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‘Doen wat nodig is!’ verwijst naar hoe de Zorggroep de zorg wil uitvoeren: minder voor de 
cliënt denken en meer uitgaan van zijn of haar zelfstandigheid en eigen regie. En onder-
tussen vanuit vakmanschap de cliënt ondersteunen bij wat niet meer lukt. Met ‘Doen wat 
nodig is!’ sluit de Zorggroep ook aan bij ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze 
ouderen’. Dit door staatssecretaris Van Rijn gelanceerde plan staat voor het verbeteren van 
de ouderenzorg in Nederland. En hoe doe je dat nu beter dan door met cliënten het  
gesprek aan te gaan? Daarom is er binnen St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen een klank-
bordgroep opgericht. Deze klankbordgroep van bewoners en familieleden vertegen-
woordigt de stem van de bewoners, signaleert, doet suggesties en komt met ideeën. 
Daarmee kunnen medewerkers én leidinggevenden de zorg beter afstemmen op de ver-
schillende individuele behoeften. 

Verbeteringen
De afgelopen periode zijn al verscheidene verbeteringen afkomstig uit de klankbord-
groep doorgevoerd. De bewoners worden persoonlijker benaderd en de oproepsystemen  
alsmede de looproutes zijn anders ingevuld. “Daardoor krijgen bewoners meer met  
dezelfde medewerkers te maken. Dat zorgt ervoor dat medewerkers en bewoners elkaar 
beter leren kennen. Prettiger voor iedereen.” De klankbordgroep constateert een groeiende 
tevredenheid onder bewoners. “Er wordt nu niet meer gezegd dat men tevreden is, terwijl 
dat eigenlijk niet zo is. Voorheen gebeurde dat nogal eens vanuit de gedachte dat je als 
bewoner toch niet werd gehoord. Het gevoel van afhankelijkheid is door de verbeteringen 
dan ook al deels verminderd.”

Niet alleen de communicatie tussen de bewoners, medewerkers en leidinggevenden is 
sterk verbeterd, ook zijn er diverse recreatieve activiteiten door de klankbordgroep opge-
zet. Zo is er inmiddels een schildersclub actief en wordt er niet alleen in de centrale Plaza 
maar ook in de kleinschaligere huiskamers gekaart. Ook is er een wensboom, waar bewoners 
kaarten met hun wensen in kunnen hangen.  

Eerlijk, open en direct
De klankbordgroep heeft vanaf het begin op het standpunt gestaan dat hun functie in alle 
openheid, directheid en eerlijkheid vorm moet krijgen. “Alleen door een open en con-
structieve houding kunnen we eraan bijdragen dat er beter geluisterd wordt en meer zorg 
op maat wordt geleverd. We merken nu dat bewoners zich minder afhankelijk voelen, 
meer genieten en actiever en meer ontspannen zijn.” Ook voor medewerkers heeft dat 
positieve kanten. “Er ontstaat ruimte in de hoge werkdruk en daardoor is er meer tijd over 
voor de bewoners. Dat vereist wel van iedereen een actieve houding. Ook als bewoners 
moet je je bewust zijn van je eigen verantwoordelijkheid; wat je kunt doen, doe je zelf.” 

Overleg
Eens in de drie weken gaat de klankbordgroep van St. Elisabeth in gesprek met de leidingge-
venden. Desgewenst zijn medewerkers daarbij als toehoorder aanwezig. “Als klankbord-
groep voelen we ons al veel vrijer om te vragen. We merken ook dat de zorgmedewerkers 
serieus luisteren en kritischer op hun eigen werk en dat van collega’s durven te zijn. Het blijft 
vooralsnog wel moeilijk om alle ideeën en belangen te stroomlijnen, maar van beide kanten 
staan we er positief in; er wordt meer naar oplossingen gewerkt.” 

Blijvertje

De klankbordgroep staat nog maar aan het begin, toch is er in het eerste jaar van haar 
bestaan al veel bereikt. Dat maakt de leden van de klankbordgroep niet gemakzuchtig. 
“De veranderingen zijn niet onomkeerbaar, dus houden we de vinger aan de pols. Het is 
immers niet gemakkelijk om werkwijzen die jaren gewoon waren aan te passen aan een 
nieuwe, meer op het individu gerichte zorghouding. De klankbordgroep zal daarom een 
blijvertje moeten zijn.”

Klankbordgroep helpt zorggroep Maas & Waal bij optimalisering leefomstandigheden
Vanuit verschillende zorglocaties in het Land van Maas en Waal biedt zorggroep Maas & Waal een samenhangend pakket van zorg en diensten die aan-

sluiten bij de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ouderen. Om cliënten nog beter centraal te laten staan in de dienstverlening, is binnen de 

Zorggroep het project ‘Doen wat nodig is!’ gestart. Daarin krijgen eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten een hoofdrol toebedeeld. Zorg aanpassen 

aan de cliënt, in plaats van andersom. Voor dit artikel zijn cliënten van de Klankbordgroep in St. Elisabeth geïnterviewd. 

Doen wat nodig is

Tien criteria
In ‘Doen wat nodig is!’ wordt gewerkt met tien criteria voor persoonsgerichte 
zorg.  Aan de hand van deze basale lijst wordt in gesprek met cliënten onder-
zocht wat de wensen en (zorg)vragen zijn. 

1 De cliënt bepaalt het tijdstip van opstaan en naar bed gaan.
2 De cliënt bepaalt het tijdstip waarop de zorg wordt verleend.
3 De cliënt bepaalt of er wel/niet wordt gedoucht.
4 De cliënt en zorgverlener komen samen tot een beleid dat het beste  

bij de cliënt past (‘’shared decision making’’). 
5 De cliënt en zorgverlener bepalen samen welke handelingen de cliënt 

zelfstandig of met hulp uitvoert. 
6 De cliënt bepaalt zijn/haar privacy-behoeften. 
7 De cliënt bepaalt zijn/haar eet- en drinkgewoonten. 
8 De cliënt bepaalt de (wijze van) waarop hij/zij wil ontspannen. 
9 De cliënt bepaalt het aantal zorgverleners dat ingezet wordt voor de zorg.
10 Er wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt t.a.v. de 

aanwezigheid van een huisdier.
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