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Colofon
Over Philadelphia Zorg
Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Philadelphia begeleidt
mensen met een verstandelijke beperking en wil dat cliënten mede
daardoor gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen
halen. Vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer.
Met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit.
Over Fonds Nuts Ohra
Fonds NutsOhra wil bijdragen aan verbetering van de zorg en
de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of
gezondheidsrisico. Het Fonds biedt financiële ondersteuning voor
pilotprojecten in Nederland, die zonder deze bijdrage niet of
moeilijk kunnen worden gerealiseerd. Fonds NutsOhra ondersteunt
alleen kwalitatief goede pilotprojecten die ’ertoe doen’ en die bij
voorkeur een vliegwieleffect hebben.
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Stap voor Stap is een verkorte versie van
het Handboek Belevingsgerichte zorg
‘Gewoon..... en toch zo bijzonder’ waarin
je uitgebreid kunt kennis maken met de
methode die ’gewoon… maar ook heel
bijzonder is.’
Stap voor Stap beperkt zich tot de
stappen van de methode en gaat niet in
op de achtergronden en verantwoording.
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Klaas is een man van 65 jaar. Groot en slank en altijd in een keurige broek en een witte blouse.
In de weekenden hoort er een stropdas bij en als hij naar buiten gaat een donker colbert.
Klaas is een stille man; hij beweegt rustig en bedachtzaam. Hij spreekt eigenlijk nooit met harde stem;
altijd zacht. “Mag ik iets vragen?” is een veel gehoorde uitspraak van Klaas en altijd “dank je wel” als de
begeleider iets heeft gedaan. Begeleiders kunnen zich van Klaas niet herinneren dat hij een keer spontaan
zwaaide of ‘hallo’ zei. Altijd is hij terughoudend en zeer beleefd.
Dat hij bedanken belangrijk vindt laat hij ook andere cliënten weten: “je moet ‘dank je wel’ zeggen.“
Sommige medebewoners storen zich hieraan en ook sommige begeleiders vinden dat wat bemoeizuchtig
van Klaas.
Er zijn teamleden die best wat meer leven in Klaas zouden willen hebben. Dat hij wat losser is en ook wat
moderner gekleed. Steeds maar grijs en wit. Een fleurige poloshirt zou hem best goed staan, denkt men.
In het belevingsgerichte beraad wordt het levensverhaal van Klaas voorgelezen. Voor de ogen van de
begeleiders ontstaat het beeld van ‘een rustig, stil en gelijkmatig leven in samenspel met zijn ouders’.
Moeder was pianiste en vader had een baan bij een uitgeverij. Beiden waren zeer cultuur geïnteresseerd.
Theater, musea..... Klaas werd altijd meegenomen. Aan huis werden muziekavonden gehouden.
Begeleiders realiseren zich opeens dat gedragingen die Klaas op de locatie laat zien bij hem thuis de
gewone omgangsvorm waren. Ook klassieke muziek moet hem zeer vertrouwd zijn.
Wanneer wordt in de huiskamer eigenlijk klassieke muziek gedraaid? De begeleiders trekken de schouders
hoog..... geen idee! Maar wel een goed voornemen om dat af en toe te doen..... Voor Klaas..... zodat hij
zich in de huiskamer ook vaker thuis kan voelen.
En het fleurige poloshirt..... dat is niet meer zo belangrijk. De witte blouse hoort bij Klaas en dat het hem
goed staat, dat laten de begeleiders hem nu vaker weten.

3

Stap voor Stap…

naar belevingsgerichte zorg

Voorwoord
Kan het echt zo eenvoudig zijn? Dat je als medewerker in de zorg spectaculaire
resultaten kunt behalen door in de ondersteuning die je biedt je ‘gewoon’ in te
leven in hoe die andere mens (patiënt, cliënt of gast of hoe je hem ook noemt)
jouw ondersteuning zal ervaren?
Door te doen wat je het liefste doet, jouw speciale aandacht en kennis inzetten
voor die andere unieke mens.

En natuurlijk gaat het ook om goede scholing in de theorie en instrumenten
van belevingsgerichte zorg en natuurlijk is aandacht voor een gedegen
implementatie van belang.
Maar tenslotte gaat het om ‘gewoon de mens weer zien’. Elkaar weer zien.
Niet een cliënt, een collega, het netwerk, maar een mens die ondersteuning
nodig heeft, met jou samen werkt, een broer of zus.

Toen een besluit genomen moest worden of we de methodiek Belevings
gerichte Zorg een kans zouden geven binnen de Amsterdamse woonlocatie
voor ouderen Anfieldroad van Stichting Philadelphia Zorg, was mijn reactie:
‘er moet meer achter zitten, dat nu niet in het projectvoorstel staat. Zo simpel
kan het niet zijn’.

Op uw scherm het handboek Belevingsgerichte Zorg. In dit handboek vind u
een handzame methodiek om de principes van Belevingsgerichte Zorg te
integreren in uw eigen werksituatie.

Maar zo simpel is het wel. Twee jaar later is iedereen meer dan tevreden:
cliënten, medewerkers en het netwerk. ‘Werkdruk, dat zit in je hoofd, als je aan
de slag gaat met belevingsgerichte zorg verdwijnt dat ook’ citeer ik een medewerker.
Wat is dan het geheim? Het belangrijkste is dat de invoering van belevings
gerichte zorg een totaalaanpak is die gedragen wordt door de medewerkers,
het netwerk van de cliënt en de cliënten zelf. Met elkaar maakt men een
nulmeting van hoe de ondersteuning in deze situatie er voor staat. En met
elkaar bepaalt een veranderteam hoe we naar de gewenste situatie komen.
De eerste successen vieren. En al doende wordt de weg verder gebaand.

Het project en het handboek waren er nooit geweest als Afra Groen en
Elke Weidner als projectleiders samen met Suetta van der Weijden en alle
begeleiders niet voortdurend het wiel draaiende hadden gehouden en de
intuïtieve aanpak die eigen is aan deze methodiek hadden voorzien van een
feitelijke invulling en onderbouwing. Met de start van het promotieonderzoek
naar BGZ wordt aan hun pionierswerk een verdere invulling gegeven......

Rob van de Beek
Regiodirecteur Amsterdam e.o.
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Inleiding
Invoeren van belevingsgerichte zorg op een locatie voor ouderenI gaat stap voor stap. Dat is één van
onze belangrijkste conclusies uit de pilot ‘Belevingsgerichte zorg’ die in onze regio Amsterdam e.o. van
2012-2014 draaide. De pilot hebben we uitgewerkt en verantwoord in de handleiding “Gewoon..... en toch
zo bijzonder.”II
Waarom die titel? Belevingsgerichte zorg is voor ons zowel het een als het ander: ‘gewoon’ omdat het
gewoon om goede zorg gaat en ‘bijzonder’ omdat er gericht wordt gekeken naar de persoonlijkheid van
de oudere cliënt, begeleiders meer in hun kracht komen te zitten en door belevingsgericht te werken
energie en creativiteit vrijkomt, die daarvoor verscholen lijkt te zijn.
Belevingsgerichte zorg is een paraplubegrip, gevuld met warme, betrokken en respectvolle beelden.
Maar..... hoe zet men belevingsgerichte zorg om? Waar moet men aan denken als men belevingsgericht
wil werken? Is het een kwestie van een cursus volgen?
We beschrijven kort de stappen die voor het invoeren van belevingsgerichte zorg belangrijk zijn.
Wil je er graag meer over weten en je in het proces verder verdiepen? In onze handleiding vind je een
uitgebreide beschrijving .
Tekstueel gebruiken we ‘cliënt’, ‘begeleider’, ‘locatiemanager’, ‘kartrekker’ en dergelijke in de mannelijke
vorm. Dit doen we ter wille van de leesbaarheid. Uiteraard kan overal waar ‘hij’ staat ook ‘zij’ worden
gelezen.

Veel leesplezier!
Januari, 2015
Afra Groen, projectleider BGZ, orthopedagoge en veranderkundige
Elke Weidner, projectleider BGZ, gedragsdeskundige en trainer belevingsgerichte zorg.
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1. Doelgroep Ouderen
Oudere cliënten zijn een grote, gevarieerde en groeiende doelgroep. Leeftijd zegt niet alles, oud worden is
een individueel proces. Dat geldt voor iedereen en daarmee ook voor onze cliënten. Iedereen wordt op
zijn eigen wijze oud.
Niettemin wordt in de onze zorg ervan uitgegaan dat leeftijd en het niveau van functioneren iets zegt
over het risico dat een cliënt loopt om met ouderdomsklachten te maken te krijgen. Onze cliënten zijn
kwetsbaarder en worden over het algemeen minder gezond oud.
In de VG sector worden volgende cliënten tot de doelgroep ouderen gerekend:

• Cliënten met een (zeer) lichte verstandelijke beperking: 65 jaar en ouder
• Cliënten met een matige verstandelijke beperking: 50 jaar en ouder
• Cliënten met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking: 40 jaar en ouder
• Cliënten met het Syndroom van Down (ongeacht niveau van beperking):
40 jaar en ouder
Deze ‘definitie’ is beperkt en doet geen recht aan de verscheidenheid binnen de groep ouderen. Immers,
we kennen ouderen die ondanks gestegen leeftijd nog vitaal zijn en binnen hun mogelijkheden zelfstandig
invulling geven aan hun leven. Maar we kennen ook ouderen die meer onzeker worden en hun dag als te
vol en te zwaar ervaren. En als lichamelijke gebreken en/of ziektes erbij komen of toenemen dan worden
deze ouderen (intensief) verzorgingsbehoeftig.
Binnen Philadelphia hebben we deze diversiteit in cliëntprofielenIII zichtbaar gemaakt. We spreken van de
‘vitale oudere cliënt’, de ‘onzeker wordende oudere cliënt’, de ‘verzorgingsbehoeftige oudere cliënt’ en de
‘intensief verzorgingsbehoeftige oudere cliënt’.
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We wensen onze oudere cliënten een gelukkige, fijne oude dag toe. Dat ze gezond oud kunnen worden,
dat zij veel dingen meemaken die hun welbevinden verhogen, dat zij - ook al nemen de mogelijkheden af zo veel mogelijk regie over hun leven kunnen houden en dat zij ingebed zijn in een sociaal netwerk. Dat zij
een veilig en geborgen thuis hebben en dat zij als unieke persoon worden ondersteund.
Werken met ouderen vraagt om specifieke kennis en kunde. Klinisch inzicht- en inschattingsvermogen als
inlevingsvermogen zijn belangrijke competenties. Als begeleider moet men weten hoe het proces van
ouder worden verloopt en men moet zijn tempo aanpassen, doelen kleiner formuleren en op een gegeven
moment meer veiligheid/bescherming bieden. Dat geldt in het bijzondere voor cliënten die door dementie
de grip op het leven verliezen. En is de oudere cliënt zeer intensief ondersteuningsbehoeftig dan dringen
zich regelmatig existentiële vragen op die niet onberoerd laten.

Kortom: de ’rugzak’ van begeleiders die met oudere cliënten werken moet anders
gevuld zijn dan de rugzak van begeleiders die jonge LVG cliënten ondersteund.
Een begeleider werkt op een locatie voor ouderen nooit alleen. Hij is ingebed in een team en met elkaar
staat men garant voor de zorg en ondersteuning. Alleen al dit feit maakt dat men met elkaar duidelijk
moet hebben waarvoor men staat, waarvoor men wil gaan en dat men eigen woorden hieraan geeft.
Belevingsgerichte zorg geeft begeleiders een taal waar men elkaar door kan begrijpen en waarmee men
naar buiten kan treden.
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2. Belevingsgerichte zorg in vogelvlucht
Belevingsgerichte zorg komt uit de zorg voor dementerende ouderen. Lang dacht men dat het gedrag van
dementerende ouderen te verklaren was door de ziekte. Maar er kwam een omslagpunt in dit denken.
Men kreeg meer oog voor de levensgeschiedenis van een persoon en voor zijn individualiteit. En men
realiseerde zich dat iedere mens - ook al is hij dementerend - behoefte heeft aan hechting, veiligheid en
liefdevolle communicatie. Het geïsoleerde gebruik van benaderingswijzen die zoal waren ontwikkeld bleek
niet zaligmakend te zijn. Een geïntegreerde toepassing, afhankelijk van de situatie leek meer wenselijk.
Onze inhoudelijke vertrekpunt is ‘belevingsgerichte zorg’ zoals het door Cora van der Kooij (2003)IV is
ontwikkeld. Haar model sprak ons aan, omdat het de focus legt op datgene wat begeleiders als de kern
van hun werk zien: hart voor de zorg. En omdat het handen en voeten geeft aan de invulling van de passie
en betrokkenheid van begeleidersV. Zij besteedt zowel aandacht aan de belevingswereld van de oudere
cliënt en de belevingswereld van de begeleider, als aan methodische instrumenten en implementatie.
Belevingsgerichte zorg kent een aantal doelstellingen:
1.	”De begeleiders bewust maken van waarnemingen en ervaringen die te maken hebben met de
gevolgen van het ouder worden van cliënten.
2.	Adequate begeleiding van de oudere mens met een verstandelijke beperking door de juiste balans te
vinden tussen stimuleren van mogelijkheden en compenseren van wat verloren gaat.
3.	De oudere cliënt in staat stellen zo veel mogelijk te beleven : het liefst beleven dat tot een gevoel van
welbevinden leidt.
4.	De begeleiders in staat tellen als team op eigen kracht de veranderende begeleiding en zorg te
formuleren en realiseren.” VI

“Het is een heel andere manier van kijken... dat ten eerste... en het is echt een gevoel
dat je erbij krijgt... dat zeggen ze ook vaak... belevingsgerichte zorg moet je voelen.”
Melissa Andriessen, begeleider ’t Trefpunt, introductiefilm Philadelphia, april 2014
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Het fundament van belevingsgerichte zorg is het mensbeeld van de ‘kwetsbare mens’. Dat klinkt zwaarder
dan bedoelt. Het verwijst naar een ervaring die iedereen kent. We maken allemaal situaties mee die ons
uit het evenwicht brengen, die het nodig maken dingen anders te doen, een andere richting in te slaan,
weer in balans te komen. Dat kunnen positieve dingen zijn zoals een bruiloft, een nieuw huis, nieuw werk,
maar ook dingen als ziekte, verlies van werk of nog ingrijpender verlies van een dierbare.
De begeleider is zich hiervan bewust. Hij onderkent dat de situatie van hem en de cliënt verschillend is
(de cliënt ondersteuningsbehoeftig en toenemend afhankelijk door het ouder worden, hijzelf meestal
jonger en vitaal), maar dat ze beiden in ‘kwetsbaarheid’ gelijkwaardig zijn. Ook is zich de begeleider
bewust dat de behoeftes van cliënt overeenkomen met de behoeften die alle mensen hebben en die
daarom als ‘universele behoeftes’ mogen worden beschouwd. Hier kan gedacht worden aan behoeftes
zoals ‘gezien willen worden’, ‘nabijheid willen ervaren’, ‘met anderen verbonden zijn’.VII Begeleider en
cliënt staan hierin letterlijk naast elkaar.
“Gebaseerd op dit mensbeeld wordt het vertrekpunt van de systematiek gevormd door twee belevings
werelden, die van de cliënt en die van de begeleider, en door de momenten en situaties waarin beiden zich
door de ander gezien, gekend en gewaardeerd voelen. Het is de ‘methode van het positieve moment.” VIII
Net als in andere methodische werkwijzen is het systematisch delen van ervaringen en waarnemingen,
erover reflecteren en communiceren, vastleggen, evalueren een onderdeel van belevingsgericht werken.
Nieuw zijn inhoudelijke instrumenten die ertoe bijdragen dat een bewustwordings- en leerproces van het
hele team in gang wordt gezet. Tot deze instrumenten behoren ‘observatielijst’, ‘karakteristiek’ en het
houden van een belevingsgerichte bewonersbesprekingIX .
Praten over ervaringen en waarnemingen en (bovenal) praten over positieve contactmomenten is een
belangrijke kern van belevingsgericht werken (‘communicatieve praktijk’). Dit gebeurt in de bewonerof cliëntbespreking waar één cliënt centraal staat. Baserend op betrokkenheid brengt Ieder teamlid
zijn (praktijk)ervaringen in en met elkaar ontstaan gezamenlijk geformuleerde inzichten die tot één
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handelingsrichtlijn leiden. Op die manier wordt de rode draad van het omgangsadvies met elkaar
uitgewerkt. Het is te vergelijken met het bij elkaar dragen van puzzelstenen. Ieder teamlid draagt iets bij;
met elkaar wordt het een compleet beeld.
‘Contact maken’ is een ander belangrijke sleutelbegrip van belevingsgerichte zorg. Wat heeft de cliënt nu,
in deze situatie nodig? Dit vergt afstemmen en invoegen, ervaren wat het resultaat is, erover reflecteren
en soms een andere ingang proberen. Zeker als situaties nieuw en minder vertrouwd zijn. Vele keren per
dag wordt de begeleider geconfronteerd met de vraag: “Wat is nou de beste manier?“ Soms moet je als
begeleider de cliënt stimuleren, soms het tegenovergestelde doen en overnemen. Soms ga je mee in de
belevingswereld van de cliënt, soms moet je ingrijpen, begrenzen omdat je inschat dat dat nu het beste is.
Dit zoeken naar de juiste ingang bij het maken van contact noemt Van der Kooij ‘zoekend reageren’.
Als begeleider stap je in een ’empathisch zoekproces’. X Je stelt je achteraf vragen als: Wat maakt nou dat
ik zo reageerde? Wat bracht me op het idee? Hoe precies maakte ik contact?

Door ervaringen en de erbij horende reflecties te delen kan een team van elkaar leren
en geïnspireerd raken.
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3. Stappen tot succes
Stap 1

Maak een keuze

Het allereerste begin is het ‘maken van een keuze om belevingsgericht te willen
werken’. Het lijkt een open deur maar het is een belangrijke stap. Zoek draag
vlak, zoek personen die je bij de keuze kunnen helpen; overleg met anderen, zoek
naar informatie over belevingsgerichte zorg.
Heb je de keuze gemaakt dan is het goed om deze ook zichtbaar te maken.
Neem het in het jaarplan en in de nieuwsbrief op, deel het met het team, familie,
vrijwilligers en anderen. Communiceer erover!

Stap 2

Breng in kaart wat speelt

Voordat je aan de slag kunt gaan moet je weten wat er zoal in de locatie speelt.
Je kunt als team niet aan iets nieuws beginnen als ‘oude ballast’ tijd en energie
vraagt. Een interview (quick scanXI) helpt:
• Wat beweegt je? Wat vind je belangrijk in je werk?
•W
 at wil je anders, verbeteren of veranderen, voor jezelf, het team, voor de
bewoners?
• Wat wil je houden, wat gaat goed?
• Wat vind je belangrijk als het gaat om deskundigheidsbevordering?

Stap 3

Stel een verandercommissie samen

Breng een aantal teamleden bij elkaar die de gewenste verbeterpunten in
verandering willen omzetten. Denk aan coördinerend begeleider, begeleider(s),
kartrekker. XII Stel als verandergroep prioriteiten, verdeel taken, maak een
planning en vergader geregeld over de voortgang. Het eerste half jaar zo
mogelijk elke maand, later eenmaal in de twee maanden en vervolgens naar
bevinden van zaken. Laat het verandertraject als vast agendapunt op de
algemene teamvergadering terugkomen.

Stap 4

Benoem een kartrekker

Geef een teamlid de rol als kartrekker. De kartrekker is lid van de verander
commissie. Hij draagt het gedachtegoed van belevingsgerichte zorg uit, hij
enthousiasmeert en denkt actief mee hoe belevingsgerichte zorg in de locatie
zichtbaar kan worden.
De kartrekker bewaakt de afspraken van het team met betrekking tot
belevingsgericht werken en hij signaleert knelpunten. In de beginfase is de
kartrekker ook ‘meedenker’. Een belangrijke taak van de kartrekker is het
voorzitten van de belevingsgerichte bewonersbespreking.

De resultaten van de interviews worden gebundeld en met het team besproken.
Elke inbreng of verbeterpunt is even belangrijk!
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Organiseer scholing

Scholing is bedoeld voor: kennismaking, kennisuitbreiding, visieontwikkeling en
teamontwikkeling. Stel het scholingsplan met meerdere personen samen. Volg de
scholingsdagen als team, inclusief de locatiemanager. Heeft het team behoefte aan
basiskennis over de ‘de ouder wordende cliënt’ dan is dat de start. Algemene kennis
over ouder worden gaat vooraf aan implementatie van Belevingsgerichte zorg.
Het Leerhuis van Philadelphia heeft een basis- en een verdiepingscursus samen
gesteld waarin de onderwerpen aan bod komen.
Een team dat met belevingsgerichte zorg wil werken zal meer kennis willen hebben
over het model en de hiertoe behorende methodiek. Hiervoor heeft het Leerhuis een
cursus ‘Belevingsgerichte Zorg’ ontwikkeld. De cursusXIII wordt door gecertificeerde
trainers gegeven .

Stap 6

Werk binnen de afspraken van het primaire proces

Binnen ons primair proces zijn de belevingsgerichte instrumenten ‘karakteristiek’ en
‘observatielijst’ in het ECD opgenomen. De opbouw van een teambespreking wordt
m.b.t punt 4 van het format (’zorginhoudelijk’) aangepast. In het tweede gedeelte
staat in het belevingsgerichte (bewoners) beraad een cliënt centraal. Hiervoor
wordt 45 minuten tot een uur uitgetrokken.
Probeer in je manier van rapporteren en bij het uitwerken van het ondersteunings
plan belevingsgerichte taal te kiezen. Ook in onze schriftelijke uitwerking kunnen
we betrokkenheid bij deze cliënt tot uitdrukking brengen.

Stap 7

Houd belevingsgerichte beraden

Basis voor het belevingsgerichte beraad is de ‘karakteristiek’. Maak een planning
van de beraden afhankelijk van de mogelijkheden van het team. Iedere cliënt wordt
minimaal 1 x per jaar besproken. De gespreksleider heeft een sturende rol en
werkt samen met de teamleden sleutelbegrippen uit waardoor de basisbehoeftes
van de cliënt zichtbaar worden. Hij nodigt iedereen uit om zijn ervaring, mening te
delen. Men moet leren dat het niet om juiste antwoorden gaat maar om het bij
elkaar brengen van ieders mening.
In het begin worden de beraden alleen in het team gehouden. Maar als men eraan
is gewend dan is het te overwegen om ook familieleden of andere voor de cliënt
belangrijke personen hierbij te betrekken.

Stap 8

Zorg voor verdieping

De eerste periode zit er nu op. Er is geoefend met belevingsgerichte beraden, de
kartrekkers zitten in hun rol, de scholingsfase 1 heeft plaatsgevonden, via nieuws
brieven zijn anderen over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Je bent een
jaar verder. Tijd voor verdieping. Deze verdieping is belangrijk, het draagt bij aan
een open communicatie, kwetsbaarheid, geeft ruimte aan anderenXIV.
Moreel Beraad, seksualiteit en intimiteit en palliatieve zorg krijgen aandacht omdat
juist bij de oudere cliënt deze existentiële en zingevingsvragen van de begeleider
om aandacht en reflectie vragen. Het boort diepere lagen bij de begeleiding aan.
Het is goed mogelijk voor andere onderwerpen te kiezen. De onderwerpen liggen
niet vast.
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Houd het warm

Als de voorafgaande stappen zijn gezet en je resultaten ziet in ‘engere zin’ (denk
aan houden van beraden aan de hand van de karakteristiek; werken met levens
boek) als ‘bredere zin’ (denk aan familie die positieve verandering signaleert) dan
is het tijd voor het warm houden van het gedachtegoed.
Je kunt hierbij denken aan:
• Geregelde intervisie-bijeenkomsten per team;
• Twee keer per jaar moreel beraad;
• Een studiedag per twee jaar voor alle betrokken teams met als thema de
methodiek belevingsgericht werken;
• Jaarlijkse inwerkcursus voor ‘nieuwkomers’
• Organiseren van een geregelde audit bij elkaar, of wel ‘gluren bij de buren’.

14

Stap voor Stap…

naar belevingsgerichte zorg

10. Gouden tips

1.

S la stap 1 niet over! Neem er de tijd voor. Een keuze is snel gemaakt, maar
om de eindstreep te halen is een lange adem nodig. Een goede voorbereiding
helpt erbij.

ommuniceer, communiceer, communiceer. In alle fasen van invoering
2. Cbelevingsgerichte
zorg is het belangrijk dat andere geïnformeerd worden.
Ze worden daardoor deelgenoot. Het is ook voor jezelf leuk om te lezen wat
er al bereikt is. Het geeft een goed gevoel en nieuwe energie.

je als teamlid wat om kartrekker te zijn? Neem de tijd om er over
6. Lnaijkttehetdenken.
Wil je ervoor gaan? Lijkt het je leuk om je teamcollega’s op
hetzelfde spoor te houden? Zoek het gesprek met anderen ; laat je feed back
geven.

7.

en plan alsof je dozen op elkaar stapelt. Eerst moet de basis op orde
3. Dzijnenkvoordat
je met belevingsgerichte zorg begint. Maar iedere stap die je zet
is een stap in de goede richting... Dus niet: “we hebben alleen maar dit
bereikt...” ... maar ... de eerste stappen zijn gezet!

4.

 erk zo concreet mogelijk aan oplossingen. Niet “We gaan de cultuur
W
veranderen.” Maar wel: “We zorgen voor een wekelijks fris bloemetje in de
huiskamer.”

ies de kartrekker zorgvuldig. Informeer iedereen vroegtijdig dat bij
5. Kbelevings
gerichte zorg een kartrekker hoort. Geef iedereen in het team de
tijd om voor zichzelf te onderzoeken of hem de rol leuk en boeiend lijkt.
Alleen een kartrekker benoemen in de sfeer van “Jij bent kartrekker!” is te
weinig motiverend. Bedenk ook dat een kartrekker voldoende formatie
moet hebben om de taak uit te kunnen voeren.

 un en neem de tijd om aan de structuur en het verloop van het belevings
G
gerichte beraad te wennen. Het is wennen dat het niet om juiste antwoorden
gaat, maar dat iedere waarneming voor de ondersteuning van de cliënt even
belangrijk is. Je zoekt met elkaar naar een ‘antwoord’ die door jullie als team
geformuleerd en gedragen wordt. In het begin kan het zijn dat de ingeplande
tijd te kort is. Langzaam aan worden de stappen vertrouwd en weet men
waar het om draait.

creatief te zijn. Belevingsgerichte zorg kent een vaste lijn, maar biedt
8. Dookurfveel
ruimte voor eigen ideeën. Jouw locatie heeft een eigen cultuur.

9.

Ieder team zoekt zijn eigen weg om het gedachtengoed uit te werken en
voelbaar te maken. Communiceer hierover!

Sta als je rapporteert of in het ondersteuningsplan schrijft soms stil bij de
vraag: wordt mijn betrokkenheid zichtbaar? Schrijf ik vanuit de behoefte van
de cliënt? Vermijd negatief geladen begrippen zoals bijvoorbeeld ‘claimend’.


Heb geduld. Je stapt een proces in. Dat kost tijd.
10.
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Rollen, taken, instrumenten
Regiodirecteur
•	
Draagt het gedachtegoed van het model uit (intern/extern)
•	
Creëert randvoorwaarden voor het invoeren/behouden
Locatiemanager
•	
Draagt het gedachtegoed van het model uit (intern/extern)
•	
Enthousiasmeert teamleden
•	
Creëert randvoorwaarden voor het invoeren/behouden
•	
(Onder)steunt/coacht begeleiders
Coördinerend begeleider		
•	
Draagt het gedachtegoed van het model uit
•	
Denkt actief mee over omzetting van belevingsgerichte uitgangspunten in de locatie
•	
Is verantwoordelijk voor de documentatie (observatieformulier; karakteristiek)
•	
Schrijft het ondersteuningsplan in belevingsgerichte taal
•	
Brengt actief ervaringen/observaties in team in
Begeleider				
•	
Draagt het gedachtegoed van het model uit
•	
Denkt actief mee over omzetting van belevingsgerichte uitgangspunten in de locatie
•	
Brengt ervaringen/observaties in team in
•	
Voert de methodiek uit
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Kartrekker 				
•	
Draagt het gedachtegoed van het model uit
•	
Enthousiasmeert
•	
Denkt actief mee over omzetting van belevingsgerichte uitgangspunten in de locatie
•	
Bewaakt de afspraken van het team met betrekking tot de methodische werkwijze
•	
Signaleert knelpunten naar locatiemanager of in de verandercommissie
•	
Zit het belevingsgerichte beraad voor
•	
Is lid van de verandercommissie
Gedragsdeskundige
•	
Levert een bijdrage bij het omzetten van belevingsgerichte zorg in de ondersteuning van de individuele
cliënt
•	
Denkt mee over omzetting van belevingsgerichte uitgangspunten in de locatie
•	
Denkt mee bij opzetten scholingsplan
•	
Helpt begeleiders bij het omzetten van ervaringen in belevingsgerichte taal		
Observatieformulier
•	
Wordt gebruikt om ervaringen van een nieuwe cliënt te bundelen. Doel van de lijst is om vanuit de
praktijk een beter beeld van de cliënt te krijgen en ervoor te zorgen dat ervaringen niet verloren gaan.
Er wordt niet systematisch geobserveerd maar na een werkdag legt een begeleider op verschillende
onderwerpen (bijvoorbeeld persoonlijkheid van de cliënt) zijn waarnemingen en ervaringen vast. De
observatielijst nodigt uit om iedere waarneming op te schrijven, want het gaat er niet om of iets fout,
goed, belangrijk of onbelangrijk is. Men vult in vanuit de overtuiging dat de eerste ervaringen en
waarnemingen van alle teamleden van betekenis zijn om goede en betrokken ondersteuning te kunnen
bieden.
•	
Na een periode van 6 weken wordt de informatie door de coördinerend begeleider in de eerste
karakteristiek verwerkt.
•	
Het observatieformulier en de werkwijze staan in het ECD.
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Karakteristiek
•	
Het formulier dat gebruikt wordt als basis voor het belevingsgerichte beraad. Bestaat uit een tiental
onderdelen: uiterlijk; gedrag op locatie/in de leefgroep; beleving van de huidige situatie; korte samen
vatting van de levensgeschiedenis; behoeften van de cliënt; positieve contactmomenten en omgang,
aansluitend aan de behoefte; zinvol de dag door; rol van de familie en vrijwilliger; zorgproblemen.
•	
De werkwijze van de eerste karakteristiek kan verschillen. Soms vult men de eerste karakteristiek
letterlijk met elkaar in. Soms maakt de coördinerend begeleider een eerste opzet en leest hardop voor
waarna alle teamleden zo lang aanvullen tot het compleet is.
•	
Het formulier en de werkwijze staan in het ECD.
Quickscan team
Wordt gebruikt om in de beginfase van belevingsgerichte zorg in beeld te brengen wat bij ieder teamlid
leeft. Volgende vragen komen aan bod:
•	
Wat beweegt je, wat is belangrijk in je werk.
•	
Wat wil je anders, verbeteren of veranderen, voor jezelf, het team, voor de bewoners.
•	
Wat wil je houden, wat gaat goed.
•	
Wat vind je belangrijk als het gaat om deskundigheidsbevordering.
De resultaten van de quickscan zijn de basis voor een plan van de verandercommissie (stap 3).
Het formulier staat als bijlage in de handleiding ‘Gewoon... en toch zo bijzonder.’
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Noten
Belevingsgerichte zorg als methodiek is binnen Philadelphia vastgesteld voor (woon)locaties waarin
ouderen in een homogene groep wonen. De samenstelling van de ouderen kan varieren maar meestal
betreft het ouderen die onder de cliëntprofielen ‘onzeker wordende oudere, verzorgingsbehoeftige
oudere en intensief verzorgingsbehoeftige oudere vallen.

I 	

Zie www.philadelphia.nl/belevingsgerichtingzorg.

II

	Je kunt de cliëntprofielen op intranet vinden onder http://intranet.philadelphia.nl/getmedia/67c5f45c10d0-44e7-84a2-0677deaf71c9/1403HKI_011_Clientprofiel-oudere-clienten-def.pdf.aspx

III

	Pagina 130; handboek verstandelijke beperking 24 succesvolle methoden

VI
VII

Maslov (1943) ontwikkelde een behoeftepyramide van universele menselijke behoeftes.

VIII

	C .van der Kooij; E. Weidner; Belevingsgerichte ouderenzorg pag 132/133 in: Brian Twint & Jacques de
Bruijn (2014) Handboek verstandelijke beperking 24 succesvolle methoden, Boom.
In het originele model belevingsgerichte zorg zijn meer instrumenten opgenomen. Gezien onze eigen
primair proces is gekozen voor de drie genoemde instrumenten.

X

idem als noot VIII.

XI

De quick scan is opgenomen in de handleiding “Gewoon en toch zo bijzonder”, pagina 29.
	Indien in een regio meerdere locaties tegelijkertijd belevingsgerichte zorg willen invoeren dan is het
benoemen van een projectleider Belevingsgerichte Zorg zinvol. De projectleider maakt dan ook deel
uit van de verandercommissie.

XII

Indien een team voorafgaand de basis- en verdiepingscursus heeft gevolgd dan zal de cursus
belevingsgerichte zorg worden aangepast.

XIII	
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