoel te zitten. De onderzoekers hebben echter ook niet altijd kunnen
waarnemen dat professionals extra inspanning op dit terrein plegen. Zij richten hun aandacht toch
vooral op de ‘beste’ mensen op de afdeling omdat zij daar ook (enige) respons van krijgen.

6.3 Belemmeringen waardige zorg
Door beleid, professionals en bewoners zijn diverse belemmeringen aangegeven waardoor de
autonomie en bejegening van bewoners niet optimaal zijn in verpleeghuizen. Nogmaals, we hebben
mooie praktijksituaties mogen waarnemen en aanschouwen, maar we weten op basis van het
onderzoek ook dat het (nog) beter kan. De belemmeringen ten aanzien van waardige zorg bevinden
zich op verschillende niveaus binnen de verpleeghuissector, namelijk het landelijke, het instellingsen het individuele professional niveau. Wanneer we ons licht laten schijnen op de belemmeringen,
signaleren we dat de randvoorwaarden waaronder individuele professionals de zorg en
ondersteuning moeten verlenen te wensen overlaat en dat het verlenen van vraaggerichte zorg – als
randvoorwaarde voor waardige zorg - in het geding is/komt. We zullen de belemmerende factoren
ten aanzien van waardige zorg hieronder beschrijven.
Landelijke en organisatorische kaders
Landelijke en organisatorische kaders – financieel en beleidsmatig – vormen een belemmering voor
het borgen van de autonomie en bejegening, De condities waaronder professionals moeten werken
zijn niet optimaal voor waardige zorg of zij hebben juist een contraproductieve invloed op de
zeggenschap van en de respectvolle omgang met bewoners.
Diverse beleidsvertegenwoordigers merken meerdere keren op dat er grenzen zitten aan de
mogelijkheden van de organisatie en professionals om waardige zorg te verlenen. Dit komt met
name door de discrepantie tussen de behoefte aan en levering van 24 uurszorg en de gestelde
zorgindicatie, waarbij bewoners aanspraak (kunnen) maken op maar een beperkt aantal uren zorg.
Het blijft voor iedere organisatie schipperen als zij maar middelen krijgt voor het verlenen van circa
22 uur zorg per week terwijl er wel sprake is van 24/7 zorgverlening. “Als we met elkaar inkopen
voor een zesje en dat we dan een acht verwachten/willen. Daar heb ik wel moeite mee. Iedereen
doet zijn beste om een acht te halen, maar het wordt steeds moeilijker. Wees dan ook eerlijk. De
verwachtingen zijn te hoog.”
Alle verpleeghuizen hebben vraaggerichte zorg hoog in het vaandel staan. Bij een deel beperkt de
aandacht voor vraaggerichte zorg zich echter tot intenties, benoemen en een cursusmogelijkheid
zonder dat nadere kaders en instrumenten voor de professionals worden geboden. En het komt
voor dat verpleeghuizen beleid maken of hebben dat schuurt met de eigen visie op zorg: het
centraal stellen van de wensen en behoeften van bewoners. Dit heeft impact op het verlenen van
waardige zorg. In de voorgaande hoofdstukken hebben we daar al enkele voorbeelden van gezien.
Bijvoorbeeld het gebruik van centraal ingekochte dekbedhoezen en het moeten koffie drinken in de
centrale ruimte beneden. Een andere belemmering vanuit beleid is de wijze waarop het
verpleeghuis de zorg heeft georganiseerd over verschillende afdelingen. Een voorbeeld hiervan
wordt geschetst in de volgende casus.
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Casus:
“Mijn schoonmoeder had haar heup en dijbeen gebroken en toen ze terugkwam op de afdeling bleek de
noodzakelijke hulp niet mogelijk. Die afdeling is niet ingericht op intensieve lichamelijke zorg. Maar zij moest wel
revalideren. We waren nog niet terug of het afdelingshoofd zei dat ze eigenlijk naar een afdeling moet voor
andere zorg, waar ze meer zorg kunnen bieden (kleinschalig wonen). Terwijl, dat zou echt de genadeklap zijn
geweest voor mijn schoonmoeder. Die moet in haar eigen kamer met haar eigen verzorgsters kunnen revalideren.
Ik wilde niet mijn schoonmoeder daar naartoe verhuizen. Als je vanuit haar beleving en herstelproces kijkt, dan
laat je haar in haar eigen vertrouwde omgeving herstellen. Door de bezetting was dat eigenlijk heel moeilijk. Dus
mijn man en ik hebben besloten een maand vrij te nemen en daar 8 uur per dag zorgtaken gedaan. Alles, wassen,
medicijnen toedienen, tillift, alles hebben we gedaan (…) Maar dan moet je ook nog vechten om dat geregeld te
krijgen. We zijn ook, niet door iedereen, tegengewerkt.”

Een andere randvoorwaarde voor het borgen van de mensenrechtennormen is de fysieke omgeving
waarin bewoners wonen en leven en professionals dienen te werken. In enkele verpleeghuizen
‘ontbreekt’ het aan voldoende mogelijkheden voor bewoners om een eigen woonomgeving te
creëren. Bijvoorbeeld omdat de kamers (te) klein zijn, er voorwaarden worden gesteld aan de
inrichting door de organisatie of dat er sprake is van meerpersoonskamers. Daarnaast kan de
fysieke omgeving het respecteren van de privacy van bewoner bemoeilijken omdat er bijvoorbeeld
gedeelde badkamers en toiletten zijn. Daarnaast beschikken niet alle verpleeghuizen over
buitenfaciliteiten die voor alle doelgroepen eenvoudig toegankelijk en geschikt zijn.
Gebrek aan tijd - werkdruk
De professionals hebben – volgens beleid, professionals en bewoners - niet genoeg tijd tot hun
beschikking voor het borgen van de autonomie en bejegening van bewoners. Zij hebben niet de tijd
– of ervaren die niet - om maatwerk te leveren en aandacht te schenken aan bewoners die dat
nodig hebben. Zo kan niet altijd aan de wensen en behoeften van bewoners en/of familie worden
voldaan. “Nou ja, we moeten kijken naar de bewoner. Soms is dat lastig. Soms ben je zo druk en
dan wil je het wel, maar gaat het gewoon niet dat belevingsgerichte.”, aldus een professional.
Bovendien schiet regelmatig tot vaak de persoonlijke aandacht gedurende de dag er bij in doordat
professionals bezig zijn met andere dingen. Of door moeten. Een professional: “Deze meneer moet
altijd even rustig zitten op de wc. Het liefst zou ik dan een praatje aangaan met zijn vrouw. Maar
daar heb ik de tijd niet voor. Ondertussen kan ik iemand anders helpen.”
Professionals hebben geen of onvoldoende de tijd voor waardige zorg voor bewoners omdat er
sprake is van een (te) hoge werkdruk. Vooral uit de gesprekken met professionals blijkt dat het flink
aanpoten is voor de professionals. Zo geeft een professional aan: “Als ik geen stagiaire heb dan
ben ik om 11:00 of 11:30 uur nog aan het wassen.” De hoge werkdruk ontstaat doordat er
doorgaans sprake is van een minimale bezetting. “Maar om het hier 24uur rond te krijgen, heb ik al
meer uren nodig. We hebben een minimale bezetting en dan is het ’s ochtends wel druk om het
allemaal rond te krijgen”, aldus beleid. Daarnaast wordt er ook een bepaalde druk ervaren door de
professionals zelf. Een professional: “Je voelt toch altijd de druk dat er tien bewoners gewassen en
aangekleed moeten worden en dat liefst redelijk op tijd.”
De werkdruk wordt verder beïnvloed door (een toename van) niet-patiëntgebonden werkzaamheden
zoals overleg, registraties en bureaucratische rompslomp. Hierdoor zijn professionals van de
afdeling af of het gaat ten koste van de patiëntgebonden activiteiten en tijd. Twee voorbeelden:
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Casus1:
“Dat belevingsgerichte? Nu momenteel is er heel veel gaande, zoals zorgdossiers. Die [Inspectie] vragen niet hoe
onze bewoners verzorgd worden. Ieder papiertje moet voorzien zijn van een datum en een handtekening. Dat
kost zoveel tijd. Met name die zorgdossiers vragen veel tijd. Sommige dingen zouden niet kloppen en dan moet
het weer anders. Dan heb ik wel zoiets van ‘Je bent er niet voor de zorg’. En: “We zijn ook gewoon mensen en
werken gewoon met ons hart. En we zijn op de praktijk. Ook als het formuliertje helemaal hetzelfde is, maar er
staat nog 2012 in plaats van 2014 dan moet het allemaal over. Binnen nu en enkele weken moet alles
geactualiseerd zijn met een nieuwe datum, e.d.. Is die hetzelfde dan moet toch alles over. Dat kost veel tijd. Je
bent zo een hele middag bezig met die flauwekul.”

Casus 2:
Een professional: “Allerlei regels, zoals stickers op geopende melkpakken, dat wordt alleen maar meer. En dat is
‘Den Haag’, niet de zorgorganisatie. Wat wel jammer is, dat er steeds meer papierwerk is. Hierdoor wordt de tijd
met klanten steeds minder. Het dossier wordt steeds groter en uitgebreider. Daarnaast nog alle regeltjes van
hogerhand. Eén keer in de week als de boodschappen komen, moet de temperatuur gemeten worden. Moet
allemaal gebeuren en dat gaat allemaal van de tijd voor de klanten af. Het is de bedoeling dat de thuissituatie
een beetje wordt nagebootst. Als ik thuis boodschappen doe, ga ik het ook niet temperaturen. Hier moet dat wel.
En je krijgt ook regeltjes dat de koelkast koud moet. Veel bewoners vinden het te koud. Maar dat moet.”

Overigens moet hierbij wel worden opgemerkt dat professionals volgens enkele bewoners en beleid
ook ‘onnodig’ tijd doorbrengen op kantoor die ook op de groep kan worden doorgebracht of aan
individuele bewoners kan worden besteed. “Ze komen er alleen uit voor het hoognodige. Je krijgt
het er niet uit. Ook als het verboden wordt of er op gewezen wordt dat de papieren in de huiskamer
moeten worden bijgewerkt zie je dat het na een, twee, drie keer niet meer gebeurt.”
Kennen van bewoners – externen en invalkrachten
Al eerder is benadrukt dat ‘het kennen van de bewoner’ en een vertrouwensbasis tussen
verzorgende en bewoner van essentieel belang zijn voor waardige zorg. Iemand in zijn waarde laten
en zoveel mogelijk zelf de regie over het eigen leven en de benodigde zorg laten voeren, begint met
het leren kennen van de bewoner en het aangaan van een vertrouwensrelatie. Dit is zeker van
belang in situaties waarin de gezondheid van de bewoner (sterk) verslechterd. Er doen zich situaties
voor waarin professionals geen blijk geven van het feit dat zij de bewoners kennen noch op de
hoogte zijn van zorgafspraken. Een familielid: “We hebben afgesproken dat de kasten op slot
moeten, maar dan staat de kast toch weer open. Of dat ik opeens weer een mail krijg dat hij is
gevallen maar er niets aan de hand is. Lees dan de rapportage. Ik wil geen bericht!”
Maar het niet kennen van bewoners doet zich vooral voor als er sprake is van de inzet van externen
en invalkrachten. Hierdoor kunnen zelfs vervelende situaties ontstaan en zaken worden gemist,
aldus bewoners. Een familielid: “Soms moeten ze mensen van een uitzendbureau inhuren (bijv. door
ziekte). En dan wordt het echt gevaarlijk. Omdat ze de dossiers niet lezen. Medicijnenrondes
gewoon overslaan. Brood geven terwijl mijn moeder dat niet kan eten. De vaste verzorgers weten
dat allemaal, maar de invalkrachten niet – en die lezen niet.”
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Het lijkt eigen te zijn aan de functie van invalkracht dat men spontaan ter plekke komt en
werkzaamheden uitvoert. Externe krachten zijn normaliter in staat om iemand ‘technisch’ te
verzorgen – al blijkt zelfs dat niet altijd het geval te zijn. Maar de betrokkenheid bij de bewoners is
in ieder geval minder en zij weten niet met wie zij te maken hebben. Zij zijn niet of minder op de
hoogte van dossiers en levenslopen, maar ook van de dagelijkse inzichten in en ervaringen met
bewoners. Voor het opbouwen van een vertrouwensbasis is veelal geen tijd. Ook is er geen
mogelijkheid tot het leveren van individueel maatwerk. Hierdoor valt een basis van waardige zorg
weg.
Attitude en competenties professionals
Sommige professionals hebben “het” volgens collega-professionals (en bewoners) in zich en
anderen zullen “het” nooit leren. Waardige zorg brengt – net als vraaggerichte zorg - andere
competenties met zich mee. Het gaat ook om flexibiliteit, kunnen signaleren en schakelen,
afstemmen met bewoners en collega’s, echt kunnen luisteren, aandacht voor het groepsproces,
empathisch vermogen en aandacht voor het welzijn van de bewoners. Niet om het (zorgtechnisch)
afhandelen van ‘kamers’ en taken.
We zien dat een deel van de professionals (nog) niet beschikt over de juiste vaardigheden voor het
borgen van waardige zorg aan bewoners. Een zeer belangrijk element hierbij, de attitude, laat nog
wel eens te wensen over. Deze is nog teveel gericht op het verlenen van de persoonlijke verzorging.
“Dus we proberen de verzorgenden zover te krijgen dat ze meer doen dan alleen zorg verlenen.
Maar juist ook activiteiten, aandacht e.d. Maar de nadruk ligt – ook binnen de opleiding – toch nog
op het technisch verzorgen. Hoe moet je tillen, wassen en de tillift gebruiken?”, aldus een
beleidsvertegenwoordiger.
Volgens beleid en professionals moeten professionals zich veel meer bewust worden van het feit
dat zij deels of geheel verantwoordelijk zijn voor een adequate en zinvolle besteding van de dag
door de bewoners. En dat dit bovendien kan worden gerealiseerd met relatief eenvoudige
huishoudelijke of gezelschapsactiviteiten of door het prikkelen van de zintuigen: geur, tast, zien en
horen. Eventueel met behulp van natuur en creatieve middelen. Professionals moeten dit echter wel
zien. Of daarvoor tools en middelen aangedragen krijgen. Dit geldt overigens ook voor het
ondersteunen van ernstig beperkte dan wel passieve bewoners. Professionals zouden meer
handreikingen of tools aangeboden moeten krijgen om op een andere manier contact te
leggen/hebben met mensen die niet meer verbaal kunnen communiceren. In sommige
verpleeghuizen wordt gewerkt met aromatherapie, massages en snoezelruimtes.
Een ander aandachtspunt betreft de houding van professionals ten aanzien van de afdeling en het
appartement van een bewoner. Professionals zijn zich er onvoldoende van bewust dat zij gast dan
wel passant zijn in de woning – appartement en huiskamer – van de bewoners. Zij wonen daar
immers niet, maar worden in principe uitgenodigd om zorg te komen verlenen. We zijn voorbeelden
tegengekomen waarbij professionals dit ook als zodanig ervaren. Helaas zijn we ook voorbeelden
tegengekomen, waarin de beroepshouding (al dan niet gestaafd door de instellingssfeer en/of –
beleid), eerder het tegenovergestelde laat zien alsof de bewoner de ‘gast’ is. Hierbij lijken de
bewoners zich dan maar te moeten aanpassen aan de instelling, afdeling, regels, verzorgenden en
andere professionals. Sommige professionals menen zich hierbij enige zeggenschap toe te kennen
over de wijze waarop de bewoner woont en leeft in zijn eigen appartement. “Eigenlijk zouden we
hier ook sloten op de kasten moeten hebben. Ze plukt alles uit de kasten en dan wordt ze boos als
ik het (ongevraagd) opruim.”, aldus een professional. Het spreekt voor zich dat die eerste houding –
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de verzorgende is de ‘gast’ - en sfeer per definitie meer ruimte biedt om de waardigheid van de
bewoners te verzekeren – ook op aspecten als autonomie en bejegening.
Concluderend kan worden opgemerkt dat we in dit onderzoek enerzijds zeer goede voorbeelden
hebben gezien en gehoord waarbij professionals waardige zorg verlenen aan bewoners van
verpleeghuizen. Anderzijds hebben we echter ook voorbeelden gezien, waarin deze waardige zorg
sterk onder druk staat of niet verzekerd is. Veel hangt hierbij af van de individuele professional –
haar kennis, ervaring, skills, maar vooral ook haar beroepshouding/ attitude. Deze sterke
afhankelijkheid van de individuele professional om te komen tot waardige zorg wordt (echter) voor
een groot gedeelte veroorzaakt door de kaders waarbinnen zij moet functioneren – of het gebrek
daaraan. Juist deze kaders – landelijk en per instelling – zouden er (veel meer) aan moeten
bijdragen dat waardige zorg mogelijk is en daarbinnen de individuele professional hierop is aan te
spreken.

6.4 Oplossingsrichtingen
Als het gaat om waardige zorg en het borgen van de mensenrechtennormen dan heeft de
verpleeghuissector zeker nog een weg te gaan. Uit de vorige paragraaf blijkt dat verpleeghuizen en
professionals hierin worden belemmerd door financiële en beleidskaders, de fysieke inrichting, een
hoge werkdruk, de ‘noodgedwongen’ inzet van invalkrachten en ontoereikende expertise en
attitude van professionals. Toch zien wij ook mogelijkheden voor het stimuleren van het
mensenrechtenperspectief als denk- en handelingskader voor de verpleeghuiszorg.
Waardige zorg komt tot stand in de interactie tussen professional en bewoner. Maar het is zeer
zeker niet alleen de verantwoordelijkheid of afhankelijk van de individuele professional.
Professionals kunnen juist alleen excelleren als zij kunnen werken onder de juiste randvoorwaarden,
binnen de juiste kaders en voldoende geëquipeerd zijn. Dit maakt dat waardige zorg alleen tot volle
wasdom kan komen als alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid oppakken en hun rol
adequaat vervullen. Op landelijke niveau liggen de aanknopingspunten op het gebied van
stimuleren, aanjagen en faciliteren. Verpleeghuizen als organisatie zijn vooral verantwoordelijk voor
de fysieke inrichting van de leefomgeving van bewoners en het adequaat aansturen van
professionals. Professionals, tot slot, hebben een verantwoordelijk ten aanzien van het incorporeren
en eigen maken van de juiste attitude en competenties voor het (blijven) verlenen van waardige
zorg.
Grenzen aan verpleeghuiszorg
Het zou heel gemakkelijk zijn om te roepen dat er alleen maar meer geld nodig is om waardige zorg
te realiseren. Meer geld leidt echter niet automatisch tot autonomie en respectvolle bejegening
noch tot inspraak en zeggenschap, zelfzorg, familiebetrokkenheid, een respectvolle omgang,
aandacht en oog voor privacy. Natuurlijk helpen meer handen en meer tijd, maar dit alles heeft
meer te maken met cultuur, attitude en competenties.
Maar natuurlijk kan ook niet het tegenovergestelde worden gezegd, namelijk dat geld geen rol
speelt bij waardige zorg en bij het borgen van de mensenrechtennormen in de zorg. Ergens zit er
een grens aan de financiële en tijdsmogelijkheden van instellingen om hun zorg zo in te vullen dat
bewoners binnen de mogelijkheden van hun eigen gezondheidssituatie voldoende zeggenschap
ervaren en waardig bejegend worden. Waar deze grens ligt, kunnen we niet op basis van het
huidige onderzoek zeggen en dit viel ook buiten de onderzoeksopdracht. Toch zou het interessant
zijn om te kijken waar die grens ligt en waar we ‘door de bodem zakken’ als het gaat om waardige
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zorg en de mensenrechten daarbinnen. Juist hier lijkt ook een belangrijke taak te liggen voor
betrokkenen bij de realisatie van de landelijke kaders.
Realiseren cultuurverandering
Een andere taak voor de betrokkenen op landelijk niveau bestaat uit het bevorderen van het
mensenrechtenperspectief als hét kader voor de verpleeghuissector. Dit begint met een
cultuurverandering waarin op een andere manier gekeken wordt naar de dagelijkse beleid- en
uitvoeringspraktijk in verpleeghuizen. Deze cultuurverandering dient landelijk te worden aangejaagd
en gestimuleerd. Een verschuiving is noodzakelijk van verantwoorde zorg naar waardige zorg als
kwaliteitskader voor de verpleeghuissector. En daarbij is belangrijk te constateren dat waardige
zorg niet een geheel nieuw zorgconcept is. Het gaat echter wel een stap verder dan het verlenen
van kwalitatief goede en vraaggerichte zorg. Waardige zorg gaat namelijk niet zozeer om de vraag
hoe ‘onze’ zorg kan worden afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoner, maar om de
vraag hoe iemand ‘zijn’ leven in een verpleeghuissetting zoveel mogelijk zelf kan inrichten. Dat is
een fundamenteel andere vraag die een andere mindset vereist van bestuurders, beleidsmakers,
behandelaars en professionals. We zien zeker kansen voor deze nieuwe mindset. Temeer omdat de
huidige tijdsgeest een vruchtbare bodem biedt voor vernieuwing.
Op de eerste plaats richt de huidige verpleeghuissector zelf zich veel meer op de aspecten van
waardigheid, autonomie en bejegening. Actiz, de brancheorganisatie voor onder meer de
ouderenzorg, spreekt in haar visie op de toekomst van de langdurige zorg voor ouderen over het
realiseren van een verschuiving van het medische perspectief naar een welzijnsperspectief. Niet de
behandeling of de zorg staan centraal maar de kwaliteit van leven. Daarbij streven zij naar het
versterken van de zelf- en samenredzaamheid en de eigen regie van mensen. Verder heeft de
staatssecretaris van VWS het meerjarige programma “Waardigheid en trots” geïntroduceerd dat een
belangrijke impuls en richting moet geven aan de kwaliteitsverbetering van de verpleeghuissector.
Zorg moet meer gaan aansluiten op de wensen, behoeften en mogelijkheden van bewoners. En
professionals moeten met trots hun beroep kunnen uitoefenen. Deze perspectiefverschuivingen
moeten landelijk nog gevolgd worden door een concrete kaderstelling, die deze verschuivingen in
de uitvoeringspraktijk mogelijk maken.
In het onderzoek merken wij dat beleidsmakers en professionals open staan voor een discussie
over mensenrechtennormen binnen verpleeghuizen. Het is voor verpleeghuizen geen ‘ver van mijn
bed show’. Men heeft daar zelf duidelijke ideeën bij en soms ook suggesties voor het bevorderen
daarvan. Waardigheid, autonomie en bejegening zijn zeker onderwerpen die leven binnen de
verpleeghuizen.
De cultuurverandering heeft zich echter nog niet uitgestrekt binnen de gehele verpleeghuissector en
op alle niveaus. Het vormt nog geen onderdeel van het DNA van de sector, de verpleeghuizen en de
professionals. En laten we ook wel wezen: de sector is nog volop bezig met de omslag van
taakgerichte zorg naar vraaggerichte zorg, laat staan dat men al concreet handen en voeten weet te
geven aan waardige zorg. Hier zal op landelijk niveau dan ook veel inspanning moeten worden
gepleegd om zo die vereiste, andere mindset bij iedereen te realiseren. Ook door het College. Het
College zal toch heel duidelijk moeten verkondigen wat het mensenrechtenkader nu precies inhoudt
voor verpleeghuizen, hoe zij dat kader kunnen gebruiken voor hun beleidsvoering en hoe het kader
leidend kan zijn voor de dagelijkse praktijk. Dit in nauwe samenspraak met de sector en bottom-up.
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Aanjagen innovaties en vakmanschap
Maar waardige zorg wordt niet alleen verzekerd door cultuur en kaderstellende veranderingen.
Professionals zullen op een adequate wijze gefaciliteerd moeten worden met vaardigheden,
instrumenten en methodieken op het gebied van waardige zorg. Veelal komen zorginnovaties van
onderop tot stand in de praktijk. Deze ‘pareltjes’ moeten wel hun weg vinden naar de gehele sector.
Bovendien moeten organisaties meer dan nu het geval is, de ruimte krijgen om te komen tot
vernieuwingen. Dit is vooral een landelijke sectorbrede aangelegenheid. Op landelijk niveau dient
het innovatieproces te worden aangejaagd opdat professionals adequaat zijn/worden toegerust
voor het verlenen van waardige zorg.
Het streven naar vraaggerichte zorg is een randvoorwaarde – maar geen garantie! - voor het
realiseren van waardige zorg. Helaas is vraaggerichte zorg nog niet overal (even ver) doorgevoerd.
Er wordt nog te weinig echt gedacht en gehandeld vanuit de bewoner. Veelal staat het ‘aanbod’
nog centraal. De sector dient dan ook te investeren in het implementeren, het optimaliseren en het
door ontwikkelen van vraaggerichte zorg. Dit kan door scholing en opleiding, maar ook door het
ontwikkelen van nieuwe methodieken voor het centraal stellen van bewoners. De belevingsgerichte,
presentie- of anders genoemde benaderingen, waarbij de bewoner in zijn volledigheid als een
persoon met een eigen levensloop, culturele achtergrond, afkomst, etc. wordt beschouwd zijn hierin
van groot belang. Ook voor het zelf regie kunnen voeren over het eigen leven als individu in een
verpleeghuissetting bestaat de behoefte aan adequaat instrumentarium en zorginnovaties.
Ook zien we hierin een duidelijke verantwoordelijkheid voor de opleidingsinstituten. Het verlenen
van waardige zorg vereist een (deels) andere deskundigheid dan voorheen. Het vraagt om
competenties die lastiger te vatten zijn in een kwalificatiestructuur. Het gaat om betrokkenheid,
aandachtigheid, verantwoordelijkheid en responsiviteit. Maar ook om competenties zoals
flexibiliteit, communicatie en samenwerking met informele zorg. Professionals dienen niet alleen te
leren hoe zij iemand fysiek moeten ondersteunen. Zij dienen met name te worden geschoold in het
achterhalen van wensen en behoeften van bewoners – vooral als verbale communicatie niet meer of
nog slechts beperkt mogelijk is – en hoe hierop te anticiperen. Deze vaardigheden zijn aan te leren
en kunnen geïncorporeerd worden in een professionele beroepshouding. Maar daar dient dan ook –
of misschien wel juist - tijdens de opleiding aandacht voor te zijn. Dit ontslaat trouwens de
verpleeghuissector niet van haar plicht om zorg te dragen voor competent personeel. Ook in de
verder loopbaan van professionals blijft aandacht nodig voor leren en persoonlijke ontwikkeling.
Optimaliseren fysieke omgeving
Natuurlijk is de fysieke omgeving van belang als randvoorwaarde voor waardige zorg. Verscheidene
professionals en bewoners hebben in dit onderzoek impliciet dan wel expliciet gewezen op de
fysieke omgeving als het ging om wat zij zouden adviseren als er (meer) vanuit het
mensenrechtenperspectief zou moeten worden gewerkt. Hierbij ging het deels om praktische zaken,
waardoor deze fysieke omgeving ook (nog meer) gericht is op de bewoners. Soms lijken het kleine
zaken, maar deze kunnen grote (emotionele) gevolgen hebben, zoals een terras zonder schuine
vloer, maar ook om zaken als “geen omheinde binnenplaats voor mensen die zo getraumatiseerd
zijn door een oorlogsverleden”.
De fysieke omgeving is niet alleen van belang vanwege praktische overwegingen. Zij kan ook
bijdragen aan het realiseren van een eigen plek. Deze ‘eigen plek’ is van extra groot belang voor de
eigenwaarde van de bewoner in een context van grote veranderingen en onzekerheid zowel op
gebied van gezondheid als woonomgeving. Bewoners ontlenen een deel van hun identiteit aan hun
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eigen plek. De casus rondom de dekbedhoezen geeft hiervan een ‘mooi’ voorbeeld. Het gaat om
de individuele leef- en woonomgeving van bewoners. Het is van belang dat bewoners zich hierin
veilig en vertrouwd voelen. Een eigen appartement met eigen badkamer en toilet en de mogelijkheid
om het zelf in te richten, draagt hier aan bij. Verpleeghuizen dienen te zorgen voor een huiselijke
uitstraling, warm en kleurrijk, waarbij de aankleding is gericht op het leven van de bewoners toen zij
nog jong waren. Een professional: “Bouw een echt huis na, alleen dan volledig aangepast. Geen
lange gangen, dat is in een normaal huis ook niet zo.” In het kader van de veiligheid en valpreventie
dienen er genoeg zitplaatsen te zijn voor mensen om te gaan zitten als zij moe zijn. Maar ook
voldoende loopruimte en een afgesloten tuin of ‘buiten’ aan de huiskamer worden genoemd.
Een ander aspect van de fysieke omgeving betreft de bewegingsvrijheid van bewoners.
Professionals noemen in dit kader het gebruik van domotica. Hierbij willen we wijzen op het
voorbeeld in één van de verpleeghuizen, waarbij is afgezien van gesloten afdelingen (ook voor pg).
Het ‘slimme’ sensorsysteem maakt de feitelijke of verbeelde bewegingsvrijheid van de bewoners
(veel) groter en daarmee hun individualiteit en autonomie.
Adequate aansturing professionals
Het is ook de verantwoordelijkheid van verpleeghuizen om systematisch te investeren in de
professionals. Zij vormen immers het sociaal kapitaal van de instelling. Zij dienen hun sociaal
kapitaal zodanig aan te sturen dat professionals kunnen excelleren. Een belangrijk instrument
hiervoor is het aanname- en personeelsbeleid. Professionals pleiten zelf voor het aantrekken
gekwalificeerd personeel met passie en affiniteit met de doelgroep. “Dan komt bevlogenheid
vanzelf.” Wij achten het van belang dat bejegening een duidelijk thema wordt in het beoordelen van
het functioneren van professionals en teams. Ook vraagt waardige zorg om een cultuur van
collegiale coaching en feedback. Men moet elkaar leren en kunnen aanspreken op gedrag en
attitude. Introduceer bijvoorbeeld een collegiaal overleg waarin concrete cases naar voren worden
gebracht over het omgaan met/bejegenen in ‘moeilijke situaties’ Maar even zo belangrijk is het
gewaardeerd worden en deze waardering ook krijgen van collega’s en beleid.
Een essentiële randvoorwaarde is het kénnen van de bewoner! Verschillende voorbeelden hiervan
en van het belang daarvan zijn in dit onderzoek naar voren gekomen, waarbij professionals de
bewoner kennen, waardoor ook langere én korte termijn wensen en behoeften op waarde kunnen
worden geschat en zij dientengevolge ook worden bejegend. Dit kennen van de bewoner wordt
onder meer bereikt door de fysieke en beleidsmatige mogelijkheden die de instelling biedt zoals het
opnemen van de levensloop van een bewoner in het zorgleefplan en de opzet van een vast team
van professionals op een beperkt aantal bewoners. Een struikelblok is de inzet van externen en
invalkrachten. In dit kader is het van belang om na te gaan op welke wijze het kennen van bewoners
zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd bij het aanstellen/inzetten van invalkrachten. Een second
best optie is mogelijk het creëren van een poule van vaste invalkrachten.
Eigen verantwoordelijkheid en initiatief
Uit de gesprekken en de observaties komt nadrukkelijk naar voren dat waardige zorg samenhangt
met professionele kwaliteit en vooral ook met de attitude van professionals. Deze zijn niet te
protocolleren noch in procedures en schema’s te verzekeren. Dit is helemaal waar in de dagelijkse
praktijk van de zorg en de waarborging van mensenrechten daarbinnen. Het altijd aankloppen
voordat men de kamer binnentreedt, het geen gesprekken voeren met anderen terwijl men een
bewoner wast of het persoonlijk aandacht besteden aan de gevoelens van een bewoner worden niet
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uitgevoerd omdat het ergens in ‘huisregels’ is opgeschreven, maar omdat de professional waardige
zorg biedt en dit standaard in haar beroepshouding ter beschikking heeft.
Het is aan de individuele professional om haar professionaliteit en beroepshouding te versterken en
up-to-date te houden. Natuurlijk moet zij hierin gefacilieerd en aangestuurd worden door de
organisatie. Maar vakmanschap en professionalisering is een gedeelde verantwoordelijkheid.
Professionals moeten niet alleen naar ‘boven’ kijken en afwachten totdat er een cursus wordt
aangeboden. Professionals dienen deze eigen verantwoordelijkheid te incorporeren in hun
beroepshouding en zelf initiatief nemen om zich nieuwe vaardigheden, methodieken etc, eigen te
maken. Daar mogen zij als individu en als beroepsgroep meer in investeren.

