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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van het praktijkonderzoek dat werd uitgevoerd op de afdeling GGzE kliniek
centrum autisme. Dit is een klinische afdeling waarin volwassenen met autismespectrumstoornis
worden behandeld. De cliënten worden begeleid door middel van het model van Willem Kleine
Schaars (WKS). Het onderzoek werd uitgevoerd door twee studenten van Fontys Hogeschool
Verpleegkunde te Eindhoven.
In dit praktijkonderzoek is onderzocht hoe het verpleegkundig zorgplan van GGzE kliniek centrum
autisme meer in overeenstemming kan worden gebracht met het WKS model. De studenten werden
gedurende het onderzoek begeleid door opdrachtgever Eva van Nunen, senior verpleegkundige
begeleider op de afdeling en projectbegeleider Marcel van Ham, docent aan de Fontys Hogeschool
Verpleegkunde te Eindhoven. Verder werd het onderzoek voorzien van feedback door Anneloes
Welling, examinator vanuit Fontys Hogeschool Verpleegkunde te Eindhoven.
De studenten willen de afdeling, de verpleegkundige begeleiders, de experts en Eva van Nunen
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door de studenten. Dankzij Marcel hebben zij inzicht en kennis leren krijgen over het traject van het
praktijkonderzoek afstuderen om uiteindelijk tot een product te komen.
Wij wensen u veel leesplezier.
Hoai Nam Le
Shashenca Ordoñez
Eindhoven, januari 2015
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Samenvatting
Het onderzoek vond plaats op GGzE kliniek centrum autisme. Sinds 2 jaar wordt op er gewerkt met
het model van Willem Kleine Schaars (WKS model). De kern van het WKS model is zelfregie, elke
cliënt heeft de regie over zijn eigen mogelijkheden (Kleine Schaars, 2014). Wat op de afdeling van
GGzE kliniek centrum autisme opviel, was dat het zorgplan geformuleerd was volgens de PESmethode. De PES is een methode waarmee verpleegkundige diagnosen worden gesteld. Het PES
zorgplan is probleemgericht en wordt doorgaans beschreven door de zorgverleners en niet door de
cliënt zelf. Dit is tegenstrijdig met het WKS model, omdat het WKS model gericht is op zelfbepaling
van de cliënt. Hierdoor is er vanuit het team vraag ontstaan naar een zorgplan gericht op het WKS
model. In oktober 2014 is de implementatie van een geautomatiseerd zorgplan in de zorgapplicatie
USER van start gegaan. Deze is geïmplementeerd onder de naam: ‘Behandelen doe je samen’. Met de
implementatie hiervan wilt het team het zorgplan een WKS invulling gaan geven. De centrale
probleemstelling van het onderzoek is: “Hoe kan het team van GGzE kliniek centrum autisme het
huidig (verpleegkundig) zorgplan meer in overeenstemming brengen met het WKS model?”
Dit onderzoek betreft een kwalitatief beschrijvend onderzoek gericht op de meningen en ervaringen
van de cliëntenbegeleiders van de afdeling GGzE kliniek centrum autisme en externe experts. De
onderzoekers hebben de data verzameld door een literatuurstudie, semigestructureerde interviews
en een focusgroep uit te voeren. Vanuit de literatuurstudie werden topiclijsten gemaakt die een
leidraad vormden voor de focusgroep en interviews. De focusgroep was afgenomen bij de
cliëntenbegeleiders van de afdeling (n=6) en de interviews werden afgelegd bij de externe experts
(n=3). De data van zowel de focusgroep als de interviews werden geanalyseerd met behulp van het
6-fasenmodel volgens Braun en Clark (2006).
Uit de resultaten van de verdiepende literatuurstudie naar het WKS model is naar voren gekomen
dat de zelfregie van de cliënt gewaarborgd moet worden. De cliënt wordt hierbij begeleid door een
zaakwaarnemer en een procesbegeleider. Met betrekking tot het zorgplan beschrijft Kleine Schaars
(2000) dat de cliënt een eigen zorgplan schrijft, zodat zijn stem duidelijk naar voren komt. Verder
kwamen acht instrumenten/methoden naar voren die als hulpmiddel gebruikt kunnen door
cliëntenbegeleiders bij het samen vaststellen van zorgdoelen met de cliënt.
De externe experts vonden het aller belangrijkst dat er in een zorgplan vooral uitgegaan moet
worden van de mogelijkheden van de cliënt. Je kijkt dus naar de dingen die een cliënt wel kan en niet
wat een cliënt niet kan. Bij het zorgplan moet het team ook uitgaan van de mens, ze moeten kijken
naar wat de cliënt zegt en niet wat het ziektebeeld van de cliënt zegt.
De cliëntenbegeleiders vonden de aspecten gelijkwaardigheid, eerlijkheid en zelfbepaling van de
cliënt cruciaal in relatie tot het WKS model. Intensieve samenwerking tussen cliëntenbegeleiders en
alle betrokken disciplines rondom het zorgplan van de cliënt vindt het team ook belangrijk en
wensen hierbij meer input van de disciplines. Rondom de implementatie van het geautomatiseerd
zorgplan in USER heersen er nog onduidelijkheden.
De conclusie is dat het zorgplan meer in overeenstemming kan worden gebracht met het WKS model
door onder andere vooral uit te gaan van de mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast is het zorgplan
meer gericht op het WKS model als de verantwoordelijkheid bij de cliënt ligt gedurende het
zorgtraject. Om het zorgplan meer in overeenstemming te brengen met het WKS model, is
gelijkwaardigheid ook een belangrijk uitgangspunt. De term ‘zorgplan’ doet volgens de experts geen
recht aan de kern van WKS, namelijk zelfregie en zelfbepaling van de cliënt.
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding

Het onderzoek vond plaats op GGzE kliniek centrum autisme. Dit is binnen de GGzE instelling een
gespecialiseerd diagnostiek- en behandelcentrum. Hier verblijven circa twintig volwassen cliënten
met autismespectrumstoornis (ASS) met co-morbiditeit. Uit het ziektebeeld autisme kunnen namelijk
ook problematieken als verslaving, angststoornissen en psychotische stoornissen voorkomen. De
cliënten worden begeleid door een team van cliëntenbegeleiders van verschillende niveaus, zoals
HBO en MBO verpleegkundigen, sociaal pedagogische zorgverleners (SPH) en sociaal pedagogisch
werkers (SPW). De hoofdbehandelaar is een psychiater. De psychiater werkt nauw samen met een
tweetal psychologen. Samen vormen zij het behandelteam.
Sinds twee jaar wordt op GGzE kliniek centrum autisme gewerkt met het model van Willem Kleine
Schaars (WKS model). De kern van dit model is zelfregie. Elke cliënt heeft de regie over zijn eigen
mogelijkheden. Mensen willen zelf het leven vorm geven en beslissingen nemen (Kleine Schaars,
2014).
Willem Kleine Schaars gebruikt in zijn model kaders. Het kader geeft een beeld van de mogelijkheden
van de cliënt. Hoe groter het kader, hoe meer mogelijkheden de cliënt heeft (GGZ Eindhoven en De
Kempen, 2013). Een kader is continu in ontwikkeling. Om de ontwikkeling te volgen is het belangrijk
dat de cliëntenbegeleider de vaardigheden en eigen mogelijkheden van de cliënt volgt en
respecteert. Wanneer de cliëntenbegeleiders in het kader van een cliënt gaan zitten, neemt hij
verantwoordelijkheden over die de cliënt zelf aankan. De cliënt wordt dan betutteld (Kleine Schaars,
2009).
In het WKS model heeft de cliënt te maken met drie personen die hem begeleiden namelijk een
zaakwaarnemer voor regie en inhoudelijke zaken, een procesbegeleider voor communicatieve
ondersteuning en objectiviteit en ondersteuners voor uitvoer aan afspraken en opdrachten die de
zaakwaarnemer met de cliënt heeft afgesproken (GGZ Eindhoven en De Kempen, 2013).
In het zorgplan, dat deel uitmaakt van het cliëntdossier, legt de zaakwaarnemer alle
behandelafspraken en –doelen vast die zijn gemaakt door de cliënt. Het beschrijft de wensen,
mogelijkheden, behoeften en beperkingen van de cliënt. Uit het kennismakingsgesprek met de
opdrachtgever blijkt dat het team van mening is dat het huidig zorgplan niet in overeenstemming is
met de uitgangspunten van het WKS model. Hierdoor konden zaakwaarnemers, ook wel
cliëntenbegeleiders genoemd, de cliënten niet genoeg ruimte bieden om zelfregie te hebben over
hun zorgplan. Sinds invoering van het WKS model is het zorgplan niet aangepast aan de nieuwe visie.
Wel is er eerder gestart met een verbeteringsproject met betrekking tot het zorgplan (bijlage 1).
Echter is om onbekende reden(en) hiermee gestopt. Uit het verbeterproject blijkt wel dat het team
niet meer met de PES methodiek wil werken, omdat deze niet ondersteunend is voor het WKS
model.

1.2

Probleembeschrijving

Voorheen werd op de afdeling het zorgplan geformuleerd volgens de PES-methode. De PES is een
methode waarmee verpleegkundige diagnosen worden gesteld. De ‘P’ staat voor probleem, de ‘E’
voor etiologie en de ‘S’ staat voor Signs en Symptoms. De PES is niet gericht op zelfregie. De drie PES
punten werden namelijk beschreven door de cliëntenbegeleiders en niet door de cliënt zelf.
Daarnaast gaat de PES uit van het probleem en niet van de mogelijkheden. Dit is tegenstrijdig met
het WKS model. Doordat er geen zorgplan is dat aansluit aan het WKS model creëert iedere
cliëntenbegeleider een eigen werkwijze bij het invullen van het zorgplan. In wenselijke situatie
zouden alle cliëntenbegeleiders dezelfde werkwijze hanteren. In oktober 2014 is de implementatie
van een geautomatiseerd zorgplan in de zorgapplicatie USER van start gegaan. Deze wordt
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‘Behandelen doe je samen’ genoemd. Met de implementatie hiervan wilt het team het zorgplan een
WKS invulling gaan geven. Echter hebben ze nog handvatten nodig om dit te realiseren.
Relevantie van het onderzoek
Het team wil veel meer in samenwerking zitten met cliënten en hen meer verantwoordelijkheid en
regie geven. Het team wil dus toewerken naar een WKS gericht zorgplan. Bij voltooiing van dit
onderzoek hebben zowel de cliënten als het team baat bij het werken met een WKS gericht zorgplan.

1.3

Probleemstelling

De centrale probleemstelling van het onderzoek was: “Hoe kan het team van GGzE kliniek centrum
autisme het huidig (verpleegkundig) zorgplan meer in overeenstemming brengen met het WKS
model?“

1.4

Onderzoeksdeelvragen

De probleemstelling is onderverdeeld in onderstaande onderzoeksdeelvragen:
1. Wat staat in de literatuur beschreven over eisen die het WKS model stelt aan het verpleegkundig
zorgplan? Samen
2. Waar moet volgens de externe experts een zorgplan gebaseerd op het WKS model aan voldoen?
Hoai Nam Le
3. Hoe wordt het huidig zorgplan ervaren door de cliëntenbegeleiders in relatie tot het WKS model
en wat stellen zij voor ter verbetering? Shashenca Ordoñez
4. Welke stappen moet het team van GGzE kliniek centrum autisme zetten om de aanbeveling ten
aanzien van een WKS gerichte verpleegkundig zorgplan te implementeren en evalueren? Samen

1.5

Doelstelling

Eind januari 2015 heeft het team van GGzE kliniek centrum autisme de stappen helder om het
verpleegkundig zorgplan meer in overeenstemming te brengen met het WKS model en weet het
team wat het moet doen om de stappen te ondernemen.

1.6

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 staat de aanleiding, probleembeschrijving, probleemstelling, onderzoeksvragen en
doelstelling van dit onderzoek beschreven. In de volgende hoofdstukken staat beschreven hoe de
onderzoekers het onderzoek hebben uitgevoerd en de resultaten daarvan. In hoofdstuk 2 staat de
verdiepende literatuurstudie beschreven. In hoofdstuk 3 staat het deelonderzoek over de externe
experts en in hoofdstuk 4 het deelonderzoek naar ervaringen en voorkeuren van de
cliëntenbegeleiders. Bij elk deelonderzoek worden deelconclusie getrokken. Uiteindelijk worden in
hoofdstuk 5 alle deelconclusie geblend tot een hoofdconclusie dat antwoord geeft op de
probleemstelling. Daarnaast worden discussiepunten omtrent dit onderzoek toegelicht. Verder
leggen de onderzoeker in hoofdstuk 6 uit hoe zij de kwaliteit van het onderzoek hebben
gewaarborgd. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 beschreven welke stappen het team moet zetten om de
aanbeveling te implementeren. Na hoofdstuk 7 volgen de bijlagen. In de tekst wordt hiernaar
verwezen.
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2. Theoretisch kader / literatuur
Dit hoofdstuk bevat de verdiepende literatuurstudie. Hierin staan de zoekstrategie, resultaten en de
deelconclusie beschreven.

2.1

Vraagstelling

Onderzoeksdeelvraag 1 betreft de literatuurstudie en luidt: “Wat staat in de literatuur beschreven
over eisen die het WKS model stelt aan het verpleegkundig zorgplan?”

2.2

Zoekstrategie

Voor de verdiepende literatuurstudie zijn boeken, artikelen uit vaktijdschriften en de website van
rijksoverheid gebruikt. Bij de bronnen is gelet op de relevantie van de informatie.
De onderzoekers hebben dit beoordeeld door de titel en abstract te lezen. Als bleek dat de
onderzoeksvraag daarmee beantwoord kon worden, gingen de onderzoekers het gehele artikel
doorlezen en beoordelen met het Cochrane beoordelingsformulier en de Empirische cyclus. Ook
moesten artikelen in het Nederlands of Engels en recent zijn, namelijk maximaal 10 jaar (Cox, de
Louw, Verhoef & Kuiper, 2012).
Toen er geen literatuur beschikbaar was die precies dekkend was voor het onderzoeksonderwerp,
hebben de onderzoekers literatuur gebruikt die over gedeelten van het onderwerp ging. Verder zijn
er verschillende synoniemen en (achter)namen van auteurs gebruikt voor de zoektermen (Baarda, et
al., 2013). In tabel 1 staat een overzicht van de zoektermen die de onderzoekers hebben gebruikt.
Tabel 1: Nederlandse en Engelse zoektermen
Nederlands
Synoniemen
WKS model
Model van Willem
Kleine Schaars
Uitgangspunten WKS
Kleine Schaars, W
Eisen
Voorwaarden
Criteria
Maatstaven
Verpleegkundig zorgplan Zorgpad
Zorgdoelen
Gericht op
Gebaseerd op
Gedeelde besluitvorming
Vergroten van
Zelfbepaling
Zelfregie
Zelfactualisatie
Autonomie
Zelfbeheer
Patiënt
Cliënt
Autisme
ASS
Psychische stoornis
Geestelijke
GGZ
Gezondheidszorg

Engels

Synoniemen

Requirements
Criteria
Nursing care plan
Care goals
Focused on
Shared decision making
Increase of
Self determination
Self actualization
Autonomy
Patient
Autism
Mental disorder
Mental Health Care

Conditions
Standards
Care pathway)
Based on
SDM
Self direction
Self management
Client
ASD

In bovenstaande tabel staan ook Engelse zoektermen met de synoniemen daarvan, omdat de
onderzoekers in internationale databanken hebben gezocht. De Engelse zoektermen zijn vertaald
met behulp van MeSH-termen (PubMed) en het vertaalprogramma Google Translate
(https://www.translate.google.nl/). Hieruit kwam dat ‘nursing care plan’ en ‘care goals’ andere
termen waren voor ‘care plan’.
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Zelfregie is volgens Kleine Schaars (2014) het centrale begrip van het WKS model. De onderzoekers
achtten daarom de term ‘zelfregie’ in combinatie met de synoniemen ‘zelfbepaling’ en ‘autonomie’
een goede vervanging voor de term 'WKS model'. Ook die termen zijn vertaald.
Onderstaande tabellen zijn overzichten van de gebruikte literatuur voor de verdiepende
literatuurstudie. In tabel 2 staan de artikelen weergegeven. Verder staat in de tabel welke zoekvraag
en zoektermen zijn gebruikt, in welke databank er is gezocht en het aantal hits. De laatste zoekvraag
in tabel 2 was geformuleerd naar aanleiding van het boek van Brink, Lucassen, van Middelaar & Poll
(2013), waarin zij het instrument Zelfredzaamheidsmatrix benoemen om de zelfregie van de cliënt te
bevorderen. Aanvullend wilden de onderzoekers erachter komen of dit instrument ook betrouwbaar
is. In tabel 3 staat een overzicht van de gebruikte boeken met alle gegevens en waar de onderzoekers
de boeken vandaan hebben.
Tabel 2: Overzicht van artikelen
Zoekvraag
Zoektermen
Zelfbepaling OR
zelfregie OR zelfbeheer
AND patiënten OR
Hoe versterk je
cliënten
zelfregie van de
Filter op: Leefplan
cliënt?
Via de knop ‘zoeken’ de
zoekterm ‘QueZ’
ingevoerd.
zorgplan
Wat zijn criteria voor
een zorgplan gericht
op zelfbepaling van
de cliënt?
Het gebruik van het
zorgplan in de praktijk
(Ploegman et al., 2013)
Wat beschrijft
Zelfredzaamheid AND
onderzoek m.b.t. de
Matrix AND Onderzoek
betrouwbaarheid
van de zelfredzaammatrix?
Tabel 3: Overzicht van boeken
Zoekvraag
Titel
Via
gelijkwaardigheid
Wat houdt het WKS naar zelfbepaling:
model in en welke
methodische
eisen stelt het aan
ondersteuning
het zorgplan?
voor mensen in
afhankelijke
situaties
Gewoon een
kwestie van
respect

Database
Biep.nu

Aantal hits
8751

Gekozen artikel
(Van Bergen, 2011)

(Publicaties
van Artemea)
(Publicaties
van Movisie)

11

(Verbeek, 2010)

20

(Brink, Poll, & van
Leeuwen, 2013)

(http://www.ri 200
jksoverheid.nl/
themas/gezon
dheid-en-zorg)
Biep.nu
148

(van Rijn, 2013)

Biep.nu

(Fassaert, Lauriks,
van de Weerd, de
Wit, & Buster,
2013)

(Ploegman, Gijzel,
& Otte, 2013)
(Kool, Pepels, &
Stukstette, 2007)
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Auteur
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Resultaten

In deze paragraaf staan de resultaten van de verdiepende literatuurstudie beschreven. De
onderzoekers hebben eerst literatuur gezocht over het WKS model en zelfregie, vervolgens over het
zorgplan en over het WKS model of zelfregie in combinatie met zorgplan. Tot slot hebben de
onderzoekers ook een aantal instrumenten in de literatuur gevonden die gebruikt kunnen worden
voor het zorgplan.
2.3.1 Het model van Willem Kleine Schaars (WKS)
De kern van het model WKS is zelfregie. In het model wordt een cliënt begeleid door een
zaakwaarnemer en een procesbegeleider. De zaakwaarnemer is verantwoordelijk voor de regie en
heeft overzicht over de dagelijkse ondersteuning van de cliënt. De procesbegeleider ondersteunt en
observeert de communicatie en relatie tussen een cliënt en zijn zaakwaarnemer. De
procesbegeleider luistert naar de meningen van zowel cliënt als zaakwaarnemer en mag zo nodig
feedback geven zonder zich met het probleem te bemoeien. De procesbegeleider bespreekt met de
cliënt hoe hij kan communiceren met de zaakwaarnemer. In het geval dat de cliënt het moeilijk vindt
om een probleem aan de zaakwaarnemer voor te leggen kan de procesbegeleider meegaan om te
functioneren als gespreksleider. Ook checkt hij of de cliënt begrijpt wat de zaakwaarnemer zegt. Dit
omdat cliënten regelmatig wenselijke antwoorden geven, maar het eigenlijk niet begrijpen. De
overige leden van het multidisciplinaire team vormen de groep van ondersteuners. Ze geven uitvoer
aan afspraken en opdrachten die de zaakwaarnemer met de cliënt heeft gemaakt. Ook de
ondersteuners hebben geen mening (Kleine Schaars, 2000). In figuur 1 staat hoe de relatie tussen de
cliënt, zaakwaarnemer en procesbegeleider is.
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Cliënt

Begrip voor de situatie ->

Procesbegeleider

<- Overleg, confrontatie en ondersteuning

Zaakwaarnemer

Procesbegeleider toetst zaakwaarnemer
en geeft feedback

Figuur 1: Het model van Willem Kleine Schaars (Kleine Schaars, 2000)
Cliënten moeten ondersteund worden in hun proces naar zelfstandigheid, ongeacht hun niveau of
positie. Cliënten willen niet betutteld worden en verdienen een respectvolle bejegening. Wanneer
cliënten op hun weg naar zelfstandigheid niet gericht ondersteund worden, is er een kans dat ze
overvraagd worden, dat ze te hoge eisen aan zichzelf stellen of dat hun omgeving te veel van hen
vraagt (Kleine Schaars, 2000).
Binnen het WKS model wordt er met kaders gewerkt. Een kader geeft een beeld van de
mogelijkheden van de cliënt. Een cliënt heeft een groot kader als hij veel mogelijkheden heeft en een
kleiner kader als hij minder mogelijkheden. Binnen dit kader kan de cliënt handelingen zelf verrichten
en zelf keuzes maken (GGZ Eindhoven en De Kempen, 2013). In het WKS model zijn kaders een
belangrijk onderdeel. Om de ontwikkeling van iemands kader te volgen is het belangrijk dat de
cliëntenbegeleider de vaardigheden en eigen mogelijkheden van de cliënt volgt en respecteert. Aan
de andere kant moet de cliënt ook grenzen stellen om overvraging en betutteling te voorkomen.
Wanneer de zorgverleners in het kader van een cliënt gaan zitten, neemt hij verantwoordelijkheden
over die de cliënt zelf aankan. De cliënt wordt dan betutteld (Kleine Schaars, 2009).
Kleine Schaars (2000) beschrijft dat de zorgverlener een basishouding moet aannemen waarin hij een
warme, vriendelijke relatie legt met de cliënt; de cliënt accepteert zoals hij is; de cliënt vrijheid biedt
om zijn gevoelens te uiten; gevoelens herkent en deze teruggeeft zodat de cliënt meer inzicht krijgt
in zijn gedrag; respect heeft voor het vermogen van de cliënt om zelf zijn problemen op te lossen; de
cliënt verantwoordelijk laat voor het maken van keuzes; de gedragingen niet stuurt en invult; alleen
de grenzen stelt die nodig zijn om de cliënt bewust te maken van zijn verantwoordelijkheid en waarin
hij de cliënt de tempo aan laat geven.
2.3.2 Zelfregie
Zelfregie betekent dat mensen zeggenschap hebben over hun leven en hun ondersteuning.
Daarnaast wordt zelfregie, vaak samen met zelfredzaamheid, veel genoemd als middel om de
professionele zorgverlening betaalbaar te houden of maken. Zelfregie wordt dan verbonden met de
uitgangspunten van de Wmo: eerst zelf, dan het netwerk en daarna pas de professionals (Brink et al.,
2013).
Van Bergen (2011) beschrijft dat zelfregie gaat over de kracht en mogelijkheden van cliënten en het
belang van hun zelfvertrouwen. Daarnaast biedt het drijfveren en motivatie voor het vormgeven van
het leven. Daarnaast mogen cliënten zelf beslissen hoe hun professionele ondersteuning eruit ziet.
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Tot slot gaat zelfregie samen met het netwerk, dit betekent dat een cliënt niet alles zelf hoeft te
doen, maar zijn familie, vrienden etc. mag betrekken.
Op het niveau van de zorgverlener wordt zelfregie vaak vertaald naar de opdracht: dingen niet meer
overnemen, nagaan wat cliënten zelf kunnen en veel aan de cliënten overlaten. Zorgverleners vragen
zich dan ook af wat ze nog kunnen en mogen doen, als cliënten zelf bepalen wat hun hulpvraag is, op
welke manier ze daarmee aan de slag willen en dat ook nog zoveel mogelijk zelf gaan doen. Daarbij
moet de zorgverlener het gesprek aangaan met cliënten om hen te ondersteunen bij het helder
krijgen van vragen, wensen en mogelijkheden. Dit vraagt om het vermogen om los te laten, en om
het vertrouwen in de kracht van de cliënt (Van Bergen, 2011).
2.3.3 Zorgplan
In het zorgplan staat welke zorg een cliënt krijgt. Het zorgplan is gebaseerd op de behoeften,
wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, zodat de zorg goed past bij zijn situatie. Ook
staan er doelen voor de komende periode in en worden de afspraken over zorg, welzijn en
dagbesteding erin vastgelegd. Wanneer dit in samenspraak met de cliënt gebeurt, wordt de concrete
zorgverlening meer cliëntgericht en op die manier beter van kwaliteit (Informatiepunt dwang in de
zorg, 2014).
2.3.4 WKS model/ zelfregie en zorgplan
Het zorgplan is bedoeld om de cliënt zo veel mogelijk regie te geven over de zorg die hij krijgt. De
kwaliteit van leven staat centraal in het zorgplan (Informatiepunt dwang in de zorg, 2014). In artikel 3
van de Kwaliteitswet zorginstellingen (2014) is bepaald dat de zorgverlener de zorgverlening op een
dusdanige wijze organiseert, dat dit verantwoorde zorg is. Verantwoorde zorg staat centraal in de
Kwaliteitswet en houdt ook in dat zorg cliëntgericht is. Om cliënten in de langdurige zorg regie te
laten voeren over de zorg, is het van belang cliënten te betrekken bij de totstandkoming van hun
zorgplan (Ploegman et al., 2013).
Met betrekking tot het zorgplan beschrijft Kleine Schaars (2000) dat de kracht van de WKS methodiek
juist is dat er altijd twee zorgplannen geschreven worden: een door de zaakwaarnemer en een door
de cliënt met ondersteuning van de procesbegeleider. Doordat er twee plannen naast elkaar liggen,
komt de stem van de cliënt veel duidelijker naar voren. Als een cliënt echt centraal staat, kunnen
zorgverleners uitgaan van het feit dat een cliënt alles kan of wil. Zo leert hij sneller zijn eigen
onmogelijkheden te ontdekken en kunnen zorgverleners hem daarin ondersteunen. In plaats van de
cliënt iets op te leggen, wordt deze sneller geconfronteerd met zijn eigen zorgvraag en kunnen de
zorgverleners hem hierin ondersteunen. Het probleem blijft daarmee bij de cliënt in plaats dat de
zorgverlener het probleem gaat oplossen.
Ploegman et al. (2013) noemen een aantal punten die zorgen dat de cliënt eigen regie heeft over het
zorgplan. De belangrijkste waren: nagaan of het zorgplan meer toegespitst kan worden op de cliënt;
het plan vanuit het perspectief van de cliënt opstellen; het zorgplan niet gebruiken als bewijslast
voor het voldoen aan wet en regelgeving; de cliënt zelf (indien mogelijk) het zorgplan op laten
stellen; de cliënt informeren over zijn rechten met betrekking tot het zorgplan en nagaan of de
zorgverleners voldoende geschoold zijn om met het zorgplan te werken en de dialoog met de cliënt
te voeren. Indien dit onvoldoende is, is bijscholing belangrijk.
2.3.5 Methoden en instrumenten zelfregie
Van Bergen (2011) heeft een aantal methoden en instrumenten beschreven met betrekking tot de
zelfregie van cliënten. Daaruit hebben de onderzoekers een selectie gemaakt van instrumenten en
methoden. Dit op grond van betrouwbaarheid en relevantie van de methoden en instrumenten.
Bovendien moesten deze ook toepasbaar zijn op de doelgroep, namelijk volwassenen met autisme
spectrum stoornis (ASS)/ in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De volgende instrumenten zijn
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uitgekozen door de onderzoekers: de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM), het Leefplan, QueZ en 8 fasen
model. Daarnaast zijn de methoden krachtgericht werken, oplossingsgericht (Van Bergen, 2011) en
de Socrautische methode (Vermeulen, 2005) uitgekozen. Vermeulen (2005) heeft de Socratische
methode aangepast op het Autismespectrumstoornis. In de methoden en instrumenten komen de
WKS aandachtspunten terug die het zorgplan meer een WKS invulling geven. De toelichting en
onderbouwing van de methoden en instrumenten staat in bijlage 2.

2.4

Deelconclusie

De onderzoekers hebben literatuur gezocht naar de vraag: “Wat staat in de literatuur beschreven
over eisen die het WKS model stelt aan het verpleegkundig zorgplan?”
In de literatuur is gevonden dat de kern van het model WKS is dat elk mens de regie over zijn
mogelijkheden heeft. Zelfregie is het centrale begrip. Dat betekent dus dat de cliënt zeggenschap
heeft over het zorgplan. In het zorgplan staat welke zorg een cliënt krijgt. Een andere eis is dat een
WKS zorgplan gebaseerd moet zijn op de behoeften, wensen, mogelijkheden en beperkingen van de
cliënt zelf. Kleine Schaars (2000) beschrijft dat de kracht van de WKS methodiek juist is dat er twee
zorgplannen geschreven worden: een door de zaakwaarnemer en een door de cliënt met
ondersteuning van de procesbegeleider. Doordat er twee plannen naast elkaar liggen, komt de stem
van de cliënt veel duidelijker naar voren.
Verder is gevonden dat het zorgplan meer toegespitst kan worden op het WKS model als
zorgverleners het zorgplan meer aanpassen op het niveau van de cliënt door bijvoorbeeld
begrijpelijke taal te gebruiken. Verder moet het plan vanuit het perspectief van de cliënt opgesteld
worden. Als het binnen de mogelijkheden van de cliënt valt, schrijft hij zelf het zorgplan. Lukt het
hem niet, dan zoekt hij ondersteuning bij zijn netwerk. Als er vanuit daar geen ondersteuning wordt
geboden, krijgt de cliënt ondersteuning van de procesbegeleider. Verder moet de cliënt op de hoogte
zijn van zijn rechten met betrekking tot het zorgplan en de bespreking daarvan. Tot slot stond ook in
de literatuur dat zorgverleners moeten nagaan of zij voldoende geschoold zijn om met het zorgplan
te werken en de dialoog met de cliënt te voeren. Indien dit onvoldoende is, is bijscholing belangrijk
(Ploegman et al., 2013).
Tijdens de verdiepende literatuurstudie hebben de onderzoekers ook literatuur gevonden over
bepaalde methoden en instrumenten voor zelfregie, daar kwamen de volgende uit: de
Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM), het Leefplan, QueZ, 8 fasen model, krachtgericht werken,
oplossingsgericht werken en Vermeulen (2005) noemt de Socrautische methode. De methoden en
instrumenten kunnen ingezet worden als hulpmiddel om het zorgplan meer in overeenstemming te
brengen met het WKS model. In de methoden en instrumenten komen de aandachtspunten van het
WKS model in terug, namelijk zelfregie en zelfbepaling. De toelichting en onderbouwing van de
methoden en instrumenten staan in bijlage 2.
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3.

Deelonderzoek: Externe experts

In dit hoofdstuk wordt het deelonderzoek: Externe experts beschreven. De onderzoeksmethode
wordt beschreven: onderzoeksbenadering, de dataverzamelingstechniek, de onderzoekpopulatie en
de data-analysemethode. Tot slot staan in dit hoofdstuk de resultaten en deelconclusie van dit
deelonderzoek.

3.1

Onderzoeksmethode

In deze paragraaf staat de onderzoeksmethode beschreven van het deelonderzoek: Externe experts.
Het deelonderzoek is beschreven en uitgevoerd door Hoai Nam.
3.1.1 Vraagstelling
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag van het onderzoek: "Waar moet
volgens de externe experts een zorgplan gebaseerd op het WKS model aan voldoen?"
3.1.2 Onderzoeksbenadering
Dit deelonderzoek betreft een beschrijvend kwalitatief onderzoek omdat het gaat over de ervaringen
en meningen van de externe experts (Baarda & de Goede, 2001).
3.1.3 Dataverzamelingstechniek
De onderzoeker heeft de data verzameld door middel van semigestructureerd interviews omdat de
onderzoeker bepaalde onderwerpen had die ze besproken wilde hebben. Daarop kon ze gericht
vragen stellen maar toch ruimte en vrijheid bieden voor de geïnterviewde om datgene in te brengen
wat hij relevant vond voor het onderzoek (Baarda & de Goede, 2001). De interviews werden
opgenomen door middel van geluidopnameapparatuur zodat de onderzoeker het later systematisch
kon analyseren.
Voor de semigestructureerde interviews heeft de onderzoeker een topiclijst gemaakt. Van te voren
heeft de onderzoeker goed nagedacht over wat ze wilde vragen en welke onderwerpen zij aan bod
wilde hebben. In onderstaand tabel staat de topiclijst.
Tabel 4: Topiclijst interviews externe experts

Hoofdtopics en beginvraag Subtopics

Bron

WKS zorgplan op andere afdelingen

Topic:
WKS Zorgplan / gewenste
situatie

Wijze waarop het besproken wordt

(Ploegman et al.,
2013)

Format
(Voorbeelden van zorgplannen)

(Ploegman et al.,
2013)

Rol van cliënten

(Ploegman et al.,
2013)

Rol van zaakwaarnemer

(Kleine Schaars,
2000)

Rol van procesbegeleider

(Kleine Schaars,
2000)

Methodieken en instrumenten

(Brink et al., 2013)

Wat zegt het WKS model
over het zorgplan?
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Topic:
Verbeteren

(Bij)scholing

(Ploegman et al.,
2013)

Hoe kunnen de bevindingen
geïmplementeerd worden?

Aanbevelingen (hoe te komen tot de
gewenste situatie)

(Grol & Wensing,
2011)

De onderzoeker heeft bovenstaande topics afgeleid uit literatuurstudie. Ploegman et al. (2013)
beschrijven dat het belangrijk is om cliënten te betrekken bij hun zorgplan om hen regie te geven.
Bovendien vinden zij bijscholing belangrijk, omdat zorgverleners voldoende toegerust moeten zijn
om met het zorgplan te werken en de dialoog met de cliënt te voeren. Het WKS model kent de rollen
van de zaakwaarnemer en procesbegeleider (Kleine Schaars, 2009). Deze topics zijn gebruikt omdat
de onderzoeker wilde weten wat hun bijdrage is aan het zorgplan. Verder waren er methoden en
instrumenten in de literatuur gevonden. Daarover wilde de onderzoeker ook meningen en
ervaringen weten. In bijlage 3 staat de uitgebreide onderbouwing van de gehanteerde topics.
3.1.4 Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestond uit drie externe experts. Daarmee worden experts bedoeld die niet
op de afdeling GGzE kliniek centrum autisme werken en die zich bezighouden met het WKS model.
Bij het selecteren van de participanten heeft de onderzoeker een niet-gerichte steekproef gedaan
door middel van de sneeuwbalsteekproef (Baarda, et al., 2013). Tijdens het kennismakingsgesprek
met de opdrachtgever is de WKS-coach genoemd die de implementatie van het model van Willem
Kleine Schaars heeft gefaciliteerd op de afdeling van GGzE kliniek centrum autisme. De onderzoeker
heeft aan diegene gevraagd of hij meer experts kent die mogelijk wilden deelnemen aan dit
deelonderzoek. Daar kwam een andere WKS coach uit die ook is geïnterviewd. De derde expert die
de onderzoeker heeft geïnterviewd was Willem Kleine Schaars zelf.
De participanten werden via de mail benaderd en ontvingen daarbij een introductie over het
onderzoek met de volgende punten: het doel van het onderzoek, de relevantie van het onderzoek,
de doelgroep, wie is de onderzoeker, wat houdt deelname in en hoeveel tijd kost het, dat de
gegevens van de participanten anoniem werden verwerkt. Door een introductie naar de
participanten te sturen, wilde de onderzoeker vertrouwen creëren (Baarda, et al., 2013).
3.1.5 Data-analysemethode
De onderzoeker heeft de data thematisch geanalyseerd zoals Braun en Clarke (2006) het beschrijven
in het 6-fasen model.
De interviews werden opgenomen met geluidsapparatuur zodat er getranscribeerd kon worden. Na
het transcriberen heeft de onderzoeker de teksten actief doorgelezen tot ze een goed beeld had van
wat er gezegd werd. Vervolgens heeft de onderzoeker codes in de tekst toegevoegd. Dat heeft ze
zoveel mogelijk met de eigen woorden van de geïnterviewde gedaan. Daarna had de onderzoeker de
codes op de flap-over geclusterd en daar thema’s aan gekoppeld. De codes die bij elkaar hoorden,
werden bij elkaar gedaan. Zo werden de codes in verband gebracht en kreeg de onderzoeker een
overzicht van het geheel. De onderzoeker heeft de clusters met codes een thema gegeven. De
thema’s werden geïdentificeerd met een inductieve benadering. Daarna werden de thema’s herzien
en heeft de onderzoeker gecheckt of de thema’s werken in relatie tot het totaalbeeld. Hierbij konden
de eerste thema’s vervallen doordat bepaalde codes bij andere thema’s pasten. Daarna werden de
betekenissen van de thema's verfijnd en kregen ze heldere, passende namen en definities die
antwoord gaven op de onderzoeksdeelvraag. Tot slot werden de analysegegevens gerapporteerd in
de volgende paragraaf en heeft de onderzoeker citaten geselecteerd die het thema het beste
illustreerden. Het verhaal werd samengevat en gaf antwoord op de onderzoeksdeelvraag.
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3.2

Resultaten

De onderstaande kopjes zijn de thema’s uit de data-analyse die antwoord geven op de
onderzoeksdeelvraag.
In het zorgplan moet men uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt
Het WKS model is volgens de experts een basishouding met als uitgangspunt dat ieder mens regie
heeft over zijn mogelijkheden. Bij het zorgplan moet er dus worden aangesloten op de
mogelijkheden van de cliënt. Een cliënt is opgenomen en heeft beperkingen, maar het is dus
belangrijk om vooral op de mogelijkheden van de cliënt in te zoomen. Ook als een cliënt een slechte
psychische conditie heeft, kan de cliënt nog keuzes maken, maar zijn kader is dan kleiner. Om de
cliënt zoveel mogelijk de kans te geven om regie te voeren over zijn zorgplan, is het van belang dat
de zorgverlener het zelfoplossend vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt
stimuleert en ondersteunt.
“Dus hoe ga je wat een cliënt kan ook daadwerkelijk inzetten? Dus wat zijn je mogelijkheden? Dat zou
ik in het plan zetten. Welke mogelijkheden wil je naartoe? En wat kun je nu doen al om die
mogelijkheden in te zetten? Dat niet anderen jouw mogelijkheden gaan overnemen. Dat jij zelf de
regie hebt over die mogelijkheden. Maar ze ook uitvoert. Dus dat geeft ook een stuk
verantwoordelijkheid terug aan de cliënt." (E2/88)
Uitgaan van de mens
Het WKS model is een mensvisie. Daarbij is gelijkwaardigheid voor de experts een belangrijke
waarde. De cliënt en zorgverlener hebben een professionele relatie waarin zij allebei gelijk zijn. In
gesprekken gaan zij dan ook gelijkwaardig met elkaar om. Het gebeurt veel dat zorgverleners vanuit
het ziektebeeld van een cliënt handelen, terwijl een cliënt ook een mens is. Het is dus erg belangrijk
om cliënten als mens te benaderen en niet als iemand met autisme. Bij autisme hebben mensen een
bepaald beeld en vooroordelen.
"Bij mensen met autisme is dat vaak heel moeilijk. Maar ik wil van die persoon weten hoe die het ziet
en niet van: ik heb een beeld van autisme. Dat beeld is niet belangrijk; ik wil het beeld bij hem.(...)
Goh, die mens die geeft aan: ik heb toch wel heel duidelijk structuur nodig, kaders, ik heb een
dagindeling, ik moet weten waar ik aan toe ben. En dan kunnen we zeggen: 'Goh, hij is autistisch
misschien.' Vanuit die persoon ga ik dat zeggen en niet andersom." (WKS/99)
Het zorgplan moet van de cliënt zijn
Het zorgplan is niet van de zorgverlener maar van de cliënt. De cliënt heeft zelfregie en bepaalt wat
in het zorgplan komt te staan. Dat is voor de experts erg belangrijk. Door de cliënten regie te geven
over het zorgplan, geeft de zorgverlener ze ook verantwoordelijkheid.
"Ik vind het zo waanzinnig belangrijk dat het zorgplan van de cliënt is en niet van ons. Want als je het
van de cliënt maakt, als hij het van zich zelf maakt, dan is het intrinsiek gemotiveerdheid, dan komt
het van binnen en hoef ik het niet te bewerken." (E1/40)
Als het binnen de mogelijkheden van de cliënt past, schrijft hij het zorgplan zelf. Als dat niet het geval
is, schrijft de cliënt een zorgplan met ondersteuning. Het is niet de bedoeling dat de zorgverlener het
zorgplan voor een cliënt schrijft. De zorgverlener bepaalt niet de doelen van de cliënt, maar dat doet
de cliënt en hij komt zelf met oplossingen. De zorgverleners hebben als valkuil dat ze zorg
overnemen van de cliënt, ze bieden oplossingen en ze stellen regels op vanuit hun eigen normen en
waarden. Om WKS te werken is het dus van belang om te proberen zorg los te laten. Zorgen is erg
hard werken. Door zorg los te laten, legt de zorgverlener meer verantwoordelijkheid bij de cliënt en
is het werken niet meer zo zwaar als voorheen.

15

"Toen ik net begon in het werk was ik heel erg van ‘Ja, ik wil ook voor mensen zorgen’. Maar niet
realiserende dat er een bewoner was die denkt: ‘Hé, daar is er één die gaat voor me zorgen.’ En dan
zeiden ze: 'Willem, er is een emmer met water gevallen in de keuken.' En dan zei ik: 'Oh ja, dat ga ik
opruimen', want ik heb geleerd om voor de mensen te zorgen." (WKS/10)
Omdat zorg loslaten volgens de experts belangrijk is, vinden de experts de term ‘zorgplan’ ook niet
passen omdat het woord ‘zorg’ erin voorkomt. Zorg betekent namelijk overnemen. Het woord ‘zorg’
staat voor afhankelijkheid terwijl we willen dat de cliënt verantwoordelijk is. Twee experts zouden
het ondersteuningsplan noemen.
Het systeem betrekken bij het zorgplan
Volgens de drie experts is het belangrijk om het systeem (familie, vrienden etc.) te betrekken bij het
zorgplan. Het systeem observeert ook gedrag bij de cliënt en die kan de observatie terugkoppelen.
Een zaakwaarnemer kan de cliënt ook de opdracht geven om het zorgplan met ondersteuning van
zijn systeem in te vullen.
"Je kunt ook kijken wie zit er in jouw omgeving? Die zou ik zeker bij een zorgplan betrekken. Want je
neemt eigenlijk nooit een cliënt alleen op. Je neemt altijd een cliënt op met zijn systeem. En de cliënt
is altijd onderdeel van zijn systeem. Of die contact nou wel of geen contact heeft. Of die relatie nou
goed is of niet." (E2/38)
Een cliënt zit ook op een groep met meerdere cliënten. De experts vinden dan ook dat de groep ook
betrokken moet worden in het zorgplan, omdat de cliënten 24 uur per dag met elkaar
‘’opgescheept’’ zitten waardoor ze elkaar beter kennen. De zorgverlener gaat dus eerst kijken wat de
cliënt zelf kan, als iets niet lukt, moet er gekeken worden of er iemand in de groep of omgeving is die
de cliënt kan helpen. Als dat niet gaat, dan komt pas de zorgverlener.
"Dan vraag ik: ‘Wat kun je zelf?’ En dan zegt hij: 'Ja, maar ik heb geen armen (bij wijze van spreken)'
En dan zeg ik: 'Ja, maar is er iemand in jouw groepje die jou kan helpen?' En ik denk wij moeten ons
realiseren dat zij daar wonen. Wij niet, wij gaan ’s avonds weer naar huis. Dus kun je ook zeggen: hoe
kun je de groep sterker maken met elkaar. En als ze dan zeggen: ’Ja, maar er is niemand die armen
heeft…’ Dan kom ik!" (WKS/8)
De zaakwaarnemer toetst de oplossingen van de cliënt en mag opdrachten geven. De
procesbegeleider ondersteunt en geeft geen mening.
De cliënt komt zelf met oplossingen. De taak van de zaakwaarnemer is het toetsen van die
oplossingen. De zaakwaarnemer mag opdrachten geven aan de cliënt. Als de cliënt met een oplossing
en doelen komt bij het zorgplan, toetst de zaakwaarnemer deze. Wanneer de zaakwaarnemer
akkoord gaat met de oplossing van de cliënt, kan deze opgenomen worden in het zorgplan.
"Dus bijvoorbeeld zijn kamer. Dat kan de opdracht van de zaakwaarnemer zijn: Ik ben niet akkoord
met jouw kamer, ik vind het daar een grote puinhoop en bedenk jij eens welke activiteiten jij kunt
ondernemen om er verandering in de krijgen. Hoe ga jij, jij en niet ik, daar een bedrage aan leveren.
(...) Ben je altijd bewust van: geef je opdrachten of niet? Geef je opdrachten of oplossingen? Hoor je
het verschil? " (E1/16)
De zaakwaarnemer gaat uiteindelijk akkoord met de oplossingen en geeft vervolgens het team (de
ondersteuners) opdrachten om de cliënt te ondersteunen. De cliënt geeft bijvoorbeeld aan moeite te
hebben met stofzuigen. Dan kan de zaakwaarnemer de ondersteuners als opdracht geven om de
cliënt elke week te ondersteunen bij het stofzuigen. De ondersteuner mag in het WKS model daarbij
geen mening geven. Het is de bedoeling dat de ondersteuner het objectieve gedrag van de cliënt
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terug rapporteert aan de zaakwaarnemer. Als de cliënt zich niet aan zijn afspraken houdt, dan is het
aan de zaakwaarnemer om de cliënt daarop aan te spreken en te confronteren.
“ Als mensen jou confronteren wordt je gezien. Dan heb je ook het gevoel dat je gezien wordt. En dat
is meteen ook dat punt van verbondenheid. Als je niet geconfronteerd wordt dan wordt je ook
verwaarloosd. En verwaarlozing is overvraging en dat geeft weer strijd." (E2/155)
Het lukt niet elke cliënt op zelf met oplossingen te komen. Dan geeft de zaakwaarnemer de
procesbegeleider een opdracht om de cliënt daarbij te ondersteunen. De procesbegeleider
ondersteunt de cliënt ook als hij moeite heeft met het schrijven van een zorgplan. De
procesbegeleider geeft hierin geen mening en geen invulling, hij is objectief, hij is onvoorwaardelijk
aan het luisteren en is onvoorwaardelijk de cliënt aan het volgen. Hij vraagt naar de ervaring en
beleving van de cliënt en helpt de cliënt zicht te krijgen op zijn mening.
Aansluiten bij het kader van de cliënt, niet betuttelen en overvragen
Een cliënt is volgens een expert altijd in staat om mee te doen met het zorgplan, ook al is zijn
psychische conditie verminderd. Het is dan zaak dat de zorgverlener zich aanpast aan het niveau van
de cliënt op dat moment. Het kader wordt dus kleiner. Als het kader van een cliënt op dat moment
heel klein is, kan de zorgverlener hem nog wel de regie geven door keuzemogelijkheden aan te
bieden. Ook is het volgens de drie experts erg belangrijk dat de zorgverlener rekening houdt met de
belevingswereld van de cliënt. Op lichamelijk niveau kunnen zorgverlener en cliënt op hetzelfde
niveau zitten, maar in beleving kan een cliënt een belevingswereld van een kind van 4 jaar oud
hebben. Het taalgebruik moet daarom worden aangepast. Als dat niet wordt gedaan, dan wordt de
cliënt overvraagt.
"De vragen zijn afhankelijk van de situatie en het niveau. Als je als volwassene aan een klein kind
vraagt: heb je lichamelijke beperkingen? Dat zegt dat kind: ‘Wat is dat? (lachend)’. Je zegt dan
eerder: ‘Heb je wel eens zeer aan je been?’ Weet je wel." (WKS/125)
Methoden en instrumenten
Volgens de experts kunnen methoden en instrumenten helpen om zorgplannen inzichtelijker te
maken. Vele methoden passen binnen het WKS model. Aan de andere kant zegt een expert dat je
met modellen (met daarin bijvoorbeeld levensdomeinen) weer iets op legt. Volgens een andere
expert ga je met levensdomeinen ook kijken naar onmogelijkheden. Een expert gebruikt zelf als
achtergrond de Self Determination Theory van Ryan en Daisy.
“Je hebt Self Determination Theory van Ryan en Daisy.. en die benadert de mogelijkheden van
mensen heel erg vanuit zelfregie, selfdetermination, zelfbepaling! Dus dat je ook recht hebt op
zelfbepaling. (…) Maar voor het zorgplan zelf, vind ik Ryan en Daisy een goede om als
achtergrondtheorie te hebben.” E2/92)
Verder vertelden twee experts dat het werken met video een belangrijk onderdeel is binnen het WKS
model. Veel cliënten kunnen meer dan ze zelf denken. Door met video te werken krijg je een
objectiever beeld van de cliënt. Met video kun je namelijk ook de belevingswereld van de cliënt in
kaart brengen maar ook heel goed non-verbaal gedrag observeren. Video kan ook gebruikt worden
als cliënt moeite heeft met het schrijven van een zorgplan.
Willem Kleine Schaars heeft tijdens het interview materiaal meegegeven waarmee je een
ondersteuningsplan kunt invullen. Hiermee verdeel je het kader van de cliënt in vier levensgebieden.
Het ondersteuningsplan in bijlage 4 bestaat uit drie formulieren.
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3.3

Deelconclusie

De onderzoeker is bij dit deelonderzoek bij de experts nagegaan wat zij een goed zorgplan vinden dat
is gebaseerd op het WKS model. De deelconclusie geeft dus antwoord op de onderzoeksdeelvraag:
“Waar moet volgens de externe experts een zorgplan gebaseerd op het WKS model aan voldoen?"
De experts vinden het in een zorgplan vooral belangrijk dat het gebaseerd is op de mogelijkheden
van de cliënt. Je kijkt dus naar de dingen die een cliënt wel kan en niet wat een cliënt niet kan. Bij het
zorgplan moet het team ook uitgaan van de mens, ze moeten kijken naar de wat cliënt zegt en niet
wat het ziektebeeld van de cliënt zegt.
Een valkuil van zorgverleners is dat zij willen zorgen, zij nemen dingen over van de cliënt. Bij het
zorgplan is het de bedoeling dat zij de cliënt alleen ondersteunen. De cliënt schrijft zelf zijn zorgplan
en krijgt ondersteuning waar nodig, zo is het gebaseerd op het WKS model. De experts vinden
daarom het word ´zorgplan´ ook niet passen bij het model. Ondersteuningsplan is een betere term.
Het zorgplan moet van de cliënt zijn. We kijken naar de ervaring van de cliënt en niet die van de
zorgverlener. Als de cliënt aangeeft iets niet te kunnen, betrek je het systeem en de groep bij het
zorgplan voor ondersteuning. Als vanuit daar geen ondersteuning mogelijk is, dan komt de
zorgverlener.
Willem Kleine Schaars heeft in 2014 nieuw materiaal ontwikkeld voor een ‘ondersteuningsplan’
(bijlage 4), waarbij de cliënt zelf het ondersteuningsplan dient te schrijven met ondersteuning van
zijn systeem en procesbegeleider. Verder toetst de zaakwaarnemer het ondersteuningsplan van de
cliënt. Wanneer de zaakwaarnemer akkoord is met het ondersteuningsplan, geeft hij opdrachten aan
de ondersteuners.
Om een cliënt goed te kunnen ondersteunen bij zijn zorgplan is het belangrijk om de belevingswereld
van de cliënt in kaart te brengen. Hierdoor voorkom je betutteling en overvraging. Als de
belevingswereld van de cliënt in kaart is gebracht kan de zorgverlener zich aanpassen aan het niveau
van de cliënt, door bijvoorbeeld zijn vocabulaire aan te passen. Video opname is een goede manier
om de belevingswereld van de cliënt in kaart te brengen. Het is een manier dat erg veel binnen het
WKS model wordt gebruikt. Met video kun je ook veel observeren uit het non-verbale gedrag als een
cliënt moeite heeft zich verbaal te uiten.
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4.

Deelonderzoek: Cliëntenbegeleiders

In dit hoofdstuk is het deelonderzoek met cliëntenbegeleiders van GGzE kliniek centrum autisme
beschreven. Hierin worden de onderzoeksmethode, resultaten en deelconclusie toegelicht. Dit
deelonderzoek is beschreven en uitgevoerd door Shashenca.

4.1

Onderzoeksmethode

De beschrijving van de onderzoeksmethode bestaat uit: vraagstelling, onderzoeksbenadering,
dataverzamelingstechniek, onderzoekspopulatie en data-analyse.
4.1.1 Vraagstelling
De vraagstelling bij dit deelonderzoek luidt: “Hoe wordt het huidig zorgplan ervaren door de
cliëntenbegeleiders in relatie tot het WKS model en wat stellen zij voor ter verbetering?”
4.1.2 Onderzoeksbenadering
Dit deelonderzoek is een beschrijvend kwalitatief onderzoek, omdat de onderzoeker de ervaringen
en voorkeuren van cliëntenbegeleiders omtrent het huidig zorgplan in kaart wilde brengen (Baarda &
de Goede, 2001).
4.1.3 Dataverzamelingstechniek
Voor dit deelonderzoek organiseerde de onderzoeker een focusgroepgesprek met
cliëntenbegeleiders om hen de gelegenheid te bieden om bij elkaar te zitten en samen te
discussiëren over het zorgplan. Voor het focusgroepgesprek werd een topiclijst gebruikt (Boeije,
2014). De onderwerpen in de topiclijst zijn gebaseerd op de literatuurstudie. De onderzoeker nam
tijdens de focusgroep de rol van gespreksleider op zich. Er werd gebruik gemaakt van videoopnameapparatuur, zodat de onderzoeker tijdens het analyseren van het focusgroepgesprek ook kon
letten op non-verbale communicatie van de deelnemers (Baarda B. , 2014). De videoopnameapparatuur werd bediend door de mede-onderzoeker. Hieronder staat een overzicht van de
topiclijst van de focusgroep.
Tabel 5: Topiclijst cliëntenbegeleiders
Hoofdtopics
Subtopics
Bron
Hoofdvraag (Oude werkwijze): Hoe ervaren jullie het werken met het huidig zorgplan?
Oude werkwijze
Gebruik van het oude zorgplan volgens de PES
(Bijlage 1) Werkgroep
zorgplan
format
WKS:
- Voordelen
- Nadelen
Op welke wijze wordt de cliënt betrokken bij het
opstellen van het zorgplan?
- informeren;
- of betrekken.

(Kleine Schaars, 2000)
(Ploegman et al., 2013)

Mate waarin het oude zorgplan zelfregie van de
cliënt stimuleert (meebeslissen over de zorg)

(Ploegman et al., 2013)

Hoe verloopt de dialoog tussen cliënt en
(Ploegman et al., 2013)
zaakwaarnemer bij het opstellen van het zorgplan
Hoofdvraag (Gewenste situatie): Als jullie kijken naar het zorgplan… wat zou voor jullie het ideaal
zorgplan zijn gericht op het WKS model?
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WKS zorgplan

Wat vinden cliëntenbegeleiders belangrijke WKS
uitgangspunten die zeker terug moeten komen in
het nieuw zorgplan

(Kleine Schaars, 2000)

Mate waarin het gewenste zorgplan zelfregie van
de cliënt moet stimuleren (In hoeverre mag de
cliënt meebeslissen over de zorg en wat bepaalt de
zaakwaarnemer?)

(Ploegman et al., 2013)

Gewenste invulling zorgplan (format). Wat vinden
jullie van de term ‘zorgplan’?

(Ploegman et al., 2013)

Ideale dialoog tussen cliënt en zaakwaarnemer met (Ploegman et al., 2013)
betrekking tot het gewenste zorgplan
Hoofdvraag (Verbeteren - werken naar de gewenste situatie): Hoe kunnen de bevindingen
geïmplementeerd worden?
Verbeteren
Eventueel (bij)scholing m.b.t. het gewenste
(Ploegman et al., 2013)
zorgplan en/of instrumenten zelfregie
Aanbevelingen om het gewenste zorgplan te
kunnen implementeren

(Grol & Wensing, 2011)

De onderzoeker heeft bovenstaande topics afgeleid uit de literatuurstudie. Kleine Schaars (2000)
beschrijft WKS uitgangspunten die de zelfregie van de cliënt bevordert. Zelfbepaling van de cliënt in
het zorgtraject vindt Kleine Schaars (2000) belangrijk. Ook Ploegman et al. (2013) beschrijven dat het
belangrijk is om cliënten te betrekken bij hun zorgplan om hen regie te geven over de eigen zorg. De
communicatie tussen de cliënt en de zaakwaarnemer is belangrijk om een wederzijds
verwachtingspatroon te ontwikkelen en afspraken aan te gaan over de zorg. Bovendien vinden zij
bijscholing belangrijk, omdat zorgverleners voldoende toegerust moeten zijn om met het zorgplan te
werken en de dialoog met de cliënt te voeren. In bijlage 5 is de onderbouwing van de topics
opgenomen.
4.1.4 Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestond uit cliëntenbegeleiders van de afdeling GGzE kliniek centrum
autisme. Het team bestaat uit zestien cliëntenbegeleiders. De kenmerken van de focusgroep zijn:
 zes cliëntenbegeleiders waarvan twee senior verpleegkundigen, twee sociaal pedagogische
zorgverleners, een Fontys HBO-V stagiaire en een HBO Sociale Studies stagiaire;
 beide sekse;
 leeftijd variërend van 21 tot en met 52 jaar.
De werving van deelnemers heeft plaatsgevonden door middel van een gelegenheidssteekproef. De
deelnemers bestonden namelijk uit cliëntenbegeleiders die op een donderdagmiddag (27 november
2014) dienst hadden. De onderzoeker streefde naar minimaal zes en maximaal tien deelnemers voor
dit deelonderzoek, dit aantal is klein genoeg om iedereen aan het woord te laten en groot genoeg
om gezamenlijk kennis uit te wisselen en levendig te discussiëren (Boeije, 2014). Samen met de
opdrachtgever besprak de onderzoeker ook, dat twee stagiaires van de Fontys Hogeschool mochten
deelnemen aan de focusgroep. Deze stagiaires hebben namelijk ook met het huidig zorgplan gewerkt
en konden daarom waardevolle mening delen.
4.1.5 Data-analysemethode
Om de focusgroep onder cliëntenbegeleiders inhoudelijk te analyseren heeft de onderzoeker de zes
fasen van kwalitatieve thematische analyse van Braun en Clarke (2006) doorlopen. De onderzoeker
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maakte gebruik van een geluidsopname met video-functie tijdens de focusgroep. Deze werd gebruikt
om de verzamelde data te transcriberen. Om allereerst vertrouwd te raken met de data doorliep de
onderzoeker de eerste stap van Braun en Clarke (2006) ‘verkennen van data’ door de transcriptie
goed te bestuderen en codes toe te voegen aan wat er gezegd werd door de deelnemers. Door alle
codes op een flap-over te plakken en deze vervolgens te clusteren zijn de thema’s ontstaan. Deze
thema’s zijn zodoende op inductieve wijze geïdentificeerd (Braun & Clarke, 2006). De thema’s zijn
herzien door thema’s met een te kleine omvang samen te voegen aan andere passende thema’s.
Uiteindelijk zijn de resultaten van de focusgroep gerapporteerd om een antwoord te geven op de
vraagstelling bij dit deelonderzoek.

4.2

Resultaten

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van het deelonderzoek met de
cliëntenbegeleiders.
Behoefte aan cliëntgerichte werkwijze
Alle deelnemers gaven aan dat er enkele jaren geleden behoefte is ontstaan aan een cliëntgerichte
werkwijze. Het PES gebaseerde zorgplan werd negatief ervaren door cliëntenbegeleiders, doordat
deze niet ondersteunend is voor de zelfregie van de cliënt. Ook gaven ze aan dat het PES zorgplan
probleemgericht was en ingevuld werd door de cliëntenbegeleiders. Dit hield in dat zij het probleem
vaststelde, waarbij overleg met de cliënt ontbrak. De deelnemers gaven allen aan dat bij het PES
zorgplan de zorgdoelen van de cliënt moest aansluiten op de visie, normen en waarden van de
cliëntenbegeleider.
“…vaak waren de problemen die gesteld werden, waar men aan moest werken als cliënt, door de
zorgverlener gesteld. Bijvoorbeeld wij vinden dat jij te laat op staat of dat je je dag/nacht ritme hebt
omgedraaid. Nou ja, misschien vindt de cliënt dat helemaal niet, maar voor ons was het vaak een
probleem, dus moest de cliënt daaraan gaan werken”. (CB1/9)
Huidige werkwijze is meer cliëntgericht
Alle deelnemers waren het erover eens dat de WKS uitgangspunten zoals cliëntgerichtheid,
gelijkwaardigheid en zelfbepaling van de cliënt onmisbaar zijn. Ook vond de meerderheid dat
cliënten op eerlijkheid moeten kunnen vertrouwen. De zelfregie van de cliënt wordt als belangrijkste
uitgangspunt gezien. Dit aspect moet volgens hen gewaarborgd blijven. Bij het huidig zorgplan
worden zorgdoelen niet meer opgelegd en mogen cliënten zelf hun zorgvraag formuleren. De cliënt
wordt hierbij ondersteund door zijn zaakwaarnemer. Volgens alle deelnemers is de relatie tussen
cliënt en cliëntenbegeleider tegenwoordig meer een samenwerkingsverband.
“De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen genezingsproces. En wel met hulp, aansturing en
motivatie van ons…”. (CB4/29) “Het komt inderdaad wel steeds meer door het WKS model, dat je de
cliënt steeds meer laat vertellen van: waar loop je tegenaan en waar moeten we aangaan werken?”.
(CB3/5)
Uit analyse blijkt verder dat cliëntenbegeleiders op een eigen persoonlijke wijze cliënten betrekken
bij het proces rondom het zorgplan. Eén deelnemer vertelde dat zij altijd eerst te rade gaat bij de
cliënt zelf. Zij benoemde dat het eraan ligt hoe cliëntenbegeleiders er een eigen draai aan geven. De
overige deelnemers knikten hierbij.
“…wat ik altijd zelf doe is dat iemand vooraf altijd zelf gaat nadenken over hoe het gegaan is en dat
stuk neem ik mee in het zorgplan. Dus eigenlijk ook hoe iedereen zijn eigen draai eraan geeft”.
(CB6/8)
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Cliënt schrijft aan eigen zorgplan
Met het oog op een WKS gericht zorgplan gaven een aantal deelnemers aan, dat er steeds meer
gewerkt wordt naar een situatie waarin cliënten kunnen schrijven aan hun eigen zorgplan. Het is de
bedoeling dat de betrokken disciplines eveneens een zorgplan gaan schrijven. Eén deelnemer gaf aan
dat er al enkele cliënten zijn die schrijven aan hun zorgplan. Dit blijkt wel afhankelijk te zijn van het
kader van de cliënt.
“Ik vind het wisselend want de ene cliënt kan zijn eigen zorgplan maken en bij de andere cliënt moet
je het wel voor doen. Dan kun je een beperkt aantal keuzes geven. Het is afstemmen op wie je voor je
hebt en kijken naar de mogelijkheden”. (CB5/64)
In de toekomst wilt het team cliënten toegang verlenen tot de zorgapplicatie USER, zodat zij kunnen
schrijven aan hun zorgplan. Cliëntenbegeleiders moeten nog wennen aan deze toekomstige
werkwijze. Eén deelnemer benoemde niet te weten hoe dit proces zal moeten verlopen en dat het
aspect ‘toezicht’ terwijl cliënten zich in USER bevinden, nog verduidelijkt moet worden.
“En nu is het de bedoeling dat de cliënt een eigen zorgplan schrijft. Ook de verpleegkundige doet dat,
de behandelaren en alle andere betrokkenen. (…) Daar moet dan wel iemand bij zitten om te kijken of
ze geen misbruik maken van USER neem ik aan. Ik weet nog niet hoe dat dan moet…”. (CB4/96)
De deelnemers vonden verder een andere benaming voor de term ‘zorgplan’ beter. Zij wensen een
term die eenduidigheid biedt. Er is onduidelijkheid door de verschillende gehanteerde termen.
“Het maakt me ook niet zoveel uit, als het beestje maar een naam heeft, dat inderdaad iedereen weet
waar we het over hebben”. (CB4/246)
Werken vanuit mogelijkheden cliënt
Alle deelnemers waren het erover eens, dat er vanuit mogelijkheden van de cliënt gewerkt dient te
worden. Twee deelnemers benoemden dat de cliënt met een klein kader keuzemogelijkheden
worden aangeboden, zodat deze toch eigen keuzes kan maken. Afbakenen van het kader van de
cliënt bij het samen vaststellen van zorgdoelen vinden zij belangrijk. De deelnemers waren van
mening dat kaderstelling regelmatig moet plaatsvinden. Hierbij neemt de zaakwaarnemer zowel zijn
eigen ervaring als die van het systeem en het team mee om een beeld te krijgen van het kader. Zij
vinden regelmatig bijstellen van doelen daarbij belangrijk. Dit omdat het kader van de cliënt kan
variëren, waardoor het anticiperen hierop belangrijk is om overvraging of betutteling van de cliënt te
voorkomen. Eén deelnemer gaf hierbij aan het anticiperen in de praktijk niet altijd even makkelijk te
vinden, maar vindt het toch belangrijk om ermee aan de slag te gaan.
“Dat is ook het belang van de zaakwaarnemer. Die kan een kader stellen bij een cliënt en dan kun je
meteen toetsen van he, is het overvraging, ondervraging of zit ik goed? En daarop kun je anticiperen
door het kader groter of kleiner te maken”. (CB5/60)
De helft van de deelnemers loopt weleens tegen het juridisch kader van cliënten met maatregels
(Wet BOPZ) aan. Dit omdat het WKS model uitgaat van wat de cliënt wilt, terwijl het juridisch kader
hierin beperkingen levert.
“…dan is het niet alleen wat de cliënt wil, maar dan heb je wel de (juridische) kaders waarmee je te
maken hebt zonder dat wij die stellen”. (CB6/289)
Verder wordt door een deelnemer benadrukt dat oplossingsgericht samenwerken met de cliënt
belangrijk is binnen het aspect ‘werken vanuit mogelijkheden van de cliënt’. Hierbij dienen
meningsverschillen tussen de cliënt en de betrokken disciplines besproken te worden. Vooruitkijken
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is van belang. Ook het stellen van prioriteiten bij oplossingsgericht samenwerken vinden
cliëntenbegeleiders belangrijk, aangezien zorgdoelen haalbaar moeten zijn. Een aantal deelnemers
benoemde het een uitdaging te vinden om zorgdoelen haalbaar te houden, aangezien dit in praktijk
niet eenvoudig blijkt te zijn.
“… Cliënten willen graag vooruit. Dus wat er besproken moet worden tijdens een zorgplanbespreking,
zou moeten zijn ‘het verschil’... als de cliënt denkt zo zijn doel te behalen en de therapeut denkt het op
die manier te kunnen doen, dan zul je daar samen uit moeten komen”. (CB1/102)
Optimale dialoog: aansluiten op niveau cliënt
De meerderheid benoemde dat de mate van dialoog met de cliënt afhangt van diens kader. De
dialoog wordt afgestemd op het individu. Dit houdt in dat het taalgebruik aangepast wordt aan de
cliënt. Drie deelnemers benadrukten het belang van niet ‘over’, maar ‘met’ de cliënt praten. Eén
deelnemer gaf aan, dat de dialoog met de cliënt beperkt wordt door standaardvragen in de format
van het zorgplan.
“Ik bedoel dat dat zeker belangrijk is, dat niet alleen wij als zorgverlener aan het woord zijn, maar
vooral de cliënt. (…) Ik heb gisteren een zorgplan gehad en daarin hebben wij de zorgplannen aan de
kant gelegd en we zijn gaan praten. De cliënt begon zélf met praten en aan de hand daarvan,
kwamen eigenlijk iedereen aan het woord … bij die cliënt kan het en past het”. (CB6/182)
De helft van de deelnemers vinden het lastig zorgdoelen vast te stellen bij cliënten met
opnameweerstand. ‘Spiegelen’ wordt als gesprekstechniek gehanteerd om de cliënt te stimuleren
zelf zijn doelen te verwoorden. Cliëntenbegeleiders spiegelen door actie en gevolg te benoemen aan
de cliënt. Het benoemen van observaties van het systeem van de cliënt achtten de deelnemers ook
geschikt als spiegeling.
“En sommigen die willen niet persé hier zijn hè. Die kom je hier ook tegen en dan is het wat lastiger en
zeker omdat je zelf een hele hoop dingen bij een cliënt kunt zien, maar als natuurlijk de cliënt het zelf
niet ziet dan is het heel moeilijk om… (CB6/71)
Automatisering van het zorgplan in USER
In de toekomst is het de bedoeling dat alle zorgplannen in USER worden opgenomen. Het door de
cliënt geformuleerd opnamedoel dient als uitgangspunt. Eén deelnemer benoemde dat dit in enige
mate overeenkomt met de PES werkwijze. Dit aangezien er een selectiemogelijkheid is qua
verpleegdoelen in USER. Hierbij worden er subdoelen/acties aan het overkoepelend doel gekoppeld.
De deelnemers vinden het belangrijk dat zorgdoelen vanuit de mogelijkheden van cliënten worden
vastgesteld. Dit wordt volgens een aantal deelnemers ook ondersteund door het zorgplan in USER.
Volgens hen voorkomt dit zorgplan namelijk het opleggen van doelen aan cliënten. Eén deelnemer
benadrukt echter het belang van een ‘blanco’ zorgplan, daar standaardvragen en
selectiemogelijkheden de cliënt kunnen beperken in het verwoorden van zijn wensen.
“Dat was eigenlijk net zoals bij de PES… je kiest binnen welk gebied het doel valt. Die keuze, die staat
in USER, je moet er een keuze uitmaken zeg maar”. (CB1/297) “Het ideale zorgplan zou voor mij
blanco zijn in het kader van het WKS model. (…) En dan samen met de cliënt kijken, zonder maar
enige vraag daarop van: waar willen we komen? Dan komen we tot een beeld wat wenselijk is voor
de cliënt!” (CB3/79)
Intensieve samenwerking tussen disciplines
Met de implementatie van het zorgplan in USER is het de bedoeling, dat alle disciplines hieraan een
bijdrage gaan leveren. De betrokken disciplines zijn verantwoordelijk voor het schrijven van een
eigen gedeelte aan het zorgplan. Cliëntenbegeleiders wensen hierbij meer input van overige
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disciplines en vinden dat het WKS model vaak niet toegepast wordt buiten de afdeling. Het zorgplan
beoogt een samenkomen van meerdere invalshoeken te creëren. De zorgdoelen uit verschillende
therapieën vormen namelijk één geheel. Hierbij worden de individuele evaluaties van de cliënt,
zaakwaarnemer, behandelaar en therapeuten vergeleken en besproken. Het samenvoegen van deze
zorgdoelen vinden de deelnemers daarom overzichtelijk en doelgericht.
“Wat ik het fijne vind aan de nieuwe methode, is dat iedereen zijn bijdrage levert. Tot nu toe was het
zo dat wij als verpleegkundigen het verslag maakten”. (CB4/92) “…verschillende cliënten volgen
verschillende therapieën en daar hebben ze ook doelen en vaak staan die ook indirect verbonden met
de doelen die ze hier hebben. Dus als dat één geheel wordt, vind ik het ook overzichtelijker en ben je
nog meer doelbewust bezig”. (CB6/114)
Instrumenten als hulpmiddel
De Woonvaardigheidslijst, die gebruikt wordt door cliëntenbegeleiders, zien de deelnemers als
instrument om de zelfredzaamheid van de cliënt te inventariseren. De helft van de deelnemers gaf
aan, dat de Zelfredzaamheidsmatrix als hulpmiddel gebruikt kan worden bij bepaalde doelstellingen
van de cliënt. Wel dient er gekeken te worden naar de mogelijkheden van de cliënt in plaats van naar
de onmogelijkheden. De matrix kan volgens hen gebruikt worden om tussendoor de voortgang van
de cliënt te peilen. Eén deelnemer achtte de kans aanwezig dat de Zelfredzaamheidsmatrix in de
praktijk niet ingevuld zal worden door de cliënt. De deelnemers vinden namelijk allen dat sturing
door cliëntenbegeleiders bij het invullen van de matrix voorkomen dient te worden. Deze zou
volgens hen ingevuld moeten worden door de cliënt zelf of met ondersteuning van zijn systeem. Bij
bespreking van de ingevulde matrix vinden zij het belangrijk dat de zorgvraag vanuit de cliënt komt
en niet vanuit de matrix.
“… door dat in te vullen of door de cliënt dan heb je wel een beeld van het kader waar je vanuit wilt
gaan”. (CB1/345) “Dat is dan een middel dat je bij een bepaald doel kunt gebruiken… als een cliënt
dat doel heeft dan kan je dat prima inzetten”. (CB5/313) “Als uitgangspunt wel, maar ik dacht niet als
‘ware oordeel’ ofzo!” (CB4/327)
Bijscholing
Onder nieuw personeel blijkt dat er enig behoefte is aan WKS scholing. Eén deelnemer benoemde
dat nieuw personeel nog niet WKS geschoold is. Aan stagiaires wordt het WKS model echter wel
onderwezen als onderdeel van de leeractiviteiten. Een aantal deelnemers benoemden het WKS boek
als geschikt middel voor kennisvergroting. Het zelf opzoeken van WKS-theorie wordt door de
deelnemers zowel positief als negatief ervaren. Twee deelnemers benoemden het leuk te vinden om
met collega’s WKS visies uit te wisselen. Zij vinden dit belangrijk voor de kennisvergroting en zien het
als eigen verantwoordelijkheid. Eén deelnemer benadrukte het toch belangrijk te vinden, dat nieuw
personeel WKS scholing krijgt en vond een cursus via het E-Lab hiervoor geschikt. In dat geval kan de
cursus in eigen tijd doorlopen worden. Desondanks gaf de meerderheid aan meer baat te hebben bij
het samen leren.
“Ja, ik denk: de mensen die er al zijn, die zijn al geschoold, maar de nieuwe mensen nog niet”.
(CB6/251) “…ik snap het (WKS model) deels inderdaad, maar hetzelfde wat CB5 net al benoemt. Het
stukje: met elkaar ervan leren en stappen maken, vind ik minimaal net zo belangrijk en leer ik
persoonlijk meer…” (CB3/283)
Wat betreft het instrument ‘Zelfredzaamheidsmatrix’ zijn alle deelnemers erover eens, dat het
gebruik ervan niet ingewikkeld mag zijn. Bijscholing voor het gebruik van dit instrument is volgens
hen pas nodig wanneer er moeilijkheden optreden.
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“Ja, ik denk dat bijscholing niet persé direct door een trainer gegeven moet worden. Met de E-labs zijn
ze allemaal dingen aan het ontwikkelen en USER-cursus heb je ook allemaal, dus laat mensen vooral
in hun eigen tijd dat soort dingen doen”. (CB6/349)
Implementatie in heldere fases, tijdspad en evaluatiemomenten
De implementatie van een WKS gerichte zorgplan mag volgens de deelnemers niet gepaard gaan met
teveel veranderingen tegelijkertijd. Het team heeft baat bij implementatie, waarbij de fases en
tijdspad duidelijk zijn beschreven. Een deelnemer benoemde dat afgesproken evaluatiemomenten
van belang zijn, zodat randvoorwaarden zonodig bijgesteld kunnen worden.
“Ja, ja! Dat is mijn vraag en dat vind ik randvoorwaarden… kijk we kunnen allemaal aan het fröbelen
gaan en dat vind ik prima, maar leidt het tot iets dan he?! (…) ik denk dat je het in fases moet
brengen en dat je in ieder geval daar een aantal data aan koppelt zo van: op die datum willen we in
ieder geval dat…” (CB1/204)

4.3

Deelconclusie

Aan de hand van bovenstaande resultaten wordt er antwoord gegeven op de vraagstelling: “Hoe
wordt het huidig zorgplan ervaren door de cliëntenbegeleiders in relatie tot het WKS model en wat
stellen zij voor ter verbetering?”
Cliëntenbegeleiders ervaarden het op PES gebaseerde zorgplan negatief. Dit vonden zij niet
ondersteunend voor de zelfregie van de cliënt. Hierdoor is er behoefte ontstaan aan een
cliëntgerichte werkwijze. De huidige werkwijze wordt als cliëntgerichter ervaren. Gelijkwaardigheid,
eerlijkheid en zelfbepaling van de cliënt vinden zij cruciaal in relatie tot het WKS model. De
verantwoordelijkheid voor herstel wordt bij de cliënt gelegd. Daarom vinden cliëntenbegeleiders dat
de zorgdoelen vanuit de cliënt moeten komen. Bij het huidig zorgplan geven krijgen cliënten met een
klein kader keuzemogelijkheden. Wel valt het op dat cliëntenbegeleiders op hun eigen persoonlijke
wijze de cliënt betrekken bij het zorgplan. Er wordt gewerkt naar een situatie waarin alle cliënten zelf
gaan schrijven aan een eigen zorgplan. In de zorgapplicatie USER is ten behoeve hiervan een
geautomatiseerd zorgplan opgenomen. Hierbij ervaart het team nog onduidelijkheden. Het
regelmatig vaststellen en bijstellen van kaders vinden cliëntenbegeleiders een uitdaging, omdat
tijdig herkennen van overvraging en ondervraging in de praktijk lastig blijkt te zijn.
Cliëntenbegeleiders vinden een optimale dialoog met de cliënt belangrijk en proberen dit te bereiken
door aan te sluiten op het niveau van de cliënt. Er wordt ook weerstand ervaren rondom het
zorgplan bij cliënten die opname niet accepteren. Gesprekstechnieken zoals ‘spiegelen’ en
‘confronteren’ worden dan toegepast om de cliënt te stimuleren zijn zorgvraag toch te verwoorden.
Ter verbetering van het zorgplan stellen cliëntenbegeleiders voor om de implementatie van een WKS
gerichte zorgplan in heldere fases, tijdspad en evaluatiemomenten te laten verlopen. Wat betreft het
geautomatiseerd zorgplan wenst het team intensieve samenwerking tussen cliëntenbegeleiders en
overige betrokken disciplines, waarbij meer input van alle betrokken disciplines wordt bereikt.
Bovendien vinden zij een andere benaming voor de term ‘zorgplan’ een stap naar verbetering. Er is
behoefte aan een term die eenduidig is. Zij staan open voor eventueel gebruik van instrumenten als
hulpmiddel bij bepaalde doelen van de cliënt. Wel wordt geconcludeerd dat zelfbepaling van de
cliënt vóór uitkomst van het instrument gaat. Onder nieuw personeel lijkt er enig behoefte te zijn aan
WKS scholing. Het geven van een online-cursus via het E-Lab wordt als mogelijke uitkomst benoemd.
Cliëntenbegeleiders hebben hiernaast ook baat bij het samen leren, oftewel het gezamenlijk
uitwisselen van visies.
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5.

Conclusie en discussie

5.1

Conclusie

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van drie deelonderzoeken, namelijk: verdiepende
literatuurstudie, externe experts en cliëntenbegeleiders. Hieruit zijn deelresultaten en –conclusies
ontstaan. In deze paragraaf wordt de blending van deze resultaten en deelconclusies beschreven om
antwoord te kunnen geven aan de probleemstelling van dit onderzoek: “Hoe kan het team van GGzE
kliniek centrum autisme het huidig (verpleegkundig) zorgplan meer in overeenstemming brengen met
het WKS model?“
Uit analyse van de interviews en de focusgroep kan geconcludeerd worden dat de experts en
cliëntenbegeleiders van GGzE kliniek centrum autisme op één lijn zitten wat betreft de WKS visie.
Zelfregie van de cliënten en werken vanuit de mogelijkheden van de cliënt vinden zij allen erg
belangrijk.
Het zorgplan kan meer in overeenstemming worden gebracht met het WKS model door uit te gaan
van de mogelijkheden van de cliënt. Dit blijkt uit de verdiepende literatuurstudie (Kleine Schaars,
2000), interviews met experts en de focusgroep met de cliëntenbegeleiders. Cliënten met minder
mogelijkheden, hebben een kleiner kader. Om betutteling en overvraging te voorkomen, moet het
team van GGzE kliniek centrum autisme regelmatig kaders vaststellen en deze zonodig bijstellen.
Door aan te sluiten op het kader van de cliënt wordt een optimale dialoog bereikt. Hierbij kan de
Zelfredzaamheidsmatrix een hulpmiddel zijn.
Daarnaast is het zorgplan meer gericht op het WKS model als de verantwoordelijkheid bij de cliënt
ligt gedurende het zorgtraject. Dat betekent dus dat het zorgplan van de cliënt is en dat deze door de
cliënt zelf wordt ingevuld. Uit de literatuurstudie (Ploegman et al., 2013) en interviews met experts
komt naar voren dat het team eerst dient te kijken of de cliënt het zorgplan zelf kan invullen.
Daarnaast moet samen met de cliënt besproken worden hoe het netwerk hierbij ondersteuning kan
bieden. Als laatst komt ondersteuning van professionals. Hierbij toetst de zaakwaarnemer het
zorgplan dat de cliënt heeft ingevuld. Wanneer de cliënt zichzelf bij het vaststellen en uitvoeren van
zorgdoelen overschat of onderschat, is confronteren en spiegelen belangrijk volgens de
cliëntenbegeleiders en experts. Bij onenigheden tussen de cliënt en zaakwaarnemer, dient een
procesbegeleider ingeschakeld te worden. Deze is objectief en ondersteunt de cliënt om beter te
communiceren met zijn zaakwaarnemer.
Om het zorgplan meer in overeenstemming te brengen met het WKS model moet het team
gelijkwaardig omgaan met cliënten. De cliënt en de cliëntenbegeleider hebben een professionele
relatie waarin zij allebei gelijk zijn. Dat werd zowel door de experts als de cliëntenbegeleiders
genoemd. Dat betekent dat het team ook respect uitstraalt voor het vermogen van de cliënt om zelf
zijn zorgplan vorm te geven. Hierdoor bereikt het team verbondenheid met de cliënt waardoor er
ruimte ontstaat om de autonomie van de cliënt te stimuleren.
Het team wilt eenduidigheid over de benaming van het zorgplan. De term ‘zorgplan’ doet volgens de
experts geen recht aan de kern van WKS. In ‘zorgplan’ komt namelijk het woord “zorg” voor. Zorg
betekent overnemen. De experts stellen voor om de term ‘ondersteuningsplan’ te gebruiken om het
zorgplan meer in overeenstemming te brengen met het WKS model. Willem Kleine Schaars heeft in
2014 nieuw materiaal ontwikkeld voor het ‘ondersteuningsplan’ (bijlage 4), waarbij de cliënt zelf het
ondersteuningsplan dient te schrijven met ondersteuning van zijn systeem en procesbegeleider.
Verder toetst de zaakwaarnemer het ondersteuningsplan van de cliënt. In het ondersteuningsplan
geeft hij opdrachten aan de ondersteuners.
Het team staat open voor verbetering rondom het huidig zorgplan. Het team heeft baat bij
implementatie met heldere fases, tijdsplanning en evaluatiemomenten. Bovendien dient er bij nieuw
personeel geïnformeerd te worden of zij bijscholing nodig vinden. Naar aanleiding van de beschreven
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resultaten en conclusies wordt er in hoofdstuk 7 een implementatieplan uitgebracht. Het
verbeterpunt dient geïmplementeerd te worden in het geautomatiseerd zorgplan in USER, zodat ook
dit zorgplan in overeenstemming is met het WKS model.

5.2

Discussie

Het onderzoek kende sterke en minder sterke punten die in deze paragraaf worden toegelicht. De
consequenties van deze punten worden toegelicht per deelonderzoek.
Deelonderzoek: experts
Voor dit deelonderzoek had de onderzoeker in eerste instantie gekozen om een focusgroepgesprek
uit te voeren. Het lukte de onderzoeker echter niet om in een acceptabel tijdbestek genoeg experts
tegelijkertijd op dezelfde plek bijeen te laten komen voor een focusgroep. Het was gewenst om
minimaal 6 experts te laten deelnemen aan de focusgroep( Boeije ,2014). Op het moment dat de
onderzoeker besloot om van dataverzamelingstechniek te veranderen had de onderzoeker drie
experts waarvan twee nog geen reactie hadden gegeven. Dit had als consequentie dat er een ander
dataverzamelingstechniek gekozen moest worden. Baarda (2014) noemt interviews, casestudie,
etnografisch onderzoek, delphi-onderzoek en discourseanalyse. De onderzoeker wilde erachter
komen wat experts voelen, weten, denken en vinden door vragen te stellen. Met behulp van
individuele face-to-facegesprekken wilde zij dat doen. Hiermee vielen de casestudie, etnografisch
onderzoek en discourseanalyse af. Een delphi-onderzoek was mogelijk maar was voor de
onderzoeker erg ingewikkeld en tijdrovend. De onderzoeker heeft gedurende de opleiding wel kennis
opgedaan over interviewen en heeft een workshop interviewen gevolgd. Vandaar dat er is gekozen
om data te verzamelen door middel van mondelinge, individuele interviews. Deze beslissing had als
gevolg dat de onderzoeker meer diepgang kon krijgen.
Deelonderzoek: cliëntenbegeleiders
In het kader van datatriangulatie wilde de onderzoeker eventueel individuele interviews met
cliëntenbegeleiders houden, mocht het blijken dat er verdere diepgang nodig was. In verband met de
tijd wilde de onderzoeker zich dan aan een maximum van twee interviews houden. De uit de
focusgroep ontstane thema’s zouden dan als topics dienen voor de interviews. Echter is het de
onderzoeker niet gelukt om aanvullend interviews te houden, omdat het concept analyseverslag al
ingeleverd moest worden.
Tijdens analyse van de focusgroep was het opgevallen dat er één cliëntenbegeleider in de focusgroep
zat, die nieuw in dienst is. Deze gaf aan behoefte te hebben aan WKS scholing. De onderzoeker had
ook ander nieuw personeel willen interviewen om na te gaan of dit voor hen ook het geval was.
Echter lukte dit niet in verband met tijd. Dit had als consequentie dat de onderzoeker niet met
zekerheid kon concluderen dat er behoefte is aan WKS scholing onder nieuw personeel. De
onderzoeker kon in de resultaten slechts beschrijven dat er ‘enig’ behoefte bleek te zijn. Dit heeft
een impact op de validiteit van de onderzoeksresultaten bij dit deelonderzoek.
Verder is het feit dat volledig (video)beeld ontbrak tijdens de focusgroep een discussiepunt.
Uit analyse bleek bijvoorbeeld dat het afhankelijk is van de persoonlijke werkwijze van
cliëntenbegeleiders in hoeverre zij de cliënt betrekken bij het zorgplan. Eén deelnemer benoemde
namelijk dat zij altijd eerst te rade gaat bij de cliënt en vertelde dat het eraan ligt hoe
cliëntenbegeleiders er een eigen draai aan geven. Het non-verbaal gedrag van de overige deelnemers
[knikken] bevestigde dit. Echter is dit niet te zien op de video-opname, omdat niet iedereen
tegelijkertijd in beeld was. Het feit dat dit op beeld niet te zien was doet een aanslag op de
geloofwaardigheid van de resultaatbeschrijving bij het betreffende thema.
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Deelonderzoek cliënten
Als onderdeel van dit onderzoek wilden de onderzoekers ook de meningen en ervaringen van de
cliënten van kliniek centrum autisme in kaart brengen. De meningen en ervaringen van cliënten
vonden de onderzoekers ook erg belangrijk, omdat het zorgplan uiteindelijk van de cliënt is.
Daarnaast draait het bij het WKS model om dat de cliënt zijn stem laat horen en zelfregie heeft.
Vandaar dat de onderzoekers van mening waren dat de cliënten ook mochten laten weten hoe een
zorgplan volgens hen eruit moet zien. Echter was dit niet haalbaar binnen het beschikbare tijdbestek.
Dit had als gevolg dat de onderzoekers zelf van mening zijn dat zij niet volgens de WKS visie het
onderzoek uitgevoerd hebben.
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6.

Kwaliteitswaarborging

Om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen, werden een aantal stappen ondernomen om de
geloofwaardigheid, verifieerbaarheid, verplaatsbaarheid en plausibiliteit te vergroten. Hierdoor
wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot.
Geloofwaardigheid
Om geloofwaardigheid te waarborgen hebben de onderzoekers member check toegepast. De
samenvatting van de analysegegevens werden aan de experts en cliëntenbegeleiders voorgelegd
zodat zij deze van feedback konden voorzien. Door het op deze manier te laten checken, hebben de
onderzoekers gecontroleerd of zij de informatie goed had geïnterpreteerd (Baarda, 2014).
Verplaatsbaarheid
De kwaliteit van de onderzoeksresultaten en –conclusies van dit onderzoek zijn voor een groot
gedeelte bepaald door de kwaliteit van de gegevens die de onderzoekers hebben verzameld. Volgens
Baarda, et al. (2013) zijn de onderzoeksgegevens betrouwbaarder naarmate deze minder op toeval
gebaseerd zijn. Bij de dataverzamelingsmethode van de focusgroep en interviews is wel enige sprake
van toeval geweest. Dit aangezien de werving van de deelnemers van de focusgroep plaatsvond op
basis van gelegenheidssteekproef en de werving van de experts door middel van
sneeuwbalsteekproef. De betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten bij dit onderzoek wordt
daarom mogelijk aangetast. De onderzoekers hebben daarom de deelnemers en de context
waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden zo volledig mogelijk beschreven. Zo heeft de lezer
informatie om vergelijkingen te trekken met andere situaties en te checken of de resultaten daar van
nut kunnen zijn (Cox et al., 2012).
Plausibiliteit
De deelnemers, referentiegroep en projectbegeleider hebben allen het onderzoeksproces gevolgd en
hebben het onderzoek van feedback voorzien. De onderzoekers waren zich ervan bewust dat het
onderzoeksproces niet in detail van te voren bepaald kon worden. Daarom zijn de interviews en
focusgroep opgenomen met een (beeld)opnameapparatuur, hierdoor is de plausibiliteit gewaarborgd
(Cox et al., 2012). Bij het deelonderzoek experts heeft de onderzoeker de flap-over met codes en
thema’s, van de interviews met de twee andere experts, aan Willem Kleine Schaars voorgelegd (peer
review), hij heeft de gegevens bestudeerd en beoordeeld.
Verifieerbaarheid
Verifieerbaarheid van informatie is belangrijk. Middels member checking zijn de samenvattingen
beoordeeld door de respondenten waardoor de resultaten van het onderzoek gebaseerd zijn op hun
bijdragen en niet op het vooringenomen standpunt van de onderzoekers. Alvorens de
dataverzameling uit te voeren, zijn er topiclijsten opgesteld vanuit de literatuurstudie. Deze waren
dus niet gebaseerd op standpunten van de onderzoekers (Cox et al., 2012).
Kwaliteit van de literatuurstudie
Voordat de onderzoekers begonnen zijn met de verdiepende literatuurstudie, hebben zij eerst een
oriënterende literatuurstudie gedaan. Vanaf het begin van dit proces hebben de onderzoekers veel
tijd en inzet besteed aan het zoeken aan het uitvoeren van een goede literatuurstudie. Er is gezocht
naar evidence based literatuur in verschillende databases. Gevonden evidence werd meteen
opgeslagen, samengevat, beoordeeld en weergegeven in een tabel, waarin o.a. de database en
aantal hits werden weergegeven. Ook hebben de onderzoekers erop gelet dat gebruikte bronnen
niet verouderd waren.
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7.

Deelonderzoek: Implementatie en evaluatie

In dit hoofdstuk staat het implementatieplan van de aanbeveling beschreven voor GGzE kliniek
centrum autisme. Voor het implementatieplan maken de onderzoekers gebruik van het
implementatiemodel van Grol & Wensing (2011). Als evaluatiemethode wordt de kwaliteitscirkel van
Deming toegepast. De aanbevelingen die uit de conclusie voortkomen zijn, dat het team:
 gelijkwaardig omgaat met cliënten;
 de verantwoordelijkheid bij de cliënt legt;
 moet uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt;
 met de cliënt bespreekt hoe het netwerk ondersteuning kan bieden;
 WKS bijscholing voor nieuw personeel verzorgt;
 de term ‘ondersteuningsplan’ aanhoudt;
 het ondersteuningsplan van Willem Kleine Schaars (bijlage 4) toepast;
 regelmatig kaders vaststelt en bijstelt, hierbij dient de Zelfredzaamheidsmatrix als
hulpmiddel.
In overleg met de opdrachtgever is gekozen om de volgende aanbeveling te implementeren:
“Het team gebruikt het ondersteuningsplan van Willem Kleine Schaars (2014) (bijlage 4) met als
eventueel hulpmiddel de Zelfredzaamheidsmatrix (Fassaert et al., 2013)”. De aanbeveling dient
geïmplementeerd te worden in het geautomatiseerd zorgplan in USER, zodat ook dit zorgplan in
overeenstemming is met het WKS model. Het is aan de teamleden om te beoordelen wanneer de
ZRM toegepast kan worden om de zorgdoelen van de cliënt te formuleren. Dit hangt af van het kader
van de cliënt. Bij een klein kader, waarbij de cliënt weinig zicht heeft op zijn mogelijkheden wordt de
ZRM toegepast als hulpmiddel. Bij een groot kader is het echter niet nodig om de ZRM te gebruiken.

7.1

Vraagstelling

De vierde onderzoeksdeelvraag van dit onderzoek heeft betrekking op de implementatie en luidt:
“Welke stappen moet het team van GGzE kliniek centrum autisme zetten om de aanbeveling ten
aanzien van een WKS gerichte verpleegkundig zorgplan te implementeren en evalueren?”

7.2

Implementatiemodel van Grol & Wensing

In deze paragraaf staat beschreven welke stappen het team moet zetten om de aanbeveling ten
aanzien van een WKS gericht verpleegkundig zorgplan te implementeren en evalueren. Dit wordt
beschreven aan de hand van de zeven stappen van Grol & Wensing (2011).
Volgens Grol & Wensing (2011) is het bij elke implementatie van belang om aan de hand van een
aantal stappen te werk te gaan. Het effectief implementeren van nieuwe inzichten, verbeteringen of
(nieuwe) werkwijzen vereist een goede voorbereiding, planning en systematische aanpak. De
onderzoekers hebben concrete korte- en langetermijndoelen vastgesteld, deze worden weergegeven
in paragraaf 7.3 Tijdspad implementatie.
Stap 1: Ontwikkeling voorstel voor verandering
Voor deze stap hebben de onderzoekers al een voorstel voor verandering ontwikkeld, deze wordt
aan de doelgroep voorgelegd door middel van een presentatie waarbij de onderbouwde aanbeveling
wordt voorgesteld. Dit maakt het voor de doelgroep aantrekkelijk om het implementatieproces voort
te zetten (Grol & Wensing, 2011). De onderzoekers hebben de aanbeveling gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek (Fassaert et al., 2013) en professionele kennis, namelijk: de
deelonderzoeken bij de experts en cliëntenbegeleiders. Tijdens het deelonderzoek met één van de
experts (Willem Kleine Schaars) is een nieuw ontwikkeld ondersteuningsplan aangereikt, dat gebruikt
kan worden bij de implementatie. Dit betreft de WKS werkbladen in bijlage 4. Deze kunnen ingevuld
worden met de Zelfredzaamheidsmatrix als hulpmiddel. Dat blijkt uit de deelonderzoeken met
cliëntenbegeleiders en experts. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze matrix relatief
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eenvoudig een volledig en gestandaardiseerd overzicht biedt van het functioneren van de cliënt
(Fassaert et al., 2013).
Bij deze stap wordt er iemand aangewezen, die de uitdaging wil aangaan en de tijd heeft om met de
implementatie aan de slag te gaan. Deze persoon wordt de facilitator genoemd. Een facilitator is
iemand die een sleutelpositie inneemt bij de ondersteuning van team om zicht te krijgen op de
verandering (van Bers & Munten, 2008). Er kan gekozen worden voor een externe of interne
facilitator. Een externe facilitator kan uitkomst bieden bij een cultuur met weinig motivatie,
verantwoordelijkheidsgevoel en weinig tot geen innovatieve medewerkers om de implementatie
soepel te laten verlopen. Bij een innovatieve cultuur daarentegen, waar het team wil bijdragen aan
het verbeteren van zorg, is het goed om een interne facilitator aan te wijzen. Omdat de interne
facilitator vaak iemand is die als leiderfiguur wordt gezien, is de kans groter dat het team zijn ideeën
(op evidence gebaseerd) belangrijk vindt en deze wil volgen.
Stap 2: Analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering
In deze stap wordt de feitelijke zorg in kaart gebracht. Dit hebben de onderzoekers grotendeels
gedaan door middel van een focusgroep met de cliëntenbegeleiders. Zie hiervoor paragraaf 4.2
Resultaten. Naast deze focusgroep is het ook belangrijk dat het team nagaat hoe cliënten de
werkelijke zorg ervaren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van interviews, focusgroep of
vragenlijsten.
Uit de resultaten blijkt dat de werkelijke zorg in het teken staat van automatisering van het zorgplan
in USER. Echter werken nog niet alle teamleden met het geautomatiseerd zorgplan, omdat zij de
randvoorwaarden en eindverantwoordelijkheden nog niet duidelijk vinden.
De facilitator brengt de feitelijke zorg verder in kaart om na te gaan in hoeverre de werkelijke zorg
aansluit op de aanbeveling. Er dient gekeken te worden waar de belangrijkste afwijkingen liggen en
welke aspecten van de aanbeveling al voldoende aanwezig zijn en welke niet. Door de feitelijke zorg
in kaart te brengen helpt het om bij het team het gevoel te creëren dat er iets verbeterd moet
worden. Tevens leidt het tot betere uitkomsten voor de cliënten, wanneer de belangrijkste
afwijkingen hersteld worden (Grol & Wensing, 2011).
Stap 3: Probleemanalyse doelgroep en setting
De volgende stap is om de context waarbinnen de implementatie plaatsvindt te analyseren. Daarbij is
het belangrijk om de bevorderende en belemmerende factoren ten aanzien van het voorstel in kaart
te brengen. Op de bevorderende factoren moet aangesloten worden. De belemmerende factoren
moeten worden verminderd door onderling feedback uit te wisselen en daarmee acties te
ondernemen. Uit dit afstudeeronderzoek blijkt dat een bevorderende factor voor de implementatie,
is dat het team enthousiast is over het werken met het WKS model en open staat voor verandering
rondom het zorgplan. Overige belemmerende en bevorderende factoren dienen nog in kaart te
worden gebracht door de facilitator.
De context bevat cultuur, leiderschap en evaluatie. Als de context en cultuur openstaan voor
verandering, er sterk leiderschap is en passende effectieve evaluatiesystemen zijn, dan is er sprake
van een sterke context (van Bers & Munten, 2008). De context dient in kaart te worden gebracht met
de Context Assessment Index (CAI) die in bijlage 7 staat, daarin staat de toelichting van de wijze van
toepassing. Een functie van de CAI is om ervoor te zorgen dat de context zo geschikt mogelijk wordt
om de zorg ook te kunnen veranderen. Dit wordt gedaan door de antwoorden met het team te
bespreken wat kan leiden tot acties om de context te verbeteren (Cox, 2009).
Stap 4: Ontwikkeling en selectie van interventies/strategieën
Bij de vierde stap wordt de belangstelling van het team en cliënten vergroot (disseminatie). De
facilitator gaat samen met een groep gemotiveerde teamleden na wat er nog moet worden gedaan
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om overige teamleden te informeren en te interesseren. Verder gaan zij na wat er gedaan moet
worden om weerstanden weg te nemen en wat nodig is om de verandering te implementeren in
bestaande zorgprocessen (Grol & Wensing, 2011).
Ook worden de cliënten geïnformeerd over de verandering met betrekking tot het nieuw
ondersteuningsplan. WKS bijscholing en reminders zijn interventies die gericht zijn op individuele
professionals. Verder zijn er nog interventies op afdelingsniveau zoals structurele vergaderingen om
verloop van de implementatie te bespreken (Grol & Wensing, 2011). Er wordt geadviseerd deze
interventies toe te passen.
Met betrekking tot de Zelfredzaamheidsmatrix dient de facilitator contact op te nemen met de ZRM
organisatie. De contactgegevens kunnen worden geraadpleegd via de website
www.zelfredzaamheidsmatrix.nl. De bruikbaarheid van de ZRM is mede afhankelijk van het gemak
waarmee je de beoordeling invoert. Wanneer een apart programma of losse papier moet worden
gebruikt om de score in te vullen, is de ZRM minder gebruiksvriendelijk. Hoe meer handelingen nodig
zijn om deze in te voeren, hoe minder de ZRM gebruikt zal worden. Dit heeft op langere termijn
invloed op de volledigheid en daarmee op de betrouwbaarheid van de score
(http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/zrm/faq, 2015). Er wordt geadviseerd de ZRM te integreren
in de registratiesysteem (USER) die al in gebruik is binnen de instelling. De facilitator dient hiervoor
de ICT-afdeling van GGzE benaderen om na te gaan in hoeverre dit mogelijk is.
Stap 5: Ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan
Bij de ontwikkeling, testen en uitvoeren van het implementatieplan gaan de cliënten en het team aan
de slag met het ondersteuningsplan van Willem Kleine Schaars (bijlage 4) met als hulpmiddel de
Zelfredzaamheidsmatrix (Fassaertet al., 2013). Het team stimuleert de cliënt om zijn systeem daarbij
te betrekken. Cliënten waarvoor de ZRM oorspronkelijk ontwikkeld werd, worden deels gekenmerkt
door een beperkt inzicht in de eigen problemen (http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/zrm/faq,
2015). Daarom is het een vereiste dat de cliënt altijd samen met zijn systeem en/of procesbegeleider
de ZRM invult. Door aan de slag te gaan met het ondersteuningsplan, vervalt de term ‘zorgplan’. Het
ondersteuningsplan wordt iedere zes weken opnieuw geschreven. Vandaar dat het team zeven
weken de tijd heeft om het te voeren. Zo krijgen alle cliëntenbegeleiders en cliënten (en diens
systeem) de kans om te werken met het ondersteuningsplan. Het is belangrijk om taken te verdelen
waarbij procedures en verantwoordelijkheden duidelijk worden. De facilitator dient vast te leggen
wie wat doet en wie waar controle op uitoefent (Grol & Wensing, 2011).
Stap 6: Integratie in routines
In deze stap is het cruciaal dat veranderingen behouden en geïntegreerd worden in routines. Als de
veranderingen niet meer actief worden ondersteund, is de kans op terugval zeer groot. De facilitator
checkt minstens één tot twee keer per jaar of het team consequent werkt met het
ondersteuningsplan en ZRM. Ook beoordeeld hij of deze opnieuw getraind moet worden.
Stap 7: (Continue) evaluatie (en indien nodig bijstellen van plannen)
De laatste stap is evaluatie. Dit is nodig om te kunnen weten of de implementatie geslaagd is.
Implementatie is een cyclisch gebeuren waarin de stappen van implementatie worden herhaald.
Voor de evaluatie van de implementatie is de kwaliteitscirkel van Deming (PDCA-cyclus) geschikt.
Door de cyclus meerdere keren te doorlopen, kunnen de (bijgestelde) doelen uitgevoerd en
geëvalueerd worden. Hierdoor kan het team continu kritisch kijken naar de kwaliteit van de
verandering. In onderstaand figuur staat de kwaliteitscyclus geïllustreerd. PDCA staat voor Plan, Do,
Check en Act. Bij ‘Plan’ worden doelen gesteld en een plan gemaakt. Vervolgens wordt bij ‘Do’ het
plan uitgevoerd en vastgelegd. Daarna komt de evaluatie bij ‘Check’. Hierbij worden de werkelijke
resultaten gemeten en vergeleken met de gewenste resultaten. Belangrijk is dat de oorzaak van de
verschillen achterhaalt worden, waardoor je doelen kan bijstellen (Act). De facilitator zorgt ervoor
dat de PDCA-cyclus continu toegepast wordt (www.pdcacyclus.nl, 2015).
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Figuur 2: Kwaliteitscirkel van Deming / PCDA-cyclus

7.3

Tijdspad implementatieplan

Tabel 6: Tijdspad implementatie
Stap
Doelen
1. Ontwikkeling voorstel
Op 29 januari 2015 doen de onderzoekers een voorstel
voor verandering
tot verbetering door middel van een presentatie.
De facilitator heeft vier weken de tijd om het voorstel
voor verandering verder uit te voeren door de cliënten en
het team te informeren.
2. Analyse feitelijke zorg,
Binnen drie weken wordt de feitelijke zorg in kaart
concrete doelen voor
gebracht. De facilitator brengt dit in kaart door na te
verbetering
gaan of de huidige zorg conform de voorgestelde
werkwijze is, waar de belangrijkste afwijkingen liggen en
welke aspecten van de voorgestelde zorgverlening al
voldoende zijn geïmplementeerd en welke niet.
3. Probleemanalyse
In vijf weken tijd is de context waarbinnen de
doelgroep en setting
implementatie plaatsvindt doormiddel van de CAI
geanalyseerd. De bevorderende en belemmerende
factoren ten aanzien van het voorstel worden dan in
kaart gebracht door de facilitator.
4. Ontwikkeling en selectie
Na acht weken is de belangstelling van het verpleegteam
van interventies/
en cliënten vergroot (disseminatie) door interventies
strategieën
zoals WKS bijscholing en reminders toe te passen.
5. Ontwikkeling, testen en
Binnen zeven weken hebben alle cliënten en
uitvoering van
cliëntenbegeleiders tenminste één keer gewerkt met het
implementatieplan
ondersteuningsplan van Willem Kleine Schaars met
behulp van de ZRM.
6. Integratie in routines
Het werken met het ondersteuningsplan en ZRM vindt
continu plaats en wordt minstens één tot twee keer per
jaar getoetst en opnieuw getraind.
7. (Continue) evaluatie (en
Gedurende het implementatietraject vinden er
indien nodig bijstellen van
evaluatiemomenten plaats om te kijken of de doelen
plannen)
behaald zijn. Zonodig kunnen implementatiedoelen
bijgesteld en geëvalueerd worden.
Het team dient door middel van teamoverleg het
implementatieproces te bespreken en vast te leggen aan
de hand van notulen.

Weken
±4

3

5

8

7

Continu

Continu
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Bijlage 1

Verbeteringsproject zorgplan

08-05-2013
Aanwezig:
A.D***, E***, F***, A.B***, A***
Afwezig:
C***, Ev***
Notulist:
A***
Onderwerp: Brainstorm sessie t.a.v. hoe WKS, zorgplan methodiek, PES vorm te geven binnen de
afdeling.
Vragen vanuit de werkgroep:
Vanuit de werkgroep is de vraag gesteld hoe nu verder met de bestaande PES methodiek, zorgplan,
etc…. Tijdens het overleg was al duidelijk geworden dat we naar alle waarschijnlijkheid de vorm die
wij nu kennen los gaan laten om de doelstelling die wij willen gaan concretiseren waarbij het doel
van opname leidend is in de behandeling. Waarbij het belangrijk is dat er eventueel bijstellen van
doelen nodig zal zijn en dat we de hoofddoelen kunnen na streven. Dus transparant is….
Punten die besproken zijn:
- A.D*** & A*** gaan samen kijken naar hoe er op een andere manier gekeken kan worden
om invulling te geven aan bijvoorbeeld PES, zorgplan methodiek. De bedoeling zal zijn om
een rode draad te gaan ontwikkelen waarbij het doel van opname leidend is en zal zijn
tijdens de opname duur.
- E*** & F*** gaan met B*** en Fr*** in gesprek om hun gedachten te toetsen t.a.v. de PES,
ect….
- A.B*** gaat voor de komende tijd zich bezig houden met het werkgroepje: overlegstructuur.
Agenda voor de volgende bijeenkomst:
- Terugkoppeling van F*** & E*** betreffende gesprek B*** & Fr***
- Terugkoppeling van A.D*** & A*** ivm opzet zorgplan methodiek, PES.
- Speerpunten voor de komende periode.
Volgende bijeenkomst zal plaats vinden op: 04-06-2013, tijd: 15.30u.
Bijeenkomst op 26-05-2013: A.D*** & A***
Concept t.a.v (ontwikkeling) het implementeren van de WKS methodiek versus PES, etc.….
Na een brainstromsessie zijn we tot de volgende conclusie gekomen: Wij hebben gekeken naar een
aantal randvoorwaarden die men nodig heeft om de methodiek WKS als zijnde te kunnen gaan
implementeren binnen de kliniek.
Wij zullen dan ook met een onderbouwing komen, waar wij van denken dat deze relevant is om tot
een eenduidig beleid te komen.
Op dit moment werken wij vanuit de GORDON methodiek ( PES): bijna iedereen kent:
“ GORDON” en de “ 11 GEZONDHEIDSPATRONEN”.
Maar niet iedereen is even goed op de hoogte, van de inhoud en van de verschillende onderdelen.
Voor vele is het vaak nog een probleem om een “goed” verpleegprobleem te beschrijven.
Om de 11 gezondheidspatronen van GORDON te gebruiken, wordt er normaliter d.m.v. een
anamneselijst, duidelijk en inzichtelijk gemaakt waar er eventueel een verpleegprobleem is of kan
ontstaan. Deze gezondheidspatronen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ieder patroon heeft
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invloed op elkaar. Echter wordt er binnen de kliniek hier niet mee gewerkt. En worden er alleen wel
PES doelen opgesteld.
Een verpleegkundige diagnose wordt opgesteld door een verpleegkundige en beschrijft actuele en/of
potentiele gezondheidsproblemen, dit ten aanzien dat de verpleegkundige op grond van zijn/haar
opleiding hulp en bijstand kan/mag verlenen.
Maar, wat mag je als verpleegkundige op grond van zijn/haar kennis en de verzamelde informatie
concluderen en vaststellen aan welke verpleegkundige zorg de desbetreffende cliënt behoefte heeft.
Maar, zegt deze vaststelling iets over de cliënt t.a.v. zijn gezondheidsprobleem en/of levens situatie?
Conclusie: Als verpleegkundige ben je zelf veel aan het werk en gaat de GORDON methodiek veelal
uit van een ( bestaand) probleem. Een verpleegkundige diagnose is een klinische uitspraak gedaan
door een verpleegkundige.
Waar staat het WKS methodiek voor:
Door goed te kijken en actief te luisteren, kunnen zorgverleners dingen ontdekken die ze nog nooit
hebben gezien bij een cliënt. Als mensen in afhankelijke situaties zelf de regie houden of krijgen over
hun leven, blijken ze veel verantwoordelijkheden aan te kunnen.
Zorgverleners dienen mensen niet te betuttelen of te overvragen maar te ondersteunen in hun
onmogelijkheden.
Als we afhankelijke mensen zoveel mogelijk regie over hun eigen leven geven, blijken ze veel
verantwoordelijkheden aan te kunnen. In de praktijk van alledag is het uitgangspunt van
zorgverleners vaak: zorgen voor de ander zonder zich voldoende af te vragen of die persoon dat wil.
Hoe groter onze onmacht, hoe moeilijker het gedrag ervaren wordt. Met als gevolg dat we nog meer
oplossingen aandragen, met grote kans de ander te verliezen in het contact.
Ondersteuning van mensen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid is een groot goed.
Zelfbepaling en Ondersteuning:
Zelfbepaling is een proces dat niet alleen de ontwikkeling van het individu betreft, maar ook te
maken heeft met de begeleider: die moet loslaten.
Zelf keuzes maken en de grenzen van zelfbepaling ontdekken, is voor ieder individu een continu
proces. Hoe kan iemand de ruimte krijgen om zijn mogelijkheden te benutten, zonder dat we hem
overvragen of hij zich betutteld voelt?
Elk mens heeft een kader waarbinnen hij zelfstandig kan functioneren. Hoe groter het kader, des te
meer mogelijkheden iemand heeft.
Conclusie: het WKS methodiek gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en wordt er vanuit de
mogelijkheden gekeken hoe hier mee om te gaan. Dus eigen regie/zelfbepaling/
verantwoordelijkheid.
Zowel A.D*** als A*** zijn van mening om de PES methodiek niet meer te gaan gebruiken. Bij de
bovenstaande geschreven conclusies is het duidelijk geworden dat met de PES methodiek wij als
verpleegkundige vooral aan het “werken” zijn en bij de WKS methodiek wij veel meer in de
samenwerking zitten met de cliënt en dat de verantwoording/regie meer bij de cliënt ligt. Dus
bijvoorbeeld ook de oplossing gerichtheid van de cliënt zelf.
Wel zijn wij van mening dat het doel(en) van opname leidend (moet) zijn van de behandeling.
Waarbij het belangrijk is dat het eventuele bijstellen van een doel(en) nodig is om het meeste
haalbare uit een behandeling/opname te realiseren.
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De vraag is echter op welke manier wij dit willen gaan weg zetten binnen de afdeling. Denkend aan
hoe het een plaats krijgt binnen USER. Wij hadden gedacht aan het volgende: Doel opname moet
SMART gerelateerd zijn. Deze kan kort beschreven staan in USER en bevat dan KERNWOORDEN die
alles omvattend zijn. Dit geeft dan duidelijk aan waar de te ondernemen cliënt/verpleegkundige
interventies zich op zouden kunnen richten. Deze opbouw is dan volgens een vaste structuur. Wat
dus de rode draad is van een behandeling.
Het doel van opname moet als zodanig opgesteld/ geformuleerd worden dat deze begrijpelijk is. dus
voor iedereen leesbaar.
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Bijlage 2

Methoden en instrumenten zelfregie

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)
De onderzoekers hebben de Zelfredzaamheid-Matrix uitgekozen omdat dit instrument door zowel
Brink et al. (2013) als Fassaert et al. (2013) bestempeld wordt als een zeer adequate instrument om
een beeld te krijgen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Brink et al. (2013) beschrijven ook dat het
instrument gebruikt kan worden om een beeld van de zelfredzaamheid op relevante levensdomeinen
te krijgen in verschillende fases van de hulpverlening zoals intake-, voortgangs- en uitstroomgesprek.
Bovendien beschrijven Fassaert et al. (2013) dat de professional relatief eenvoudig een volledig en
gestandaardiseerd overzicht kan krijgen van het functioneren van de cliënt met behulp van de ZRM.
De ZRM is afgeleid van het Amerikaanse instrument ‘Self-Sufficiency Matrices’ (SSM). De SSM heeft
betrekking tot economische zelfredzaamheid, terwijl de ZRM zich op alle levensdomeinen richt. Het
meet volgens Fassaert et al. (2013) de mate waarin een cliënt op een acceptabel niveau kan
functioneren op elf domeinen van het leven, namelijk het inkomen, dagbesteding/werk, huisvesting,
gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, ADL-vaardigheden, sociaal
netwerk, maatschappelijke participatie en contact met justitie (Brink et al, 2013).
Bij elk domein staat aangegeven welke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.
Aan de hand van indicatoren kan de zorgverlener samen met de cliënt nagaan welke niveau van
zelfredzaamheid de cliënt heeft op dat moment. De zorgverlener loopt de domeinen samen met je
cliënt na en bespreekt welke omschrijving het beste bij zijn of haar huidige situatie past. De
zorgverlener kan zo samen met de cliënt kijken waar hij zit en welke problemen hij als eerste wil
aanpakken. Ze omcirkelen samen de hokjes die het beste passen bij de situatie van de cliënt (Brink et
al, 2013).
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De matrix is opgenomen in het instrumentenoverzicht van de website (www.movisie.nl) en ook te
downloaden via (www.zelfredzaamheidmatrix.nl). Zorgverleners kunnen via deze website ook
contact opnemen met een ZRM trainer om een training te volgen waarin zij leren de
Zelfredzaamheid-Matrix optimaal toe te passen en onderdeel te maken van hun werkwijze.
Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de ZRM laat zien dat het instrument één onderliggend
construct meet, waarvan de interne consistentie goed is. Ook de overeenstemming tussen
beoordelaars was adequaat. In vrijwel alle gevallen waren de correlaties tussen scores van
verschillende beoordelaars positief en hoog. De meest strenge maat voor overeenstemming (Kappa;
corrigerend voor ‘toevalstreffers’) gaf echter aan dat de exacte overeenstemming tussen
beoordelaars voor een aantal domeinen nog niet voldoende is. De ZRM vindt inmiddels snel een weg
in de praktijk, bijvoorbeeld bij screening maar ook als evaluatie-instrument (Fassaert, Lauriks, van de
Weerd, de Wit, & Buster, 2013).
Het leefplan
Brink et al. (2013) benoemen ‘Het Leefplan’ als een instrument dat cliënten helpt om hun eigen
wensen en voorkeuren aan te geven wat betreft de zorgverlening die zij willen ontvangen. Het
Leefplan is een samenwerking van LOC en Artemea. Dit instrument helpt mensen stapsgewijs hun
voorkeuren, eigenschappen, wensen en doelen vast te leggen op vijf levensgebieden: persoonlijke
leefstijl en dagritme, belangrijke personen, belangrijke activiteiten, leefomgeving en gezondheid en
zorg.
Dit instrument is toepasbaar bij een brede doelgroep. Brink et al. (2013) noemen onder anderen
mensen met psychische problemen die in een instelling wonen als doelgroep. Deze
doelgroepomschrijving sluit aan bij de groep cliënten van GGzE kliniek centrum autisme. Het
leefplan-instrument kan gebruikt worden tijdens individuele contact tussen cliënt en
cliëntenbegeleider, maar is ook zelfstandig te gebruiken door de cliënt met eventueel ondersteuning
van de cliëntenbegeleider.
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Via de website (http://leefplanvenv.loc.nl/venv/leefplankaart.aspx, 2014) kunnen cliënten en
cliëntenbegeleiders terecht om het leefplan-formulier en vragenlijst in te vullen. Het ingevulde
leefplan kan vervolgens geprint worden zodat de cliënt en diens begeleider beide een kopie in bezit
hebben. Het leefplan-formulier kan ook blanco geprint worden en handmatig worden ingevuld door
de cliënt. Hieronder staat een voorbeeld van een deel van het leefplan.

Bron: (http://leefplanvenv.loc.nl/venv/leefplankaart.aspx, 2014)
Ervaring leert dat de leefplannen creativiteit en energie mobiliseren bij medewerkers. De
medewerkers weten creatief in te spelen op vragen van cliënten (Verbeek, 2006).
Verbeek (2006) benoemt verder de eisen waaraan een leefplan moet voldoen:
- Het leefplan wordt opgesteld in overleg met de bewoner en indien dit onmogelijk is met de
contactpersoon en verdere familie.
- Het leefplan gaat uit van door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerde functies.
- Het leefplan voldoet aan de eisen die de wet BPOZ aan een BOPZ-geïndiceerde instelling stelt.
- Het leefplan moet gehanteerd kunnen worden tijdens het MDO (MultiDisciplinair Overleg).
- Het leefplan is openbaar voor de cliënt, wettelijk vertegenwoordiger en diegenen die vanuit hun
functie zorg bieden aan de persoon.
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De wensboom
Van Bergen (2011) vermeld ‘De wensboom’ als een concreet instrument om de wensen van de cliënt
inzichtelijk te maken. Het is een onderdeel van Het Leefplan, maar kan ook los gebruikt worden. De
wensboom is een symbool van groei en ontwikkeling en is voor de cliënt een manier om – al dan niet
samen met de cliëntenbegeleider - behoeftes en wensen als beeld neer te zetten, zodat de cliënt er
vaker naar gaat kijken. Hieronder staat een voorbeeld van een ingevulde wensboom. Van Bergen
(2011) vindt de wensboom geschikt voor mensen die het een prettige manier vinden om hun wensen
en doelen te visualiseren en op te schrijven.

Bron: (http://leefplanvenv.loc.nl/venv/wensboom.aspx, 2014)
De cliënt kan met ondersteuning van zijn cliëntenbegeleider zichzelf de volgende vragen stellen om
de wensboom in te vullen (Van Bergen, 2011):
- Hoe en waar zou u het liefste willen wonen?
- Bij welke gebeurtenissen voelt u zich goed?
- Wat is belangrijk voor u, in uw situatie?
- Welke mensen vindt u belangrijk?
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-

Wat geeft u een goed gevoel, waar wordt u vrolijk van?
Wat wilt u nog graag meemaken in uw leven?
Hebt u nog bepaalde 'dromen' - groot of klein - die u graag zou zien uitkomen?

Op de website (http://leefplanvenv.loc.nl/venv/wensboom.aspx) kunnen cliënten een lege
wensboom invullen, opslaan als pdf-bestand en printen.
QueZ
Brink et al.(2013) beschrijven ook het instrument ‘QueZ’ (Questions Zelfregie). Bij de doelgroep van
dit instrument behoren zorgverleners die meer willen werken vanuit de eigen regie van mensen in
kwetsbare situaties. QueZ bestaat uit vragen voor de vier zelfregieversterkende elementen, namelijk:
eigenaarschap, eigen kracht, motivatie en omgeving. Hieronder volgens een aantal voorbeeld van
Quez Vragen.

Het instrument QueZ kan volgens Brink et al. (2013) op twee momenten gebruikt worden door de
cliëntenbegeleider om de elementen van zelfregie bespreekbaar maken, namelijk:
1. Tijdens het cliëntengesprek
2. Tijdens casuïstiekbespreking of intervisie met collega’s (reflectievragen)
De QueZ-vragen zijn uitgeprobeerd in intervisiegesprekken en casuïstiekbesprekingen door
professionals van verschillende organisaties. Volgens Brink et al. (2013) hielpen de QueZ-vragen de
professionals om sneller tot de inhoudelijke kern van het werk te komen en om zelfregie te vertalen
naar het gesprek met de cliënt. De onderzoekers gaan tijdens focusgroepen met de
cliëntenbegeleiders van GGzE kliniek centrum autisme ook over dit instrument discussiëren om te
achterhalen of dit instrument geschikt is voor het team om vanuit zelfregie van de cliënt te werken.
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Via de website (http://quez.movisie.nl/) kunnen zorgverleners de QueZ-vragen raadplegen. Via
(https://www.movisie.nl/publicaties/quez) kan een brochure met daarin losse kaarten van de QueZvragen besteld worden.
8-fasenmodel
Het 8-fasenmodel is een krachtgerichte methode. Het begeleidingstraject bestaat volgens het model
uit acht fasen voor een doelgerichte begeleiding. Voor een brede kijk op cliënten wordt er gewerkt
met acht levensgebieden. Het 8-fasenmodel helpt de begeleiding om de opvang van cliënten te
organiseren. In 2014 is de methode geschikt gemaakt voor alle begeleidingsvormen waarbij sprake is
van meervoudige problematiek en een minimale begeleidingsduur van acht weken (Van LeeuwenDen Dekker & Heineke, 2008).
In het 8-fasenmodel gaat het om zorg met een begin en een eind: dus van het eerste contact tot de
zorg is afgerond. De volgende fasen worden onderscheiden (Van Leeuwen- Den Dekker et al., 2008):
- Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de zorgverlener;
- Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de instelling;
- Opnamefase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt;
- Analysefase: analyse van het functioneren van de cliënt op 8 leefgebieden;
- Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan (zorgplan);
- Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan;
- Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase;
- Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

Figuur 4: schematische weergave van de 8 fasen
Fase 4 t/m 7 kunnen steeds herhaald worden. Elke fase heeft specifieke doelen, werkwijzen,
instrumenten en randvoorwaarden. In elke fase staan acht leefgebieden centraal: huisvesting,
financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch
functioneren en dagbesteding
Kenmerkend van deze leefgebieden is dat ze voor iedereen van belang zijn. Het werken met de
leefgebieden biedt de begeleiders ondersteuning in de samenwerking met de cliënt. Hierdoor krijgt
de begeleiding een brede kijk op de cliënten. Daarnaast wordt niet alleen gekeken naar problemen
maar ook naar de mogelijkheden en er kan naar het totaal functioneren van de cliënt gekeken
worden (Van Leeuwen- Den Dekker & Heineke, 2008).
45

Praktijkervaringen
Er heeft een tweetal onderzoeken plaats gevonden naar het gebruik en de praktijkervaringen met
het 8-fasenmodel. De methode wordt veel gebruikt in instellingen voor maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang. Dit is een aanwijzing dat de methode praktisch bruikbaar is. Professionals noemden
als voordelen: de praktische insteek, intercollegiale feedback, betrokkenheid van de cliënt en het
stimuleren van procesmatig en gestructureerd werken (Heineke en Van Leeuwen-den Dekker, 2005).
Krachtgericht werken / Strength based benadering (SBB)
Het Strength Based Model gaat uit van de kracht en mogelijkheden van mensen. Het algemene doel
is het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De methode geeft visie op bejegening en
het bieden van perspectief. De samenwerking tussen professional, cliënt en diens omgeving staat
centraal. Het handelen van de professional wordt gestuurd door een aantal basiswaarden: mensen in
kwetsbare situaties hebben krachten en mogelijkheden (Brink et al., 2013).
De volgende principes gelden daarbij (Brink et al., 2013):
• Cliënten hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen.
• De focus ligt op individuele krachten
• De cliënt heeft de regie over de begeleiding.
• De (werk)relatie tussen cliënt en zorgverlener komt op de eerste plaats.
• Werk in de natuurlijke, eigen omgeving staat centraal.
• Het gaat om optimaal gebruik van eigen kracht, bronnen en relaties in de eigen omgeving.
SBB is een herstelgerichte benadering. Ondersteunde instrumenten voor het herstelproces zijn de
krachteninventarisatie, het persoonlijk actieplan en het stappenplan voor teamkrachtbespreking.
Hiermee wordt gewerkt aan het proces van herstel (Brink et al., 2013).
Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken is een aanpak waarmee individuen en organisatie verandering kunnen
bereiken. Deze aanpak is niet gericht op het bestrijden van het negatieve, maar op het versterken
van het positieve. Daarbij is de uitgangspunt dat de cliënt zelf in staat is om doelen te stellen en zelf
beschikt over de mogelijkheden om deze doelen te bereiken. Cliënten zoeken samen met de
begeleider naar kleine, haalbare stappen (Visser & Schlundt Bodien, 2008).
De oplossingsgerichte aanpak is eenvoudig omdat de begeleiding niet meer tijd dan nodig besteedt
aan het analyseren van problemen. Praten over probleemoorzaken is normaal gesproken geen
onderwerp van gesprek in deze aanpak omdat het ervan uit gaat dat kennis over oorzaken van
problemen meestal niet bruikbaar zijn om tot een betere situatie te komen (Visser & Schlundt
Bodien, 2008).
Onderzoek van Visser & Schlundt Bodien (2008) wijst uit dat oplossingsgericht werken breed
toepasbaar is. Ook blijkt dat deze aanpak sneller werkt dan anderen, want vaak zijn er al binnen
enkele gesprekken verbeteringen zichtbaar. Cliënten die met de oplossingsgerichte methode
begeleid worden, zijn over het algemeen meer tevreden over hun behandeling dan cliënten die op
een andere manier begeleid worden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de cliënt tijdens een
gesprek serieus genomen wordt en dat deze zelf bepaalt waar het gesprek over gaat. De cliënten
waarderen de erkenningen die ze dan krijgen. Bovendien gaan de gesprekken over positieve zaken
zoals de gewenste situatie en doelen die al zijn bereikt. De gespreksonderwerpen zijn vaak
motiverend en prettig (Visser & Schlundt Bodien, 2008). Ook professionals hebben baat bij de
oplossingsgericht werken. Zij kunnen namelijk bijdragen aan positieve resultaten voor de cliënten.
Dat geeft hen tevredenheid over hun werk (Visser & Schlundt Bodien, 2008).
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Visser & Schlundt Bodien (2008) noemen een aantal technieken bij oplossingsgericht werken:
De schaalvraag
Bij de schaalvraag vraagt de zorgverlener aan de cliënt om zich een schaal van 0 tot 10 voor te stellen
waarbij 10 betekent dat de gewenste situatie is bereikt en 0 dat er nog niets gerealiseerd is van de
gewenste situatie. Vervolgens stelt de zorgverlener volgens een vaststaand patroon een aantal
vervolgvragen. In onderstaand figuur staat het patroon gevisualiseerd.

Figuur 5: de schaalvraag (Visser & Schlundt Bodien, 2008)
1. De zorgverlener vraagt op welke positie de cliënt staat (platformvraag);
2. De zorgverlener vraagt vervolgens hoe het al gelukt is om van 0 tot de huidige positie te
komen;
3. Daarna vraagt de zorgverlener wanneer de cliënt al eens hoger heeft gestaan op de schaal en
hoe dat toen gelukt is (eerdere-successenvraag);
4. De zorgverlener vraagt hoe een hogere positie eruit zou zien (gewenste-situatievraag).
De uitzonderingzoekende vraag
Deze vraag lijkt op de eerdere-successenvraag. Hierbij vraagt de zorgverlener wanneer de cliënt
minder last had van het probleem. Daarna onderzoekt de zorgverlener samen met de cliënt hoe het
de cliënt toen gelukt is om minder last te hebben van het probleem. Voorbeeld: “Wanneer had je
hier iets minder last van?’’. Voorbeeld van doorvragen: “Wat hielp jou toen vooral?”.
De wondervraag
Bij deze techniek vraagt de coach de cliënt om gedetailleerd te beschrijven hoe zijn of haar situatie
eruit zou zien als zijn of haar probleem door een wonder verdwenen was. De wondervraag laat de
cliënt buiten de eigen kaders denken en biedt daardoor ruimte aan oplossingen.
Door een 'stel dat'-vraag te formuleren, brengt de zorgverlener cliënten in een denkbeeldige situatie,
waarin ze kunnen nadenken over hun wenselijke situatie.
De ‘wat gaat er beter’ vraag
Met deze vraag kan de cliënt zich goed concentreren op welke vooruitgang hij heeft geboekt in de
afgelopen periode. Dit heeft meestal een motiverend effect, leidt tot meer bewust inzicht in wat
werkt en tot bruikbare ideeën voor verdere stappen vooruit.
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De nuttigvraag
Het doel van de nuttigvraag is om gesprekken zo nuttig mogelijk te laten zijn voor alle betrokkenen.
Voorbeeld: “Hoe kunnen wij wat jou betreft de tijd zo nuttig mogelijk besteden?” en “Is wat er
hebben besproken nuttig voor je?“. Wanneer de zorgverlener een nuttigvraag stelt, gebruik hij de
OF-WAT-HOE drietrapsraket. OF-vraag: was het nuttig, WAT-vraag: wat was nuttig en HOE-vraag: hoe
is het bruikbaar.
De observatiesuggestie
Voorbeeld: “Wil je in de periode tussen nu en ons volgende gesprek eens op letten wanneer het iets
beter gaat?”. Door deze vraag gaan cliënten er meestal extra goed op letten wat er goed gaat.
Meestal maakt dit hen optimistisch en geeft het meer zelfvertrouwen.
De continueringsvraag
Door een continueringsvraag te stellen, maak je duidelijk dat geen verandering nodig is en erken je
dat er al dingen goed gaan. Je vraagt dan: ‘’Wat hoeft er niet te veranderen?”. Voordelen zijn dat de
cliënt zich serieus genomen en gewaardeerd voelt, na beantwoording van zo’n vraag is de cliënt vaak
bereid om ook te kijken naar dingen die wel moeten veranderen en de cliënt doet inhoudelijke
ideeën op die helpen bij het boeken van vooruitgang.
Socrautische methode
De socrautische methode is een methode afgeleid van de socratische methode, maar dan gericht op
mensen met autisme. De socratische vragen moeten de cliënten motiveren om over de eigen ideeën
en opvattingen na te denken. De cliënt stelt een vraag , maar de zorgverlener geeft geen antwoord,
maar stelt vragen op zo’n manier dat de cliënt het antwoord zelf tot inzicht komt. De zorgverlener zit
dan in de rol van de onwetende. Vermeulen (2005) stelt dat mensen met autisme maximale kansen
moeten krijgen tot zelfbepaling. Daar zijn drie dingen voor nodig: je eigen behoeften, beperkingen en
mogelijkheden kennen, acties ondernemen en evalueren.
Ten gevolge van het autistisch denken zijn mensen met autisme soms blind voor samenhang en
relevantie. Het niet zien van belangrijke zaken of het te letterlijk begrijpen van details belemmert hen
in hun dagelijks functioneren en maakt het voor hen moeilijk het nemen van beslissingen. Door
mensen met autisme vragen te stellen, worden ze tot de juiste inzichten geleid zodat ze zelfstandig
beslissingen kunnen nemen (Vermeulen, 2005).
Socrautisch gesprek bij iemand met autisme gaat om een tweegesprek. Het is een directief/sturend
gesprek. De combinatie van directief en niet-autoritair heeft zijn voordelen. Enerzijds willen de
cliënten, zelf beslissen en vragen ze om een niet autoritaire houding, anderzijds hebben ze een grote
behoefte aan duidelijkheid. Door directief te zijn, wordt duidelijkheid geboden aldus Vermeulen
(2005). Omdat het maken van keuzes een moeilijke opgave is voor de cliënten komt het ook vaak
voor dat zij zorgverleners vragen om keuzes voor hen te maken. Ook daarom biedt de socrautische
methode voordelen (Vermeulen, 2005).
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Bijlage 3

Onderbouwing topiclijst Externe Experts

De onderzoeker wil de geïnterviewde vragen wat hij een goede WKS zorgplan vindt. Daarbij vraagt ze
naar de volgende topic:
Topic: WKS zorgplan / Gewenste situatie
WKS zorgplan op andere afdelingen
Met deze topic wil de onderzoeker weten hoe het zorgplan eruit ziet op andere afdeling en hoe zij
ervoor hebben gezorgd dat het meer in overeenstemming is met het WKS model
Wijze waarop het besproken wordt
Ploegman, Gijzel en Otte noemen twee begrippen. De cliënt informeren over het zorgplan en de
cliënt betrekken bij het zorgplan. Informeren wordt gedefinieerd als het bespreken van het zorgplan
met de cliënt, nadat het opgesteld is. Betrekken wordt gedefinieerd als het inhoudelijk bespreken
van het zorgplan met de cliënt, voordat het opgesteld is.
Format
Ploegman, Gijzel en Otte (2013) geven aan dat het zorgplan (nog) meer toegespitst kan worden op
de cliënt door begrijpelijk en toepasselijk taalgebruik te hanteren, het plan vanuit het perspectief van
de cliënt op te stellen en waar mogelijk alternatieve communicatiemiddelen in te zetten. Verder
schrijven ze dat gehanteerde formats blijven door ontwikkelen zodat gewerkt kan worden aan het
vinden van een optimale balans tussen het opstellen, afspreken én vastleggen van de doelen van de
zorg zonder aanvullende lasten uit het oog te verliezen. Digitalisering van zorgplannen kan hier een
impuls aan geven.
Rol van cliënt
In artikel 3 van de Kwaliteitswet zorginstellingen is bepaald dat de zorgaanbieder de zorgverlening op
een dusdanige wijze organiseert dat dit leidt tot verantwoorde zorg. Het leveren van verantwoorde
zorg vormt een centraal begrip in de Kwaliteitswet en houdt onder andere in dat zorg cliëntgericht is.
Om cliënten in de langdurige zorg regie te laten voeren over de eigen zorg, is het van belang cliënten
te betrekken bij de totstandkoming van en besluitvorming over hun zorgplan (Ploegman et al, 2013).
Kleine Schaars (2000) zegt dat zorgverleners ervan uit kunnen gaan van het feit dat een cliënt alles
kan of wil, als een cliënt echt centraal staat. Zo leert hij sneller zijn eigen onmogelijkheden te
ontdekken en kunnen we heb daarin ondersteunen. In plaats van de cliënt iets op te leggen, wordt
deze sneller geconfronteerd met zijn eigen zorgvraag en kunnen de zorgverleners hem hierin
ondersteunen.
Rol van zaakwaarnemer
Met betrekking tot het zorgplan beschrijft Kleine Schaars (2000) dat de kracht van de WKS methodiek
juist is dat er altijd twee zorgplannen geschreven worden: een door de zaakwaarnemer en een door
de cliënt met ondersteuning van de procesbegeleider. Meestal wordt het zorgplan geschreven door
de verantwoordelijke begeleider (zaakwaarnemer). Dit kan gemakkelijk een eenzijdig evaluatie
worden doordat de mening en visie van de begeleider uitgangspunt zijn en dan wordt het verleidelijk
om niet vanuit de cliënt te praten. Doordat er twee plannen naast elkaar liggen, wordt er inhoudelijk
anders gepraat en komt de stem van de cliënt veel duidelijker naar voren.
Rol procesbegeleider
Met betrekking tot het zorgplan beschrijft Kleine Schaars (2000) dat de kracht van de WKS methodiek
juist is dat er altijd twee zorgplannen geschreven worden: een door de zaakwaarnemer en een door
de cliënt met ondersteuning van de procesbegeleider. Meestal wordt het zorgplan geschreven door
de verantwoordelijke begeleider (zaakwaarnemer). Dit kan gemakkelijk een eenzijdig evaluatie
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worden doordat de mening en visie van de begeleider uitgangspunt zijn en dan wordt het verleidelijk
om niet vanuit de cliënt te praten. Doordat er twee plannen naast elkaar liggen, wordt er inhoudelijk
anders gepraat en komt de stem van de cliënt veel duidelijker naar voren.
Methodieken en instrumenten
Brink, Lucassen, Middelaar en Poll (2013) noemen een aantal methoden en instrumenten die de
zelfregie van de cliënt versterken. Van de volgende methoden en instrumenten denken de
onderzoekers dat ze toepasbaar zijn in de context: De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM), het leefplan,
QueZ, 8 fasen model, krachtgericht werken, oplossingsgericht werken en de Socrautische methode
Topic: Verbeteren
Bijscholing
Ploegman, Gijzel en Otte (2013) zeggen dat er nagegaan moet worden of zorgverleners voldoende
uitgerust zijn om met het zorgplan te werken en de dialoog met de cliënt te voeren. Indien dit
onvoldoende het geval is, kan bijscholing op dit gebied van meerwaarde zijn. Verder geldt ook
bijscholing bij het werken met het WKS model of andere methoden en instrumenten.
Aanbevelingen (hoe te komen tot de gewenste situatie)
Grol & Wensing (2011) geven aan dat de onderzoekers bij het implementeren een selectie van
interventies en strategieën moeten maken (aanbevelingen).
De onderzoeker heeft de kwaliteit van de topiclijst onder andere gewaarborgd door een
proefafname te houden alvorens de topiclijst definitief te maken. Door de proefafname heeft de
onderzoeker ook kunnen vaststellen of de onderwerpen en vragen die op de topiclijst goed
geformuleerd waren, wat heeft geleid tot bijstellingen (Baarda, de Goede, & Kalmijn, 2010). De
proefafname heeft de onderzoeker samen met haar mede-onderzoeker Shashenca gedaan.
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Bijlage 4

WKS model – Het pad naar het bereiken van je doelen

Het ondersteuningsplan bestaat uit vier formulieren. Het leefplan bevat vier levensgebieden
namelijk: lichamelijk gebied, individueel gebied, sociaal gebied en maatschappelijk gebied. De cliënt
geeft per gebied doelen voor de komende periode. Het eerste formulier vult de cliënt in met
ondersteuning van de procesbegeleider. Het tweede formulier vult de zaakwaarnemer in. Hierin
toetst de zaakwaarnemer de doelen die de cliënt in het eerste formulier heeft geschreven. Als de
zaakwaarnemer akkoord gaat met de doelen, schrijft hij die in dat formulier. Tot slot schrijft de
zaakwaarnemer in het derde formulier welke stappen het team moet ondernemen om de cliënt te
ondersteunen.
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WERKBLAD 1
DOELBESCHRIJVING DOOR DE CLIENT
Cliënt:
Zaakwaarnemer
Procesbegeleider
Werkwijze:

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
De cliënt beschrijft met ondersteuning van de procesbegeleider de
doelen voor de komende 3 maanden

Lichamelijke gebied: …………..…………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Individueel gebied: …………..…………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sociaal gebied: …………..……………………………………………………………………………………….

………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Maatschappelijk gebied: …………..…………………………………………………………………………..

………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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WERKBLAD 2
TOETSING DOOR DE ZAAKWAARNEMER
Cliënt:
Zaakwaarnemer
Procesbegeleider
Werkwijze:

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
De zaakwaarnemer toetst hier de doelen van de cliënt

Lichamelijke gebied: …………..…………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Individueel gebied: …………..…………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sociaal gebied: …………..……………………………………………………………………………………….

………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Maatschappelijk gebied: …………..…………………………………………………………………………..

………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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WERKBLAD 3
VASTSTELLING VAN DOELEN IN HET TEAM
Cliënt:
Zaakwaarnemer
Procesbegeleider
Coach

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………………….

De doelen worden door de zaakwaarnemer benoemd

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Wat zijn de eerste stappen?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Opdracht aan de procesbegeleider:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Opdracht aan de ondersteuner:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Wat doet de groeps-/teamleiding?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Wat doet de coach?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Bijlage 5

Onderbouwing topiclijst Cliëntenbegeleiders

Gebruik van het oude zorgplan volgens de PES format
De onderzoeker heeft voor deze topic gekozen omdat uit het document van de WKS groep (bijlage 1)
blijkt dat het team van GGzE kliniek centrum autisme de PES structuur niet meer wil hanteren. Over
de PES structuur concludeert het team dat cliëntenbegeleiders veel minder in samenwerking zitten
met de cliënt.
Wijze waarop cliënten worden betrokken bij het zorgplan en mate van meebeslissen over de zorg
Ploegman, Gijzel en Otte (2013) beschrijven dat het belangrijk is om cliënten te betrekken bij de
vormgeving van hun zorgplan om hen regie te laten voeren over de eigen zorg. Volgens Ploegman,
Gijzel en Otte (2013) is er een verschil tussen ‘informeren na het opstellen’ en ‘daadwerkelijk
betrekken’. De onderzoeker wil daarom cliëntenbegeleiders met elkaar laten discussiëren over de
wijze waarop cliënten worden betrokken bij het opstellen van hun zorgplan en in hoeverre cliënten
kunnen meebeslissen over de inhoud ervan.
De dialoog tussen cliënt en zaakwaarnemer (cliëntenbegeleider) bij het opstellen van het zorgplan
Volgens Ploegman, Gijzel en Otte (2013) is communicatie tussen de cliënt en de zaakwaarnemer
belangrijk om een wederzijds verwachtingspatroon te ontwikkelen en afspraken aan te gaan over de
zorg. Het zorgplan is een middel om de dialoog te voeren. De aanbeveling van Ploegman, Gijzel en
Otte (2013) is daarom ook om aandacht te besteden aan dialoog met de cliënt. De onderzoeker wil
nagaan hoe de dialoog tot nu toe verloopt en wat cliëntenbegeleiders een ideale dialoog vinden bij
het werken met een WKS gerichte zorgplan.
Gewenste invulling zorgplan (format)
Ploegman, Gijzel en Otte (2013) zijn van mening dat vormvrijheid van het zorgplan moet blijven
bestaan. Dit vooral omdat dit de mogelijkheid geeft het format door te ontwikkelen zodat het beter
aansluit op de individuele wensen en voorkeuren van de cliënt en daarmee de zelfregie vergroot. De
onderzoeker wil daarom weten hoe cliëntenbegeleiders kijken tegen het oud zorgplan aan en wat
voor hen een ideale format zou zijn.
Bijscholing
Ploegman, Gijzel en Otte (2013) beschrijven dat het belangrijk is dat zorgverleners voldoende
toegerust zijn om met het zorgplan te werken en de dialoog met de cliënt aan te gaan. Indien
zorgverleners onvoldoende toegerust zijn, kan bijscholing op het gebied van zorgplan(bespreking)
van meerwaarde zijn. De onderzoeker wil tijdens de focusgroep ook nagaan in hoeverre
cliëntenbegeleiders openstaan om een training te volgen van een ZRM-trainer, waarin zij kunnen
leren de Zelfredzaamheid-Matrix optimaal toe te passen en dit instrument onderdeel te laten maken
van hun werkwijze. Het ZRM-instrument wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de
zelfredzaamheid van de cliënt op relevante levensdomeinen in verschillende fases van de
hulpverlening zoals o.a. voortgangsgesprekken (Brink et al, 2013).
Aanbevelingen (werken naar de gewenste situatie)
Grol & Wensing (2011) geven aan dat de onderzoekers bij het implementeren keuzes moeten maken
wat betreft interventies en strategieën. De onderzoeker wil weten wat cliëntenbegeleiders mogelijke
aanbevelingen vinden.
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Bijlage 6

Implementatiemodel van Grol & Wensing (2011)
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Bijlage 7

De Context Assessment Index (CAI)

De CAI helpt zorgverleners de context, waarin ze werken en waarin de verandering plaatsvindt, te
begrijpen en in kaart te brengen. De items van de CAI zijn 37 stellingen waarop zorgverleners de
antwoordmogelijkheden sterk mee eens (4), mee eens(3), mee oneens (2) en sterk mee oneens (1)
hebben. De totaalscore kan dus variëren tussen 37 en 148. Hoe hoger de score hoe beter de context
is om veranderingen te implementeren. Ook kan er per onderdeel van de context (cultuur,
leiderschap en evaluatie) een score berekend worden. De scores worden dan in percentages
weergegeven van het totaal behaald aantal punten. De cultuur en leiderschap bevatten allebei 15
items en de evaluatie bevat 7 item (Cox, 2009).

De stellingen hieronder hebben betrekking op de afdeling waar je nu werkzaam
bent.
Kruis het antwoord aan wat het beste bij jou aansluit.
Zorgcliëntenbegeleiders zijn verpleegkundigen / verzorgenden / nurse practitioners
en studenten werkzaam in de zorg.
Evidence is het huidige bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele
patiënten.
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Binnen het team worden individuele grenzen van zorgcliëntenbegeleiders
gerespecteerd.
Afspraken die gemaakt worden op de afdeling, worden duidelijk door alle
medewerkers gedocumenteerd.
De zorgcliëntenbegeleiders zijn actief met de ontwikkeling / aanpassing van
de geleverde zorg bezig.
Alle aspecten van zorg/behandeling zijn gebaseerd op kennis van (praktijk)
onderzoek.
De teamleider / senior verpleegkundige is een rolmodel voor de uitoefening
van goede praktijkvoering
Zorgcliëntenbegeleiders creëren de mogelijkheden voor patiënten om mee te
beslissen over hun eigen zorg.
Deskundigheidsbevordering / scholing heeft prioriteit op de afdeling.
De werkrelatie tussen artsen en verpleegkundigen is goed.
Zorgcliëntenbegeleiders krijgen klachten die de afdeling betreffen te horen.
(FONA, MIP)
Zorgverleners binnen een Multi Disciplinair Team / behandelteam hebben een
gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid.
Uitkomsten van onderzoek / visitaties worden gebruikt om de zorg aan te
passen.
Er wordt regelmatig gereflecteerd in teambijeenkomsten /
functioneringsgesprekken om te kijken of de doelen van de te leveren zorg
aangepast moeten worden.
Zorgcliëntenbegeleiders zijn zich er van bewust van dat hun eigen attitude en
overtuigingen invloed hebben op de uitvoering van de zorg.
Patiënten participeren actief in hun eigen zorg.
Er wordt veel waarde gehecht aan privacy, men vindt het belangrijk om de
patiënt in zijn waarde te laten.
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16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

De rolverdeling tussen zorgcliëntenbegeleiders en de ondersteunende
diensten is voor iedereen duidelijk. (ondersteunende diensten zijn o.a.
voeding, transport, huishoudelijk werk)
Afdelingsbesluiten worden binnen het team op een democratische manier
genomen.
Relevante informatie is voor alle patiënten toegankelijk (eventueel folders
met groot lettertype, gesproken info).
Zorgcliëntenbegeleiders en patiënten werken samen voor patiëntgerichte
zorg.
De zorgverlening is gebaseerd op een uitgebreide anamnese.
Zorgcliëntenbegeleiders en direct betrokkene bij de zorg worden door de
teamleiders / senior verpleegkundigen ondersteund en aangemoedigd om de
zorg kritisch te bespreken.
De zorgcliëntenbegeleiders bespreken de zorg samen met de patiënten.
Deskundigheidbevordering en/of bijscholing van de zorgcliëntenbegeleiders
wordt door de verpleegkundige leiding als prioriteit gezien.
Afdelingsverpleegkundigen reflecteren (systematisch) op hun functioneren
(intervisie, action learning sets) om de zorg te evalueren en te ontwikkelen.
Het management van de instelling waardeert het als teams zelfstandig
functioneert.
Het verpleegkundig team staat open voor de culturele diversiteit.
Er is kennis gebaseerd op evidence beschikbaar voor de
zorgcliëntenbegeleiders op de afdeling.
Patiënten hebben inspraak in hoe hun zorg of behandeling eruit ziet, gepland
en geëvalueerd wordt.
Zorgcliëntenbegeleiders hebben de gelegenheid om experts te raadplegen.
Zorgcliëntenbegeleiders voelen zich bekwaam om de zorg te ontwikkelen.
Teamleiders / senior verpleegkundige creëren een werkomgeving die
bevorderlijk is voor het ontwikkelen en delen van nieuwe ideeën.
Richtlijnen en protocollen, gebaseerd op best practice (patiënt ervaring,
klinische ervaring, onderzoek) zijn beschikbaar.
Patiënten worden aangemoedigd om feedback te geven op de
verpleegkundige zorgverlening.
Er zijn middelen als computers en databanken beschikbaar om zorgverlening
op evidence te baseren. (EBP)
De organisatie is niet hiërarchisch. Beslissingen worden op verschillende
plaatsen genomen.
De afdelingsvisie en de daaruit afgeleide doelstellingen met betrekking op de
patiëntenzorg, worden door het team gedeeld.
Er zijn scholingsprogramma’s voor alle zorgcliëntenbegeleiders aanwezig.
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