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Vraag aan jullie

Wat heb je onlangs meegemaakt 
in de zorg wat jou is bijgebleven?



Vraag aan jullie

Verlangens en relaties

Ziekte en gezondheidRegels en protocollen

Wat stond in deze ervaring centraal?



Leefplezierplan







Het leefplezierplan



Kennen: verhalend



Doen: leefplezier Link naar het filmpje: https://youtu.be/8gb5N7s6CN4

https://youtu.be/8gb5N7s6CN4
https://youtu.be/8gb5N7s6CN4




Dilemma’s



Het leefplezierplan



Verantwoording: ervaringen

Van…

• Meten en tellen

Naar…

 Ervaren en vertellen

• Normatieve informatie  Narratieve informatie

• Vastgestelde indicatoren  Persoonlijke beleving

• Gebreken en behoeften  Mogelijkheden en verlangens

Bij anders doen hoort anders meten



1. Concept methode voor narratieve 
verantwoording ontwikkelen en 
beschrijven

2. Waarin het werken met 
ervaringen een structureel 
onderdeel is van:

o Dagelijkse routine van 
medewerkers

o Kwaliteitsbeleid van een 
locatie of organisatie

Doel van het project



Uitgangspunten concept MNV

• Mogelijkheid tot continue rapportage 
van ervaringen/ narratieven

• Diverse perspectieven (medewerkers,
bewoners en naasten)

• Aggregatie op verschillende niveaus:

o Micro/cliënt: het goede doen voor individuele bewoner

o Meso/afdeling: reflectie op zorg door 
team

o Macro/locatie/organisatie: trends en 
patronen in geleverde zorg



Waar gaat het om?

• Medewerkers, bewoners en naasten leggen 
ervaringen (woord/beeld) vast in de 
SenseMaker® app

• Over elke ervaring worden ook een aantal 
vragen gesteld (= duidingsvragen)

• Vertellers kennen zo zelf betekenis toe aan 
hun verhaal 

• Met de antwoorden op de duidingsvragen 
kunnen we in het SenseMaker ® dashboard 
op zoek naar patronen 

• Reflecteren op en evalueren van de 
geleverde zorg door patronen te bespreken

Aan tafel ontstaat er een goed 

gesprek. Het onderwerp: het 

voortdurend roepen van een 
andere bewoner. Dit zonder dat er 

verwijten vallen. Z e vinden het 

moeilijk en vervelend. Z e willen 

weten hoe het komt.

Ik kon ze uitnodigen om zelf 

naar een oplossing te zoeken. Er 

komen allerlei ideeën. Hun 

conclusie: het is lastig en 

vermoeiend, maar ook zielig.

Ik ben ergens overweldigd van de 

inhoud en ergens het niveau van 

het gesprek.

Persoon van de verteller

Betekenis van verhaal



Vastleggen en duiden







Patronen zien, bespreken



Ervaringen filteren, selecteren



Belangrijkste activiteiten

1. Inhoudelijke ontwikkeling: ervarings- en duidingsvragen 
ontwikkelen om patronen in verhalen te kunnen zien

2. Technische realisatie: modulair systeem ontwikkelen om 
ervaringen vast te leggen en te gebruiken voor leren en 
verbeteren

3. Organisatorische inpassing: aanpak ontwikkelen waarmee:

a. het werken met ervaringen onderdeel 
wordt van de dagelijkse routine van 
medewerkers

b. het gebruik van ervaringen en 
metadata (ook van bewoners en 
naasten) onderdeel wordt van het 
kwaliteitsbeleid van een locatie 
of organisatie



Inhoudelijke ontwikkeling

• Op zoek naar thema’s in diepte-interviews in de driehoek

• Eerste set duidingsvragen ontwikkeld en geïmplementeerd

• Opnieuw op zoek naar thema’s: in de 
vastgelegde ervaringen

• Duidingsvragen aangepast en uitgebreid

• Inmiddels ruim 850 ervaringen vastgelegd

• Twee sets duidingsvragen voor naasten



Waar werken we naartoe?

• Het testen van diverse sets van duidingsvragen voor 
medewerkers en naasten

• Het ontwikkelen van een methode van duiding voor mensen 
met een verminderd cognitief vermogen

• Het betrekken van bestuurders, 
(kwaliteits)managers en zorgkantoren bij 
het verder ontwikkelen van de sets 
duidingsvragen en hun toepassing in de 
zorg



Technische realisatie

• SenseMaker® geschikt maken voor de 
verpleeghuiszorg, van cross-sectioneel
naar longitudinaal  

• Vastleggen van foto’s en tekst – op 
termijn ook video en stemopname

• App en dashboard aanpassen in co-
creatie met stakeholders

• Modulair opgebouwd dashboard



Waar werken we naartoe?

• Een gecombineerde app: ervaringen 
delen en zien 

• Uitwisseling in de driehoek 
(medewerkers, bewoners, naasten) 

• Tools ontwikkelen om metadata te 
leren interpreteren 

• Gedeeltelijke integratie met ECD-
systeem



Organisatorische inpassing

Jaar 1

Jaar 2



Organisatorische inpassing

• Plan: coaching-on-the-job en participatieve observaties

• COVID-19: Online voortzetten project
o Interviews met medewerkers en naasten
o Coaching op afstand
o Nieuwsbrieven
o Telefonische ondersteuning bij het gebruik van de app
o Aanschaf telefoon en fotoprinter
o Fotoboekje bij eerste 100 ervaringen
o Traktaties en beloningen bij het behalen van mijlpalen
o Bewonersbesprekingen vormgeven adhv ervaringen

• Onderzoekers houden eigen ervaringen bij in SenseMaker®

• COVID-19 heeft grote impact op het project



Organisatorische inpassing



“Dhr vind het fijn als hij een T-shirt
aankrijgt waarvan de mouwen open
zijn aan de onderkant omdat hij dan
meer bewegingsvrijheid heeft.

Helaas was dat T-shirt in de was. Ik
heb een ander T-shirt gepakt en
daar de mouwen van open geknipt.
Dhr was erg blij en zei “zo nu kan ik
mijn spierballen laten zien”

“Mevrouw had zich in de eetkamer bevuild door haar
hand in haar incomateriaal te plaatsen en hier een
grote hoeveelheid def uit te halen. Mw meegenomen
samen met collega naar haar kamer om haar te
verschonen, dit vond mw niet prettig. Maar we
hadden geen keus anders bevuilt ze de hele
woonkamer en zichzelf, wat onhygiënisch is, dit is
soms best een dilemma omdat je eigenlijk iets
verlangt van mw dat ze meeloopt om zich te laten
verschonen, maar ze dit niet uit vrije wil doet
vanwege haar ziektebeeld.”

“We hadden een zangeres en
een organist op de afdeling,
de bewoners hebben ervan
genoten en ik stiekem ook.
Samen met de bewoners
gedanst, mantelzorgers die
erbij waren, waren vol lof!
Een bonk gezelligheid!!”

Greep uit de gedeelde ervaringen

“Mevrouw werd geholpen tijdens de
ADL, ze is gek op Stella onze
afdelingskat, ik zette haar tijdens
de ADL op haar schoot, ze genoot
zo, ging meteen hele verhalen
vertellen en wilde met haar
knuffelen. Mevrouw komt helemaal
los als Stella bij haar komt
buurten, ze ligt ook vaak bij
mevrouw in bed om samen te
koelen, of samen op de bank.”

“Bewoner ging zwaaien naar 
zijn vrouw die beneden op 

het veld stond. Mooi en 
verdrietig tegelijk!”



Co-creatie

• Gezamenlijke ontwikkelsessie met 
zorgmedewerkers en managers:

o Introductie van nieuwe software waarin
medewerkers en managers ervaringen
kunnen terugzien (dashboard)

o Workshop werken met ervaringen

o Groepsgesprek over kwaliteit van zorg

o Brainstorm over gebruik van 
ervaringen in de praktijk

• Evaluatiegesprekken met zorgmedewerkers
over het project



Plan 2021

• Wens van zorgmedewerkers: meer mensen gaan ervaringen 
vastleggen in de app 

• Verder onderzoeken hoe we ervaringen in de driehoek kunnen 
vastleggen en gebruiken

• Onderzoeken hoe we ervaringen kunnen gebruiken in bestaande 
structuren (MDO, overdracht, teamoverleg)  samen leren en 
reflecteren



Link naar het filmpje:  https://youtu.be/u0G1VfEhLUk

https://youtu.be/u0G1VfEhLUk


Ervaringen van stakeholders

“De oefeningen hebben me erg 
veel verdieping gebracht. Ik heb 
daar heel veel van geleerd. Als ik 
terugkijk zie ik ook echt een 
mooie progressie bij mezelf.” 

“Het is zo fijn dat je elkaars 
ervaringen kunt terugzien. Ik haal 
daar heel veel inspiratie uit.” 

“Ik zie heel veel mogelijkheden 
voor het gebruiken van 
ervaringen in MDO’s en 
bewonersbesprekingen.” 

Zorgmedewerkers zeggen:

“Het is zo fijn dat je op het 
dashboard zelf kan scrollen en 
klikken. Normaal krijg ik een pdf 
met een cirkeldiagram die vaak 
alleen maar meer vragen oproept. 
Nu kan ik zelf kijken welke 
verhalen er achter de data 
schuilgaan.” 

Managers zeggen:

“Door de ervaringen te lezen krijg 
ik veel beter inzicht in de kwaliteit 
van zorg op de afdeling dan eerst. 
Ik heb veel meer zicht op wat er 
speelt dan wanneer ik even de 
afdeling oploop.” 

Naasten zeggen:

“Het zien van al die ervaringen 
geeft mij een veel beter beeld van 
wat er gebeurt op een dag met 
mijn moeder. Als je op bezoek 
komt zie je ook wel wat, maar dat 
blijft een momentopname. Ik 
moet zeggen dat het me wel 
geruststelt!”

“Ik voel nu al dat ik hierbij veel 
meer betrokken kan zijn bij de 
zorg voor mijn moeder dan bij het 
meelezen in het dossier of het 
kijken op Familienet”



• Een methode creëren om de ervaringen van 
bewoners vast te gaan leggen.

• Op basis van deze ervaringen de kwaliteit 
van zorg gaan verantwoorden vanuit het 
bewonersperspectief. 

Het bewonersperspectief – Doel



1. Vooronderzoek: observatieprotocollen en bestaande 
narratieve methoden.

2. Observeren aan de hand van de Sensmaker App.

3. Interviews afleggen met naasten en zorgmedewerkers.

4. Methoden buiten de Sensmaker App uitproberen.

5. Blijven uitproberen en aanpassen.

Het bewonersperspectief – Plan



Voorbeeld observatie

Deze drie dames waren 

in gesprek met de kat.

Mevrouw werd 

emotioneel. Ze zei dat 

ze op zoek was naar de 

moeder van de kat.



Welke tips/ideeën hebben jullie om de ervaringen van 
mensen met dementie vast te kunnen leggen?

https://www.menti.com/cu7h8jkqej

Jullie ideeën!

https://www.menti.com/cu7h8jkqej


Heb je nog meer ideeën of sta je open voor een 
interview? Ik kom dan graag met je in contact. Zet je 

gegevens in de chat of mail mij.

spanjers@leydenacademy.nl

Hulpvraag

mailto:spanjers@leydenacademy.nl


Interprofessioneel leernetwerk dementie
HU onderwijs en onderzoek, samen met:

Graag uw camera en geluid uitzetten



Tot slot

• Volgende webinars: 12 april en 10 mei

• Aanmelden: husite.nl/kus/agenda/

• Opname en powerpoint: husite.nl/kus 

• Nieuws en Verslagen: 

Bij agenda onder de button 

linksonder ‘Terugblik bijeenkomsten’.

• Blijf in contact via: hu.nl/onderzoek, 

twitter en onze nieuwsbrief.
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https://husite.nl/kus/agenda/
https://husite.nl/kus
https://www.hu.nl/onderzoek
http://twitter.com/ksi_hu
https://bit.ly/nbsocialeinnovatiehu

