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Opzet ontwikkeltrajecten  BrabantZorg/ Catharinahof en 

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) met het Expertisenetwerk Levensvragen en 

Ouderen voor Kwaliteitsstandaard Levensvragen  

Juni 2014 

 

Aanleiding 

 

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen ontwikkelt in opdracht van het 

Kwaliteitsinstituut en VWS een kwaliteitsmodule Omgaan met Levensvragen (zie: 

http://www.netwerklevensvragen.nl/enl/Expertisenetwerk-levensvragen-en-

ouderen/Kwaliteitsstandaard.html) 

Ter  verdere ontwikkeling van aanbevelingen en indicatoren in de conceptstandaard van 

februari 2014  wil  het Expertisenetwerk graag nauw samenwerken met Catharinahof en 

TMZ op de volgende aspecten: 

 

1  

Onderzoek naar indicatoren voor goede kwaliteit van ondersteuning bij levensvragen door 

de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in opdracht van het Expertisenetwerk 

 

2.1 

Het gebruik van het ZLP en het inzetten van multidisciplinair overleg om aandacht voor 

levensvragen te borgen (Expertisenetwerk) 

 

2.2 

Aandacht voor levensvragen in de extramurale zorg: in hoeverre zijn daar andere 

aanbevelingen voor nodig dan voor de intramurale langdurende zorg? (Expertisenetwerk) 

 

Hieronder lichten we deze onderdelen en medewerking die we daarbij vragen toe. 

 

 

1. Onderzoek naar indicatoren voor goede kwaliteit van ondersteuning bij Levensvragen 

door UvH 

 

Doel van het onderzoek is screening van de zorgorganisatie op alle domeinen van omgaan 

met levensvragen, op basis van de aanbevelingen van de kwaliteitsmodule op de niveaus van 

de staf van de organisatie, zorgverleners en bewoners. 

We selecteren in overleg met betrokkenen (managers, coördinerend verzorgenden en 
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andere belangrijke contactpersonen binnen de organisatie) de belangrijkste speerpunten, 

enkele aspecten/issues waar men zegt actief en concreet aan te werken. Deze speerpunten 

zullen in het onderzoek leidend zijn: hoe wordt dat in de praktijk gebracht en hoe wordt dat 

door bewoners  ervaren?  

 

Als uiteindelijk doel geldt: 

Kunnen we op basis van deze informatie over omgaan met levensvragen indicatoren 

ontwikkelen, waarmee zorgorganisaties het effect van de door hen gehanteerde aanpak 

kunnen inschatten, op het niveau van de organisatie, medewerkers en bewoners? 

Hoe bewoners deze ‘omgang met levensvragen’ ervaren en waarderen (gepercipieerd 

effect) staat hierbij voorop. Catharinahof en TMZ formuleren speerpunten waarop het 

onderzoek zich zal toespitsen.  

 

Dit willen we realiseren door de volgende stappen te zetten: 

 

A. Speerpunten vaststellen door documentstudie en voeren van open gesprekken met MT  

Wat 

Na het bestuderen  van documenten:  

- UvH  interviewt sleutelpersoon management voor screening en selectie speerpunten.  

B.   Focusgroepen met medewerkers nav. speerpunten 

UvH voert in elke organisatie gesprekken in twee focusgroepen:   

• Eén focusgroep met verzorgende staf en omringende medewerkers (bijvoorbeeld de 

receptionist). Selectie hiervan hangt van de geselecteerde speerpunten/activiteiten 

en de contactpersonen die hier het meest mee te maken hebben. (Zo nodig nog een 

aantal aanvullende individuele gesprekken met enkele medewerkers.) 

• Eén focusgroep waarin geestelijk verzorgers, psychologen, artsen en medewerkers 

van andere disciplines zullen plaatsnemen.  

Beide focusgroepen bespreken de door het management naar voren gebrachte 

speerpunten. 

Wanneer 

Begin september 

 

Rol Catharinahof/TMZ 

• Aanleveren documenten 

• Focusgroep samenstellen en plannen met 8 zorgmedewerkers, meewerkende 

teamleiders en ondersteunende diensten 
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• Focusgroep samenstellen en plannen met  mensen uit verschillende disciplines 

zoals geestelijke verzorging, fysiotherapeuten, psychologen en andere belangrijke 

informanten 

 

C. Interviewen bewoners en familie nav speerpunten 

• UvH interviewt in elke organisatie 5 bewoners over speerpunten en de effect 

daarvan op zinbeleving.  

• Eén focusgroep familieleden/naasten die ook lid zijn van de cliëntenraad, gericht op 

hun perceptie van de effecten van speerpunt op de zinbeleving van bewoners.  

 

Wanneer 

Begin oktober 

 

Rol Catharinahof/TMZ  

• Vijf bewoners vragen voor medewerking aan  interview, selectie bewoners die 

bekend (kunnen zijn) zijn met benoemde speerpunt.  

• Focusgroep van 5 tot 8 clientenraadsleden (familie/naasten)  organiseren. 

 

D. Terugkoppeling bevindingen en mogelijke indicatoren omgaan met levensvragen 

Wat  

Terugkoppeling bevindingen uit stappen en voorleggen indicatoren aan 

Catharinahof/TMZ.  

 

Wanneer 

November 

 

Rol Catharinahof/TMZ 

Catharinahof en TMZ geven feedback op bevindingen voor indicatoren. 

 

Overzicht activiteiten bij Catharinahof/TMZ  in huis door UvH 

• Twee focusgroepen medewerkers/overige disciplines | Dagdelen: 1  

• Interview 5  cliënten en een focusgroep met vijf tot acht familieleden die deelnemen 

aan de cliëntenraad | Dagdelen: 1  

In totaal zal de UvH 2 dagdelen aanwezig zijn bij Catharinahof/TMZ 
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2.1 Borging van aandacht voor levensvragen in (zorg)leefplan en in multidisciplinair 

overleg (Expertisenetwerk) 

Voor de Kwaliteitsmodule willen we inzicht krijgen in de  mogelijkheden van het leefzorgplan 

of zorgdossier  (LzP) en multidisciplinair overleg (MDO) voor borging van aandacht voor 

levensvragen in de zorgprocessen. Beide instrumenten bieden aanknopingspunten om 

gestructureerd met en/of over cliënten te communiceren over aandacht voor levensvragen 

en doelen en acties te formuleren. 

 

Of en hoe aandacht voor levensvragen in deze instrumenten een plaats heeft, kan mede 

bepalen of de aandacht voor levensvragen in de werkpraktijk van de medewerkers 

vanzelfsprekend aanwezig is.  We willen in twee organisaties, Catharinahof en TMZ, 

onderzoeken of dit wel of niet zo werkt en waarom. 

 

Resultaat voor Catharinahof/TMZ: 

Concrete handvatten om de kwaliteit van Leefzorgplan en multidisciplinair overleg te 

verbeteren om zingeving/mentaal welbevinden daar een (nog) duidelijker plek in te geven. 

 

Hoe doen we dit? 

 

A. Korte inventarisatie van hoe ZLP en multidisciplinair overleg gebruikt worden/verlopen 

 

Wat?  

Bestaat uit schriftelijke informatie lezen (aangeleverd door Catharinahof/TMZ) en een 

beperkt aantal telefonische interviews met 3/4 medewerkers (EVV-er//teamleider) naar het 

praktisch gebruik en functioneren van deze overleggen en de aandacht voor zingeving 

(binnen mentaal welbevinden). Hier maken we een kort verslag van 

 

Wanneer? 

Half augustus tot begin september 2014 

 

Rol Catharinahof/TMZ? 

Catharinahof/TMZ leveren schriftelijke informatie en EVV-ers die telefonisch geïnterviewd 

kunnen worden.  
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B. Verdiepende werksessie met medewerkers 

 

Wat? 

In een werksessie van 2 uur met zeven tot tien medewerkers doen we het volgende: 

- Presenteren en compleet maken van het beeld van hoe nu aandacht voor 

levensvragen plaats krijgt (of juist niet) in ZLP en MDO. 

- Discussie over de vraag of ZLP en MDO belangrijke borgingsplekken zijn in de 

zorgprocessen en zo ja, of en hoe dat verbeterd kan worden. 

Qua samenstelling van de werksessie denken we aan EVV-ers (4), geestelijk verzorger(1), 

leidinggevenden (2) en overige behandelaars, bv. psycholoog, arts, fysiotherapeut (3). 

 

Wanneer? 

Eind september 

 

Rol Catharinahof/TMZ? 

Contactpersonen zoeken medewerkers en nodigen uit; bespreken voor met begeleider 

vanuit Expertisenetwerk (met name wat aandachtspunten in het gesprek voor 

Catharinahof/TMZ zelf zijn) en zijn aanwezig bij werksessie. 

 

 

C. Verbeterstappen uitzetten en uitvoeren 

 

Wat? 

Op basis van de werksessie kiest Catharinahof/TMZ een paar relatief eenvoudig uitvoerbare 

verbeterstappen voor ZLP en MDO. Bijvoorbeeld: afspraken maken over wie  in 

multidisciplinair overleg samen met cliënt/familie inbreng levert op het terrein van mentaal 

welbevinden, en daar mee “oefenen”. En natuurlijk: wat levert dat op? 

 

Wanneer? 

Oktober 

 

Rol Catharinahof/TMZ? 

Uitvoeren verbeterstappen en doet verslag van resultaten, contactpersonen coördineren. 

Expertisenetwerk ondersteunt zonodig telefonisch. 

 

 

D. Inventarisatie van nuttige kennis en ervaring uit het bovenstaande voor de 

Kwaliteitsmodule en voor Catharinahof/TMZ zelf 
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Wat? 

In nagesprek met het Expertisenetwerk verzamelen van de inzichten en concrete handvatten 

over de mogelijkheden van ZLP en MDO bij het borgen van aandacht voor levensvragen in de 

zorgprocessen; wat hebben we geleerd? 

 

Wanneer? 

Eind oktober 

 

Rol Catharinahof/TMZ? 

Gesprek MT/projectleiders  

 

 

E. Bijdrage aan bijeenkomst Leernetwerk Expertisenetwerk levensvragen 

 

Wat? 

Rond het maken van de kwaliteitsmodule heeft het Expertisenetwerk een leernetwerk van 

zorgorganisaties ingericht die leren en meedenken van en over de ervaringen en de 

ontwikkeling. Wat we geleerd en gedaan hebben rond ZLP en MDO in TMZ brengen we 

tijdens een bijeenkomst van het leernetwerk in (presentatie). 

 

Rol Catharinahof/TMZ? 

Samen met de begeleider vanuit het Expertisenetwerk maken de contactpersonen een 

presentatie voor de bijeenkomst 

 

Wanneer? 

nog te plannen 

 

 

 

2.2 Aanbevelingen in de kwaliteitsmodule omgaan met levensvragen voor de 

extramurale zorg. 

De tekst van de concept kwaliteitsmodule levensvragen is vooral gericht op de intramurale 

zorg. Die willen we aanpassen zodat ook de extramurale zorg hem kan gebruiken. Daar 

willen we met de extramurale zorg van Catharinahof/TMZ graag een stap in zetten.  

 

Resultaat voor Catharinahof/TMZ: 

Aanwijzingen hoe aandacht voor levensvragen in de extramurale zorg geïntegreerd kan 

worden en wat medewerkers daarvoor nodig hebben. 
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Wat? 

Een werksessie waarin het Expertisenetwerk de aanbevelingen presenteert zoals ze nu in de 

kwaliteitsmodule staan. Daarna gaan we met de medewerkers (2 groepen van 5 

medewerkers) in gesprek over wat zij belangrijk en haalbaar vinden aan ondersteuning bij 

mentaal welbevinden/zingeving in de extramurale setting en wat zij daarbij nodig hebben. 

Op basis hiervan kunnen wij verder komen met de tekst van onze module en leert 

Catharinahof/TMZ  meer over het versterken van het domein mentaal welbevinden in de 

extramurale zorg. 

 

Rol Catharinahof/TMZ? 

Elke projectleider  nodigt twee groepen van elk maximaal 5 personen uit.  

Inhoudelijke voorbereiding en uitvoering door Expertisenetwerk en een contactpersoon is 

aanwezig bij de gesprekken. 

 

Wanneer? 

In de eerste helft van september 

 

 

Na afloop van de activiteiten schrijft het Expertisenetwerk een korte notitie over de 

bevindingen van alle activiteiten en voert een eindgesprek met Catharinahof/TMZ. 

 

 

Overzicht activiteiten bij Catharinahof/TMZ  in huis door Expertisenetwerk 

 

• Telefonische interviews (30 minuten) met 3-4 zorgmedewerkers (evv-ers) over 

ZLP/MDO 

• 1 werksessie met medewerkers over ZLP/MDO 

• Telefonische ondersteuning  verbeterstappen  

• Feedbackgesprek met contactpersonen over bevindingen ZLP/MDO 

• 2 werksessies, ieder met 5   leden van extramurale  team Catharinahof/TMZ  (in 

totaal dus met elke organisatie 10 teamleden) 

• Eindgesprek. 


