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Bedenken hoe, waar en wanneer je met elke unieke cliënt de dialoog voert.

De dialoog/ dialogen voeren met de cliënt en zo nodig aantekeningen maken.

De gesprekslijst (digitaal) invullen: ordenen van de uitkomsten bij ervaring, invullen van
ervaringscores, verandering en welke thema’s belangrijk zijn voor deze cliënt.

De gesprekslijst afronden voor de jaarlijkse evaluatie/ planbespreking.

De resulaten benutten voor verbetering (en behouden wat goed is).
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start

gebruiker overzicht

overzicht van cliënten,
i.p.v. inloggen

‘uitloggen’,
terug naar gebruiker
overzicht

domein overzicht

domein 1

gezondheid

domein 2

denken en voelen

domein 3
contacten

domein 4

deelname aan de
samenleving

domein 5

persoonlijke
ontwikkeling

domein hoofdvraag

domein 6

geld en spullen

domein 7

eigen invloed

domein 8
belangen

elke domein heeft zijn
eigen passende vragen

antwoord kiezen uit
pictogrammen/ tekst
antwoord

verzonden en
naar de volgende
vraag

vervolgvraag

niet
verzonden

einde vragen domein,
opslaan in database

bevestiging
verzenden
antwoorden

terug naar het overzicht
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start

gebruiker overzicht
‘uitloggen’,
terug naar gebruiker
overzicht

overzicht van
begeleiders,
i.p.v. inloggen

overzicht cliënten
terug naar cliënten
overzicht

domein overzicht
van cliënt

domein 1

gezondheid

domein 2

denken en voelen

domein 3
contacten

domein 4

deelname aan de
samenleving

domein 5

persoonlijke
ontwikkeling

resultaten domein
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globaal overzicht van resultaten van alle domeinen

domein 6

geld en spullen

geschiedenis van
ingevulde data per
domein

domein 7

eigen invloed

domein 8
belangen
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Naam

geboorte
jaar

beperking

IQ of
opleiding

korte
beschrijving

behoeftes

lezen wel/
niet

Willem

1943

brommer
ongeluk
in 1973,
verstandelijk
beperkt

IQ 71

Willem is
vergeetachtig en
heeft daardoor
behoefte aan
duidelijkheid
en structuur.
Daarvoor werkt
hij nu met een
weekkalender
en weekschema.
Hij is vlot en
enthousiast en
kan hij lezen.

duidelijkheid
en structuur

kan lezen

Janet

1979

verstandelijk
beperkt en
autisme

niveau van
een kleuter

Ze vind het
leuk om met
computers te
werken.
Stuctuur,
hiervoor heeft ze
een schema per
dag.

kan lezen

Mathieu

1951

verstandelijk
beperkt,
spondylose

IQ 100

Hij is gek op
tv, radio en
weerstation. Je
kan hem dingen
aanleren en hij
kan lezen.
Structuur,
grenzen
afbakenen.

kan lezen

63

Joep

1963

syndroom van
down

niveau van
Joep houdt van
een 4- 7 jarige muziek en speelt
graag dj. Hij
kan niet lezen
maar wel goed
communiceren.
Duidelijkheid, hij
is snel van slag.

Bob

1981

PDD- NOS,
schizofrenie

HBO niveau

Bob was bezig
met afstuderen
op HBO niveau
en door een
chronische ziekte
in de familie
kreeg hij PDDNOS, hij gaat
steeds harder
achteruit maar
zijn niveau is wel
hoog.

structuur en
duidelijkheid

kan lezen

Co

1990

MCDD
autismespectrum
stoornis

IQ 86
mavo/havo
vergelijkbaar

Het is mogelijk
om met hem te
werken volgens
Inge.

structuur,
grenzen
bijhouden

kan lezen

Ella

1990

door
hersentumor
letsel overgehouden

mavo/havo
vergelijkbaar
opleiding
vmbo

Ze weet nog
heel goed hoe
ze vroeger was,
kan heel fel zijn/
tegendraads of
terug getrokken.
Wel bezig met
internet. Houdt
van paardrijden
en fietsen
(ligfiets).

ondersteunen
in zelfstandig
wonen, ze is
vergeetachtig

kan lezen

Tim

1960

verstandelijk
beperkt

vmbo niveau

Wel eens bezig
met computers.

wil graag
een vrouw,
hulp in de
huishouding

kan lezen

64

kan niet lezen

Amy

1990

verstandelijk
beperkt

IQ 77 (vmbo
niveau)

Moeilijk lerend.
Maar ook wel
geïnteresseerd in
computers.

structuur en
stabiliteit

kan lezen

Marga

1977

doof

IQ 63

Beperkt in sociale
vaardigheden,
veel
communicatie
problemen.

ondersteuning

kan lezen,
maar geen
moeilijke
woorden.

Do

1981

doof

IQ 78

Is moeilijk lerend.
Beperkt in sociale
vaardigheiden.

helpen bij
zelfstandig
worden (haar
moeder kan
haar niet
loslaten.

kan lezen
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In deze lijst worden
de resultaten ingevuld van een
onderzoekende dialoog met een
verwant, zijn voorkeuren, beelden en
ervaringen t.a.v. het thema bij de cliënt.
Wat vindt hij belangrijk voor deze cliënt?
Wat betekent dit voor de zorgen dienstverlening aan
deze cliënt?

IK ZIE E N V E R T E L GE SP RE KSLIJST
V E R S I E J U L I 2 0 14
naam cliënt

n a a m / n a m e n v e r w a n t (e n)

Thema

Waar kan het over gaan?

Gevoel

l
l

l
l

Lijf

l
l
l
l
l

l
l

Familie

l
l
l

Vrienden
& Kennissen

l
l
l

Meedoen

l

l

l
l
l

Hulp

l
l
l
l
l
l
l

1

Hoe het met de cliënt gaat
Tevredenheid met
zijn/haar leven
Gekend voelen van cliënt
Omgaan met emoties

aard relatie / contact van de ver want en de cliënt

Ervaring (kern van de dialoog/ dialogen)

Ervaringscore

Top!
Goed
Matig

Verandering
gewenst? *
Ja
Nee

Slecht
Geen antwoord

Gezondheid
Uiterlijk
Eten en drinken
Bewegen
Activiteiten in het dagelijks
leven
Knuffelen en seks
Verzorging

Top!
Goed
Matig
Slecht
Geen antwoord

Ja
Nee

Gezin, familie
Contacten met familie
Betekenis van familie

Top!
Goed
Matig
Slecht
Geen antwoord

Ja
Nee

Vriendschappen
Contacten met anderen
Liefde en relatie

Top!
Goed
Matig
Slecht
Geen antwoord

Ja
Nee

Contact maken in de buurt/
leefomgeving
Meedoen in de buurt/
leefomgeving
Iets voor anderen doen
Op pad gaan
Participatie

Top!
Goed
Matig
Slecht
Geen antwoord

Ja
Nee

Betrouwbaar
Luisteren
Afspraak is afspraak
Tijd
Omgang
Behandeling
Vakmanschap

Top!
Goed
Matig
Slecht
Geen antwoord

Ja
Nee

Als er verandering gewenst is, dan kan dit verder opgepakt worden
in een vervolggesprek of in de bespreking over het plan van de cliënt.
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IK ZIE E N V E R T E L GE S P RE KS LIJ S T

In deze lijst worden
de resultaten ingevuld van een
onderzoekende dialoog met een
verwant, zijn voorkeuren, beelden en
ervaringen t.a.v. het thema bij de cliënt.
Wat vindt hij belangrijk voor deze cliënt?
Wat betekent dit voor de zorgen dienstverlening aan
deze cliënt?

V E R S I E J U L I 2 0 14

Thema

Waar kan het over gaan?

Huis

l
l
l
l

Doen

l
l
l

l

Kiezen

l
l

l

Veilig voelen

l
l

Van welke thema/
thema’s geeft de
verwant aan dat
hij/zij dit belangrijk
vindt voor de cliënt

Opmerkingen
(overige belangrijke
zaken die gezegd zijn,
niet behorende bij
één van bovenstaande
thema’s)

Ervaring (kern van de dialoog/ dialogen)

Verandering
gewenst? *

Huis
Huishouden
Bezittingen van cliënt
Geld

Top!
Goed
Matig
Slecht
Geen antwoord

Ja
Nee

Werk en dagbesteding
School
Wat de cliënt in zijn/haar vrije
tijd doet
Ontwikkelen/leren

Top!
Goed
Matig
Slecht
Geen antwoord

Ja
Nee

Keuzes maken
Invloed hebben

Top!
Goed
Matig
Slecht
Geen antwoord

Ja
Nee

Veilig voelen in huis
Veilig voelen in de buurt
Brandveiligheid

Top!
Goed
Matig
Slecht
Geen antwoord

Ja
Nee

Gevoel
Lijf
Familie
Vrienden & kennissen
Meedoen
Hulp
Huis
Doen
Kiezen
Veilig voelen
Geen antwoord
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Ervaringscore

In deze lijst worden
de resultaten ingevuld van een
onderzoekende dialoog met een
cliënt, zijn voorkeuren en ervaringen.
Wat is belangrijk voor deze client?
Wat betekent dit voor de zorg- en
dienstverlening.

IK V E R T E L GE S P RE KS LIJ S T
V E R S I E J U L I 2 0 14
naam cliënt

n a a m / n a m e n v e r w a n t (e n)

Thema

Waar kan het over gaan?

Ervaring (kern van de dialoog/ dialogen)

Ervaringscore

Verandering
gewenst? *

Gevoel

l

Hoe het met je gaat

Top!

Ja

l

Tevredenheid met je leven

Goed

Nee

l

Gekend voelen

Matig

l

Omgaan met emoties

Slecht
Geen
antwoord

Lijf

Familie

l

Gezondheid

Top!

Ja

l

Uiterlijk

Goed

Nee

l

Eten en drinken

Matig

l
l

Bewegen
Activiteiten in het dagelijks
leven

Slecht
Geen
antwoord

l

Verzorging

l

Gezin, familie

Top!

Ja

l

Contacten met familie
Betekenis van familie

Goed
Matig

Nee

l

Slecht
Geen
antwoord

Vrienden & Kennissen

l

Vriendschappen

Top!

Ja

l

Contacten met anderen

Goed

Nee

l

Liefde en relatie

Matig

l

Knuffelen en seks

Slecht
Geen
antwoord

Meedoen

Hulp

1

l

Contact maken in de buurt

Top!

Ja

l

Goed
Matig

Nee

l

Meedoen in de buurt
Iets voor anderen doen

l

Op pad gaan

Slecht

l

Participatie

Geen
antwoord

l

Betrouwbaar

Top!

Ja

l

Luisteren

Goed

Nee

l

Afspraak is afspraak

Matig

l

Tijd

Slecht

l

Omgang

l

Behandeling

Geen
antwoord

l

Vakmanschap

Als er verandering gewenst is, dan kan dit verder opgepakt worden in een
vervolggesprek of in de bespreking over het plan van de cliënt.
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In deze lijst worden
de resultaten ingevuld van een
onderzoekende dialoog met een
cliënt, zijn voorkeuren en ervaringen.
Wat is belangrijk voor deze client?
Wat betekent dit voor de zorg- en
dienstverlening.

IK V E R T E L GE SP RE KSLIJST
V E R S I E J U L I 2 0 14

Thema

Huis

Waar kan het over
gaan?

Ervaring (kern van de dialoog/ dialogen)

Ervaringscore

l

Huis
Huishouden

Top!
Goed

l

Bezittingen

Matig

l

Geld

Slecht

l

Verandering
gewenst? *
Ja
Nee

Geen
antwoord

Doen

Kiezen

l

Werk en dagbesteding

Top!

Ja

l

School

Goed

Nee

l

Wat je in je vrije tijd doet

Matig

l

Ontwikkelen/leren

Slecht
Geen
antwoord

l

Keuzes maken

Top!

Ja

l

Invloed hebben

Goed
Matig

Nee

Slecht
Geen
antwoord

Veilig voelen

l

Veilig voelen in huis

Top!

Ja

l

Veilig voelen in de buurt

Goed

Nee

l

Brandveiligheid

Matig
Slecht
Geen
antwoord

Van welke thema/
thema’s geeft de
cliënt aan dat hij/zij
dit belangrijk vindt?
(meerdere antwoorden
mogelijk)

Gevoel
Lijf
Familie
Vrienden & kennissen
Meedoen
Hulp
Huis
Doen
Kiezen
Veilig voelen
Geen antwoord

Opmerkingen
(overige belangrijke zaken
die gezegd zijn, niet
behorende bij één van
bovenstaande thema’s)
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Toelichting
‘Dit vind ik ervan!’ 2.0

‘ik zie en vertel’
!

Versie augustus 2014

Inleiding
Eén van de variaties van 'Dit vind ik ervan!' 2.0. is ‘Ik zie en vertel’. Deze is ontwikkeld voor
verwanten. De verwant is iemand met wie de cliënt zich verbonden voelt of weet. Dit kan de
wettelijk vertegenwoordiger zijn maar dit hoeft niet. Het kan ook gaan om een familielid, vriend,
kennis, vrijwilliger, etc. De uitgangspunten en thema’s zijn gelijk bij alle variaties.
Bij ‘Ik zie en vertel’ staat de onderzoekende dialoog centraal. Zodat de verwant kan vertellen over
zijn voorkeuren, beelden en ervaringen t.a.v. de thema’s bij deze unieke cliënt. Wat vindt hij
belangrijk voor deze cliënt en wat betekend dit voor de zorg- en dienstverlening aan deze cliënt?
Dit kan op individueel niveau leiden tot aanpassing van de zorg- en dienstverlening.
Naast de opbrengst voor de cliënt, de verwant en jou wordt de informatie uit de gesprekslijsten
verzameld en opgeteld. Daarmee kunnen we verbeterpunten op team- of organisatieniveau
opsporen in benutten in samenhang met de informatie vanuit alle variaties.
Er zijn verschillende redenen om de onderzoekende dialoog in het kader van 'Dit vind ik ervan!' 2.0
met de verwant aan te gaan. Het is een actieve manier om een verwant bij de zorg en
dienstverlening te betrekken. Het is ook een manier waarop de verwant zich gehoord voelt. Ook al
hoef je het niet in alles met elkaar eens te zijn, dit is zijn verhaal dat gehoord en geregistreerd
wordt. Wanneer cliënten beperkt kunnen communiceren is deze dialoog een waardevolle
(aanvullende) informatiebron.
Wanneer je naast de onderzoekende dialoog met de verwant ook een dialoog aangaat in het kader
van 'Dit vind ik ervan!' 2.0 met de cliënt, lees dan ook de toelichting over de variant ‘Ik vertel’.
Hieronder staat beschreven hoe de aanpak in zijn werk gaat. Mocht je nog vragen hebben, dan kun
je terecht bij Helena Neven, beleidsadviseur (helena.neven@abrona.nl).
'Dit vind ik ervan!' 2.0 – ‘Ik zie en vertel’ in stappen
De aanpak bestaat uit de volgende stappen:
1. De voorbereiding
2. Onderzoekende dialoog met de verwant
3. Registratie op de gesprekslijst
4. Verbeteren
Deze stappen worden jaarlijks doorlopen en zijn verbonden met de methodische cyclus. De
bedoeling is dat alle thema’s voor de jaarlijkse evaluatie / planbespreking zijn aangeboden aan de
verwant en dat de resultaten zijn geregistreerd op de gesprekslijst zodat de opbrengst als input
kan dienen bij de evaluatie. Het kan zijn dat er zowel informatie is vanuit een gesprekslijst met de
cliënt als met een verwant. Het kan zijn dat die niet met elkaar overeenkomen. In de jaarlijkse
evaluatie/ planbespreking wordt besproken hoe hiermee wordt omgegaan .

!

1. De voorbereiding
Denk van tevoren goed na per cliënt of je een verwant benadert en zo ja wie. Overleg dit (zo
mogelijk) met de cliënt. Als je twijfelt over wie je moet benaderen overleg dit met collega’s. Denk
van tevoren na hoe je de onderzoekende dialoog aangaat. Dit hangt helemaal af van de voorkeuren
en mogelijkheden van de verwant: de één vindt het prettig om ontspannen te babbelen tijdens een
bezoek, de ander wil graag een officieel gesprek. Sommige verwanten bereiden zich graag voor. Je
kan hun ter informatie alvast een gesprekslijst toesturen. Wanneer je verwacht dat dit de dialoog
verstoort, doe het dan zeker niet. Je kunt ook meerdere korte dialogen voeren. Bedenk en overleg
met de verwant wat het beste werkt. Dat geldt ook voor de introductie. Check wat de verwant
nodig heeft aan informatie om de dialoog te kunnen voeren. Dat kan informatie zijn over wat er
met de gegevens gebeurt, of een geruststelling dat alles wat de verwant zegt goed is.

!
!
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Het uitgangspunt is dat jij als de persoonlijk begeleider/persoonlijk ondersteuner 'Dit vind ik
ervan!' 2.0 met de cliënt coördineert en hierbij doet wat bij de cliënt en de verwant past. Dit
betekent niet automatisch dat je altijd zelf alle thema’s met de verwant hoeft te bespreken. Het
kan zijn dat de verwant een voorkeur uitspreekt voor iemand anders, als het past is het goed om
hem hierin te volgen. Ook is het mogelijk dat er ‘bij toeval’ gedurende het jaar thema’s aan bod
komen waarvan de resultaten kunnen worden benut. Je kan ook (op onderdelen) anderen vragen
die de verwant goed kennen. Bijvoorbeeld als over een thema al lang ‘gedoe’ is geweest en jij
hierin het aanspreekpunt was. Soms kan het ook goed zijn om dan juist wel het gesprek te voeren
en hun verhaal te horen, zonder het direct te hoeven oplossen. De inschatting is aan jou.
Wanneer anderen meewerken is het wel belangrijk dat het voor de cliënt duidelijk is dat jij de
resultaten te zien krijgt.
2. Onderzoekende dialoog met de cliënt
Samen in gesprek gaan lijkt zo simpel, we doen het dagelijks. Maar in dialoog gaan is iets anders;
je geeft de ander de ruimte om het eigen verhaal te vertellen. Dit doe je door open, nietoordelende vragen te stellen zodat de verwant kan onderzoeken wat hij of zij eigenlijk vindt. Dat is
lang niet altijd gemakkelijk, want we zijn snel geneigd om onze eigen meningen en suggesties
kenbaar te maken, oplossingen aan te reiken en dingen voor de ander in te vullen. Door dat niet te
doen kunnen de verwant en jij tot verrassende ontdekkingen komen. Zelfs als je iemand al jaren
kent.
Je nodigt de verwant uit om te vertellen over wat hij belangrijk vindt in het leven van de cliënt en
wat dit betekent voor de zorg- en dienstverlening. Je geeft hem de gelegenheid vanuit zijn
perspectief te vertellen, ook al vermoed je dat dit anders is als wat de cliënt aangeeft of wat er
mogelijk is. ‘Ik zie en vertel’ is bedoeld om de beelden van de verwant in kaart te brengen. De
onderzoekende dialoog werkt het beste wanneer je elkaar ontmoet. Als het niet anders past, is het
ook mogelijk via de telefoon, al mis je dan wel alle non-verbale informatie. Het telefoongesprek
kan ook aangevuld worden met een vervolg gesprek wanneer je elkaar weer ziet.
Wanneer je spreekt over een thema is het prettig breed te verkennen en af te sluiten met het
bespreken van de kern. Zo verken je alle thema’s met de verwant. Het kan voorkomen dat hij of zij
een thema niet relevant vindt of er niet over wil praten. Dan laat je het gaan. De volgorde van de
bespreking van de thema’s kan per verwant verschillen. Probeer ook daarbij aan te sluiten bij de
verwant. Met andere woorden: dat wat de verwant vertelt, is leidend en jij faciliteert hem in de
zoektocht naar wat hij belangrijk vindt voor de cliënt en of de zorg en dienstverlening hier wel of
niet bij aansluit.
Als hulpmiddel voor het voeren van de dialoog zijn twee instrumenten beschikbaar: de
gesprekslijst en de themakaarten. Beide gaan uit van dezelfde 10 thema’s.
Op de kaarten staan illustraties en de thema’s. Ook zijn er 4 kaarten die de ervaringscores
weergeven. De kaarten zijn waarschijnlijk bij veel verwanten overbodig en leiden af. Gebruik ze
alleen als het de verwanten helpt.
Wanneer dit nodig is maak je tijdens de onderzoekende dialoog aantekeningen. Luister wel
aandachtig als de verwant aan het woord is en laat het papier, ipad of laptop niet (figuurlijk) tussen
jullie in staan.
3. Registratie op de gesprekslijst
De gesprekslijst is bedoeld om de resultaten van de dialoog op de thema’s vast te leggen. Per
thema schrijf je bij ervaring de kern van de dialoog op. Het is belangrijk dat je in wat je opschrijft
zoveel als mogelijk de woorden van de verwant gebruikt. Het is immers zijn of haar beeld.
Daarnaast wordt een ervaringscore gevraagd. Vul hierbij in wat de verwant aangeeft. Of jij het
logisch vindt of niet maakt niet uit. De keuze bestaat uit Uitstekend, Goed, Matig of Slecht.
Het kan voorkomen dat de verwant een thema niet relevant vindt of er niet over wil praten. Dan
kun je de ervaring open laten en bij de ervaringscore ‘geen antwoord’ invullen.

!
!
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Per thema vind je in de laatste kolom ook de vraag: Verandering gewenst? Hierbij bestaat de keuze
uit ja en nee. Deze kolom geeft een extra geheugensteuntje om te noteren wat later nog aandacht
vraagt, en zeker besproken moet worden bij de evaluatie/ planbespreking.
Onderaan de gesprekslijst vragen we aan te geven welke thema’s de verwant voor de cliënt
belangrijk vindt. Als de verwant aangeeft geen enkel thema belangrijk te vinden, dan kun je ‘geen
antwoord’ invullen.
De gesprekslijst is te vinden in het ECD.
4. Verbeteren
De bedoeling is dat deze aanpak onderdeel is van het reguliere proces, waarbij je de dialoog houdt
voor de jaarlijkse evaluatie van het plan van elke cliënt. Als er dingen in het gesprek naar voren
komen die vragen om nadere uitwerking of afspraken, ga er dan mee aan de slag! Je hoeft niet te
wachten tot alle thema’s besproken zijn of op de verwerking van de gegevens. Bespreek met de
cliënt, verwant en cliëntvertegenwoordiger(s) welke thema’s de cliënt en verwant heeft ingebracht
en kom tot concrete afspraken. Deel deze afspraken met de betrokken collega’s.
De stappen onder elkaar
Bedenken hoe, waar en wanneer je met elke unieke cliënt de dialoog voert.

De dialoog/dialogen voeren met de cliënt en zo nodig aantekeningen maken.

De gesprekslijst (digitaal) invullen: ordenen van de uitkomsten bij ervaring, invullen ervaringscores, verandering en
welke thema’s belangrijk zijn voor deze cliënt.

De gesprekslijst afronden voor de jaarlijkse evaluaFe/ planbespreking

De resultaten benuGen voor verbetering (en behouden wat goed is).

!

!
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Toelichting
‘Dit vind ik ervan!’ 2.0

‘ik vertel’

!

Versie augustus 2014

Inleiding
Eén van de variaties van 'Dit vind ik ervan!' 2.0. is ‘Ik vertel’. Deze is ontwikkeld voor cliënten die
in staat zijn verbaal hun ervaringen te delen en kenbaar te maken wat ze belangrijk vinden.
Wanneer dit past kan dit gecombineerd worden met communicatiemethoden en hulpmiddelen die
bij de cliënt passen. De uitgangspunten en thema’s zijn gelijk bij alle variaties.
Bij ‘Ik vertel’ staat de onderzoekende dialoog centraal. Hierin kan de cliënt vertellen wat hij
belangrijk vindt en hoe hij de zorg- en dienstverlening ervaart. Wat zo mag blijven en wat anders
moet. Dit kan op individueel niveau leiden tot aanpassing van de zorg- en dienstverlening.
Naast de opbrengst voor de cliënt en jou, wordt de informatie uit de gesprekslijsten verzameld en
opgeteld. Daarmee kunnen we verbeterpunten op team- of organisatieniveau opsporen en
benutten in samenhang met de informatie vanuit alle variaties van ‘Dit vind ik ervan’ 2.0.
Hieronder staat beschreven hoe de aanpak in zijn werk gaat. Mocht je nog vragen hebben, dan kun
je terecht bij Helena Neven, beleidsadviseur (helena.neven@abrona.nl)
'Dit vind ik ervan!' 2.0 – ‘Ik vertel’ in stappen
De aanpak bestaat uit de volgende stappen:
1. De voorbereiding
2. Onderzoekende dialoog met de cliënt
3. Registratie op de gesprekslijst
4. Verbeteren
Deze stappen worden jaarlijks doorlopen en zijn verbonden met de methodische cyclus. De
bedoeling is dat alle thema’s voor de jaarlijkse evaluatie / planbespreking zijn aangeboden aan de
cliënt en dat de resultaten zijn geregistreerd op de gesprekslijst zodat de opbrengst als input kan
dienen bij de evaluatie. 'Dit vind ik ervan!' 2.0 geeft dan aan wat voor de cliënt belangrijk is en wat
hij graag anders zou zien. Of dit mogelijk is en hoe dit vorm krijgt, zal in de evaluatie verder
worden besproken en ook afhangen van andere perspectieven als het vakmanschap van jou als
begeleider, de behandelaar etc., en ook de mogelijkheden van de organisatie.
1. De voorbereiding
Denk van tevoren na hoe je de onderzoekende dialoog aangaat. Dit hangt helemaal af van de
voorkeuren en mogelijkheden van de cliënt: de één vindt het prettig om ontspannen te babbelen
tijdens een activiteit, de ander wil graag een officieel gesprek aan tafel. Je kunt ook meerdere
korte dialogen voeren. Het is belangrijk om bij elke cliënt vooraf na te gaan wat het beste werkt.
Dat geldt ook voor de introductie. Check wat de cliënt nodig heeft aan informatie om de dialoog te
kunnen voeren. Dat kan informatie zijn over wat er met de gegevens gebeurt, of een geruststelling
dat alles wat de cliënt zegt, goed is.
Het uitgangspunt is dat jij als de persoonlijk begeleider/persoonlijk ondersteuner 'Dit vind ik
ervan!' 2.0 met de cliënt coördineert en hierbij doet wat bij de cliënt past. Dit betekent niet
automatisch dat je altijd zelf alle thema’s met de cliënt hoeft te bespreken. Het kan zijn dat de
cliënt een voorkeur uitspreekt voor iemand anders. Als het past is het goed om hem hierin te
volgen. Ook is het mogelijk dat er ‘bij toeval’ gedurende het jaar thema’s aan bod komen waarvan
de resultaten kunnen worden benut. Je kan ook (op onderdelen) anderen vragen die de cliënt goed
kennen. Bijvoorbeeld als je over een thema altijd hetzelfde gesprek voert met de cliënt en geen
ruimte meer voelt dit te onderzoeken. Je mag natuurlijk wel zelf thema’s bespreken.
Wanneer anderen meewerken is het wel belangrijk dat het voor de cliënt duidelijk is dat jij de
resultaten te zien krijgt.
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2. Onderzoekende dialoog met de cliënt
Samen in gesprek gaan lijkt zo simpel, we doen het dagelijks. Maar in dialoog gaan is iets anders;
je geeft de ander de ruimte om het eigen verhaal te vertellen. Dit doe je door open, nietoordelende vragen te stellen zodat de cliënt kan onderzoeken wat hij of zij eigenlijk vindt. Dat is
lang niet altijd gemakkelijk, want we zijn snel geneigd om onze eigen meningen en suggesties
kenbaar te maken, oplossingen aan te reiken en dingen voor de ander in te vullen. Door dat niet te
doen kunnen de cliënt en jij tot verrassende ontdekkingen komen, zelfs als je iemand al jaren kent.
Wanneer je spreekt over een thema is het prettig breed te verkennen en af te sluiten met het
bespreken van de kern. Zo verken je alle thema’s met de cliënt. Het kan voorkomen dat hij of zij
een thema niet relevant vindt of er niet over wil praten. Dan laat je het gaan. De volgorde van de
bespreking van de thema’s kan per cliënt verschillen. Probeer ook daarbij aan te sluiten bij de
cliënt. Met andere woorden: dat wat de cliënt vertelt, is leidend en jij faciliteert hem in de
zoektocht naar wat hij belangrijk vindt en of de zorg en dienstverlening hier wel of niet bij aansluit.
Als hulpmiddel voor het voeren van de dialoog zijn twee instrumenten beschikbaar: de
gesprekslijst en de themakaarten. Beide gaan uit van dezelfde 10 thema’s.
Op de lijst en de kaarten staan illustraties en de thema’s. Ook zijn er 4 kaarten die de
ervaringscores weergeven. Voor sommige cliënten is dit prettig, bijvoorbeeld door elk thema neer
te (laten) leggen bij een antwoordcategorie. Of door de cliënt de kaarten te laten pakken van de
thema’s die hij of zij belangrijk vindt. Let wel, het is slechts een hulpmiddel. Wanneer de cliënt zich
beter kan uiten met behulp van eigen communicatiemiddelen, gebruik die dan.
Wanneer dit nodig is maak je tijdens de onderzoekende dialoog aantekeningen. Luister wel
aandachtig als hij aan het woord is en laat het papier, ipad of laptop niet (figuurlijk) tussen jullie in
staan.
3. Registratie op de gesprekslijst
De gesprekslijst is bedoeld om de resultaten van de dialoog op de thema’s vast te leggen. Per
thema schrijf je bij ervaring de kern van de dialoog op. Het is belangrijk dat je in wat je opschrijft
zoveel als mogelijk de woorden van de cliënt gebruikt. Het is immers zijn of haar ervaring.
Daarnaast wordt een ervaringscore gevraagd. Vul hierbij in wat de cliënt aangeeft, of jij het logisch
vindt of niet maakt niet uit. De keuze bestaat uit Top!, Goed, Matig of Slecht.
Het kan voorkomen dat hij of zij een thema niet relevant vindt of er niet over wil praten, dan kun
je de ervaring open laten en bij de ervaringscore ‘geen antwoord’ invullen.
Per thema vind je in de laatste kolom ook de vraag: Verandering gewenst? Hierbij bestaat de keus
uit ja en nee. Deze kolom geeft een extra geheugensteuntje om te noteren wat later nog aandacht
vraagt, en zeker besproken moet worden bij de evaluatie/ planbespreking.
Onderaan de gesprekslijst vragen we aan te geven welke thema’s de cliënt belangrijk vindt. Als de
cliënt aangeeft geen enkel thema belangrijk te vinden, dan kun je ‘geen antwoord’ invullen.
De gesprekslijst is te vinden in het ECD.

!

4. Verbeteren
De bedoeling is dat deze aanpak onderdeel is van het reguliere proces, waarbij je de dialoog houdt
voor de jaarlijkse evaluatie van het plan van elke cliënt. Als er dingen in het gesprek naar voren
komen die vragen om nadere uitwerking of afspraken, ga er dan mee aan de slag! Je hoeft niet te
wachten tot alle thema’s besproken zijn of verwerking van de gegevens. Bespreek met de cliënt en
cliëntvertegenwoordiger(s) welke thema’s de cliënt heeft ingebracht en kom tot concrete
afspraken. Deel deze afspraken met de betrokken collega’s.
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De stappen onder elkaar
Bedenken hoe, waar en wanneer je met elke unieke cliënt de dialoog voert.

De dialoog/dialogen voeren met de cliënt en zo nodig aantekeningen maken.

De gesprekslijst (digitaal) invullen: ordenen van de uitkomsten bij ervaring, invullen ervaringscores, verandering en
welke thema’s belangrijk zijn voor deze cliënt.

De gesprekslijst afronden voor de jaarlijkse evaluaFe/ planbespreking

De resultaten benuGen voor verbetering (en behouden wat goed is).
!
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Marleen Steeneken, orthopedagoog bij Abrona.
Per mail verkregen document op 16 oktober 2015, 08.43 uur.

Handreiking voor het gesprek met de cliënt
In het persoonsbeeld beschrijven we wie de cliënt is, wat zijn mogelijkheden zijn, waar hij
tevreden over is en welke wensen hij heeft. Ook wordt de ondersteuningsbehoefte
geformuleerd. Graag willen we dat het ondersteuningsplan van de cliënt is en dat hij zich
herkent in de beschrijving van het persoonsbeeld. Daarom is het van belang om dit
persoonsbeeld zo veel mogelijk samen met de cliënt te maken. In het ondersteuningsplan
beschrijven we het persoonsbeeld aan de hand van de kwaliteitsdomeinen. In de
handleiding vind je per domein een lijst van onderwerpen die aan bod kunnen komen. Om
in gesprek te kunnen gaan met de cliënt over deze onderwerpen zijn deze al vast voor je
vertaald naar eenvoudige vragen die je aan je cliënt zou kunnen stellen. Daarnaast is
ondersteunende communicatie toegevoegd in de vorm van bijpassende pictogrammen per
domein.
Het is de bedoeling dat je hiernaast de cliëntervaring en tevredenheid van de cliënt
onderzoekt. Dit wordt gedaan met Dit vind ik ervan. Er zit enige overlap in deze vragen en
de onderwerpen in Dit vind ik ervan. Dus wees creatief in wat en hoe je deze gebruikt.
Daarnaast kunnen instrumenten als Ken mij of de proﬁelkaarten van sociale
netwerkontwikkeling gebruikt worden (deze instrumenten worden geplaatst op de AMOthemapagina op Portaal).
Uiteraard is het de bedoeling dat de geboden informatie zo aangeboden wordt dat het
aansluit bij jouw cliënt. Dat kan betekenen dat je de vragen terloops stelt, bijvoorbeeld
tijdens een huishoudelijk klusje, of dat je er juist speciaal voor gaat zitten. Je kunt alvast
vragen selecteren waarvan je weet dat ze belangrijk zijn voor jouw cliënt of de
pictogrammen uitprinten en lamineren, zodat je ze als een agenda voor je op tafel kunt
leggen tijdens de bespreking. Maar iets anders kan ook: een tekening of collage maken
over belangrijke zaken in het leven of de cliënt het zelf laten schrijven op de computer. Doe
het vooral op een manier waardoor jouw cliënt zich betrokken voelt en de kans heeft om
invloed uit te oefenen.
Het kan zo zijn dat de cliënt een ander beeld heeft van wie hij is en wat hij nodig heeft dan
de begeleiders. Belangrijk is dan natuurlijk om hier over het gesprek te voeren, want we
streven naar een gemeenschappelijk beeld en een gemeenschappelijk plan. Mocht je er
toch niet uitkomen dan is een oplossing om goed te omschrijven wie wat vindt, want het is
ook prettig als duidelijk is waar meningen verschillen.
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Quli vergroot
zelfredzaamheid
van de burger

De laatste jaren draait het in de
gezondheidszorg vooral om kostenbeheersing en
kwaliteitsverbetering. De vraag is hoe we ervoor zorgen dat
kwalitatief goede zorg betaalbaar blijft? Daarom is het tijd
voor bezinning in de manier waarop we met zorg omgaan.
We hebben oplossingen nodig die haalbaar en betaalbaar zijn.
En we hebben oplossingen nodig die recht doen aan de burger
om zijn mogelijkheden te vergroten voor maatschappelijke
participatie en de kwaliteit van leven. Quli kan hieraan bijdragen.

Quality of Life
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Quli, dat staat voor Quality Of Life, is een initiatief
van vier zorginstellingen (Dr. Leo Kannerhuis, Arq,
Pluryn en de Amarantgroep) en Ordina. Quli is een

zorgprofessionals en ambtenaren die verantwoordelijk
zijn voor de zorg van hun burgers. Zij kunnen op
afstand de vinger aan de pols houden en zijn via

eHealth-platform voor iedereen, jong en oud. Of dat
nu mensen zijn met een concrete zorgvraag of mensen
die gezond willen blijven. Het platform is er ook voor

dit gezondheidsplatform toch dichtbij. Quli is een
coöperatie, zodat (zorg)instellingen en organisaties
gemakkelijk kunnen toetreden. Alle inkomsten worden

gebruikt voor het onderhouden en uitbouwen van
het platform. Het is geen commercieel initiatief,
maar zorg voor zorg.
Met Quli brengen we de burger in de regie over
zijn gezondheid. Zelfredzaamheid wordt steeds
belangrijker. We moeten niet meer zorgen voor
de mensen, maar hen in staat stellen zelf de
regie te voeren over hun zorg en welzijn. Door de
focus op vitaliteit en gezondheid stappen we over
op preventieve zorgverlening waar mogelijk en
aanvullende zorg waar noodzakelijk. Dit vraagt om

In het persoonlijk gezondheidsdossier kan de
Quli-gebruiker eigen informatie inladen vanuit
elektronische patiëntendossiers of andere
elektronische dossiers. Vervolgens kan de gebruiker
deze informatie delen met wie hij dit wil.
In de appstore van Quli zitten zorginhoudelijke
apps met een kwaliteitslabel. De meeste apps zijn
zelfredzaamheid apps, die beschrijven wie de cliënt
is, wat hij voelt en wat hij vindt. Zo is er een moodbox
en zijn er logboeken in tekst, beeld en geluid.
Daarnaast zijn er persoonlijke coaches beschikbaar

onbetaalbaar.

als een medicatiecoach, ochtendroutinecoach of een
wasmachinecoach. Quli biedt voor iedere gebruiker
een takenlijst en agenda die je toegankelijk

Drie pijlers

kunt maken voor leden uit het netwerk en die je
kunt synchroniseren met elektronische dossiers

een paradigmashift in de zorg. We kunnen wel op
de oude manier doorgaan, maar dan wordt de zorg

van zorginstellingen. En Quli is vooral een open
platform, zodat zorginstellingen of marktpartijen
eigen eHealth-apps kunnen ontwikkelen en

Quli rust op drie pijlers:
•

een social media-platform;

•

een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD);

•

een open appstore.

Via het sociale netwerk kan een gebruiker contact

toevoegen aan Quli.

Voordelen Quli voor zorginstellingen

leggen met zijn familie, vrienden of zorgverleners.
Veilig en privé in een afgeschermde omgeving via

Burgers, patiëntenverenigingen, zorginstellingen,
zorgverzekeraars en overheden die ervaring met Quli

mail, beeldbellen en chat. Quli is sowieso veilig.
‘Privacy bij design’ is ons motto. De gebruiker
bepaalt binnen Quli zelf welke vertrouwelijke

hebben opgedaan, constateren dat Quli helpt:

informatie hij op welk moment met anderen wilt
delen. Met Quli is praktische steun altijd aanwezig.
Op iedere pc, smartphone of tablet en dat 24 uur per
dag.

•

de (zorg)kosten te reduceren;

•

de kwaliteit van de zorg te verbeteren en
beter te monitoren;

•

burgers zelfredzamer te maken en regie
te geven;

•

de zorgproductie te verhogen.

Benieuwd geworden hoe Quli werkt?

Ga naar Quli.nl en maak een gratis account aan!
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Léon Wijnen via leon.wijnen@quli.nl.

Quli wordt mede mogelijk gemaakt door:

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Ad

104

Koos

Ella

gezondheid

denken en voelen

contacten

deelname
samenleving

persoonlijke
ontwikkeling

geld en spullen

eigen invloed

belangen

terug

Voel ik me fit?

terug

Wat kan ik doen om fit te worden?

T
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Technisch ontwerp
Voor het onderzoek en het realiseren van het prototype voor Abrona en Sjaloom Zorg
hebben we ervaring nodig met alle hieronder genoemde programma’s en scripttalen.
Documentatie
Alle documentatie wordt online opgeslagen en bijgehouden in Google Drive. Zodat
betrokkenen inzage hebben in het project, en reacties kunnen plaatsen wanneer zij dit
willen.
Planning
Voor de planning van het onderzoek is er een globale planning in een gantchart opgesteld
welke ook in Google Drive te vinden is. Een gantchart geeft een duidelijk overzicht over de
hele projecttijd.
De taken en de status daarvan worden bijgehouden in een Trello bord, om overzicht te
behouden in alle taken tijdens het project. Alle afspraken en planning worden genoteerd in
de Apple Agenda, zodat er niets vergeten wordt.
Realisatie prototype
Voorbereidingen, zoals visuele benodigdheden voor het prototype, worden verwerkt met
Adobe Photoshop CS5.1 en Adobe Illustrator CS5.1.
De code van het prototype wordt geschreven in de tekstbewerker Brackets. De bestanden
die aangemaakt worden voor het prototype kunnen met alle tekstbewerkers worden
geopend en aangepast.
Het prototype is een webapplicatie. Met Apache kunnen browsers de applicatie weergeven.
Apache is de meest gebruikte software voor webservers. De pagina’s binnen de applicatie
kan worden gegenereerd met PHP, omdat deze anders zijn per gebruiker.
De database is een MySQL database, omdat er met SQL makkelijk een selectie van
gegevens kan worden opgevraagd.
Doordat veel webhosting bedrijven gebruik maken van bovenstaande software, is er
flexibiliteit in de keuze van een hostingbedrijf.
Voor het PHP wordt er gebruik gemaakt van het Lumen microframework van Laravel. Dit
framework maakt het ontwikkelen gemakkelijker, en maak het project schaalbaar. Lumen is
een lichtgewicht framework, en dat is voor dit prototype voldoende. Daarnaast is er al
ervaring met Laravel. Wanneer het project groter wordt kan er over worden gestapt naar
Laravel.
De interface wordt weergegeven door middel van een browser. De interface kan in twee
delen worden opgesplitst; het formulier voor de cliënten en inzage in de resultaten voor de
begeleiders. Beide worden geschreven in HTML en CSS. JavaScript wordt gebruikt, in
combinatie met Chart.js, om de resultaten te visualiseren. Deze talen worden ondersteund
door alle browsers.
Voor de backend wordt de design pattern MVC (Model View Controller) gebruikt, om
overzicht te behouden en het project schaalbaar te houden.
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Het interview
Het interview met de cliënt:
1. Zou je deze app gaan gebruiken als die er echt was?
2. Vindt je het makkelijk om de app te gebruiken?
3. Hoe kunnen we de app leuker maken?
4. Zou je liever de app gebruiken of met de begeleider praten?
_________________________________________________________________________
Cliënt Amy
1. Ja.
2. Ja, hij is duidelijk genoeg.
3. Ik denk door een eigen foto erbij, en jezelf terug te zien in de app.
4. De app, dat vind ik makkelijker.
Cliënt Bob
1. Ja.
2. Ja.
3. Hij is goed genoeg.
4. Liever gesprek met de begeleiding, maar geeft aan niet te beroerd te zijn om ook de
app te gebruiken.
Cliënt Jos
1. Ja.
2. Ja.
3. Geen idee, misschien wat persoonlijker maken.
4. Ik heb graag een gesprek met mijn coach, maar de app kan wel helpen.

Het interview met de begeleider:
1. Wat vindt je goed aan dit concept?
2. Wat vindt je niet goed aan dit concept?
3. Zou je de app gebruiken?
4. Wanneer zou je de app gebruiken?
5. Wat motiveert je om dit concept te gebruiken?
_________________________________________________________________________
Begeleider Leonard Duynkerke
1. Het is heel goed dat de informatie bij de cliënt zelf vandaan komt. Wij zijn altijd op
zoek naar hun eigen mening, en hun eigen inbreng op sommige aspecten.
2. Ik zie geen nadelen bij de app. Ja, sommige cliënten zullen moeten begeleid worden
hierin. Maar dat is heel cliënt afhankelijk. De ene cliënt kan meer dan de ander. Maar
als we kijken naar Tom en Joep, dan had ik meer verwacht van Joep dan van Tom,
en dat is met de app compleet andersom. We zullen dus moeten kijken welke cliënt
hiermee verder komt, en wie niet.
3. Ja zeer zeker. Ik zal het niet dagelijks gebruiken maar wel eens in de zoveel tijd.
4. Dan zal ik de app gebruiken voor als ik de beeldvorming moet aanpassen of updaten
in Pluriform. En de antwoorden van cliënten kunnen ook helpen bij het ontwikkelen
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van nieuwe of bestaande hulpvragen. Daarnaast kan er dan ook gekeken worden nar
de doelen en acties die de cliënt wil bereiken of behalen. En aan de hand van de
informatie kunnen we deze evalueren.
5. Wat mij motiveert is dat de informatie bij de cliënt zelf vandaan komt, en dat je aan
de hand van deze informatie meer gericht alles in kaart kan brengen. Zo wordt het
ondersteuningsplan ook meer vanuit de cliënt. Want het is immers hun
ondersteuningsplan.
Begeleider Karin Spruit
1. Het concept is zeker goed, er zijn duidelijke voorbeelden. En daarnaast vind ik het
fijn dat er een voorleesknop bij is voor mensen die niet kunnen lezen.
2. Ik heb mijn twijfels bij de cliënten van laag niveau. Maar dat zal moeten blijken of zij
het kunnen gebruiken of niet.
3. Ik zou het wel willen gaan proberen ja, ik sta zeker open voor wat nieuws! Zeker als
het de cliënt en dus ook de begeleider verder helpt.
4. De app zou ik gebruiken als ik achter meer dingen wil komen. Dan zou ik m’n cliënt
aan spreken om de app in te vullen.
5. Wat mij motiveert? Nou, wat mij het meest motiveert is toch wel dat ik op deze
manier achter meer dingen kan komen, waar de cliënt bijvoorbeeld mee zit. Niets is
zo frustrerend dan dat je elkaar niet begrijpt. Of dat de cliënt niet verteld wat er is. En
dan is het handig dat ze het zonder het te hoeven vertellen ook op deze manier
kunnen communiceren.
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