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Inleiding
Hoe kun je dit werkboek gebruiken?
In je werk loop je als verzorgende soms tegen gedrag van cliënten aan waar je niet goed
mee uit de voeten kunt. Dit werkboek biedt een handreiking om met probleemgedrag aan
de slag te gaan in het (multidisciplinaire) team. Wat moet er veranderen en hoe moet je
dat doen? Het doorlopen van de stappen uit het plan en het gebruiken van de materialen
om het uit te voeren, garandeert dat je het op een systematische wijze aanpakt. In iedere
stap is een rol voor de cliënt en/of haar verwanten weggelegd. Deze rol is bij elke stap kort
uitgewerkt. Pas deze aanwijzingen zo nodig aan voor jullie eigen situatie.
Wie gaat er met het werkboek werken?
Het verzorgend team werkt met dit stappenplan, samen met andere medewerkers die
betrokken zijn bij de betreffende cliënt(en). Denk aan de specialist ouderengeneeskunde
/sociaal geriater, de psycholoog, de activiteitenbegeleider, de maatschappelijk werker of
geestelijk verzorger. Het stappenplan met zijn werkmaterialen is een instrument voor het
team van medewerkers om met elkaar aan de slag te gaan. Als verzorgend team weet je
natuurlijk al veel van de betreffende cliënt(en). Met dit stappenplan kijk je door een nieuwe
bril naar de situatie en de materialen kunnen je helpen om de situatie gestructureerd in
kaart te brengen. Maar je zult niet bij iedere stap even lang stil hoeven staan.
De eerste drie stappen
Voor verpleging en verzorging is het soms lastig om niet gelijk in oplossingen te denken.
Daarom vragen de eerste drie stappen extra tijd en aandacht. Neem hier ruim de tijd voor
en dwing jezelf om niet stiekem toch alvast oplossingen te bedenken en in te zetten.
De werkmaterialen
Met name in de eerste drie stappen wanneer de situatie rond de bewoner in kaart moet
worden gebracht, kan het helpen om wat extra instrumenten hiervoor te gebruiken.
Gedurende het traject zijn door de zorggroep materialen ontwikkeld of ontdekt. Deze zijn
voor iedereen te gebruiken die met een bewoner het traject “omgaan met onbegrepen
gedrag” is gestart. De materialen waar het omgaat zijn:
• Het registratieformulier voor het stappenplan, zowel op papier als digitaal
• De informatiefolder “omgaan met onbegrepen gedrag”.
• Begeleidende brief huisarts
• Checklist probleemgedrag
• Het invulboek: “Reis door de tijd”
• De cirkel
• Voorbereiding MDO
• Observatielijst cognitie, Emotie en Gedrag
• Evaluatieformulieren voor bewoner en eerste contactpersoon
• Samenvatting voor in het dossier
Auteur: Anja Bosman: Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Auteurs Stappenplan: Drs. C. Hoogstraten, NVVA; Drs. P. Koedoot, CCE; Drs. I. van der
Stelt, NVVA; Drs. N. Uniken Venema, Vilans
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Om welke stappen gaat het:
Stap 1
De voorbereiding
In deze stap doe je de praktische voorbereiding om aan de slag te gaan. Wie van het team
zijn betrokken bij de probleemsituatie? Hoe wil je aan het werk gaan? Wie is
verantwoordelijk voor bepaalde zaken?
Stap 2
De probleemsituatie in kaart brengen
Aan de hand van een aantal vragen breng je de probleemsituatie in kaart: wat vindt de
cliënt van haar situatie, wat ervaren de medewerkers, hoe ziet het gedrag van de cliënt
eruit? Denk niet alleen aan de moeilijke kanten, maar ook aan positieve aspecten. Is
iedereen het eens met de beschrijving van de situatie?
Stap 3
De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen
Er kunnen heel veel oorzaken zijn voor probleemgedrag en daarom is multidisciplinaire
samenwerking noodzakelijk. Binnen een multidisciplinair team levert elke discipline een
specifieke bijdrage aan het achterhalen van de oorzaak van probleemgedrag. Om de
situatie goed in kaart te kunnen brengen is het daarom van belang dat van elke discipline
de eigen, specifieke puzzelstukjes worden verzameld.
Stap 4
Het begrijpen van het gedrag
In deze fase probeer je het gedrag van de cliënt te begrijpen door met elkaar in gesprek te
gaan en allerlei aspecten te benoemen.
Stap 5
Wat wil je bereiken (doel bepalen)
In deze stap bepaalt het team het doel. Wat willen jullie als team bereiken? Welk aspect
van het probleem moet als eerste de aandacht krijgen? Dit heb je nodig om met stap 6 te
kunnen beginnen.
Stap 6
Bedenk wat je gaat doen
Wat is er nodig om het doel te bereiken? Welke oplossingen kunnen jullie bedenken?
Welke keuze maakt het team?
Stap 7
Voer de afspraken uit
In deze stap voeren jullie de gemaakte afspraken uit.
Stap 8
Bekijk de resultaten
Heeft de interventie gewerkt om het doel te bereiken?
Stap 9
Trek conclusies
Tot welke conclusies komt het team? Doorgaan op dezelfde weg of een andere oplossing?
Of het doel bijstellen?
Stap 10

Afsluiten van de zorg

Als je met zijn allen tot de conclusie komt dat de doelen (grotendeels) zijn behaald of het traject
wordt om een andere redenen afgesloten, dan vinden er een aantal activiteiten plaats om te
zorgen dat het ook echt afgesloten wordt.
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Stap 1

De voorbereiding

Voordat je met het stappenplan begint, moet het team voorbereidingen treffen om efficiënt
en effectief (doelmatig) te kunnen werken. De onderstaande aandachtspunten en vragen
zijn daarbij een hulpmiddel. De manager verpleging en verzorging kan hierin het voortouw
nemen (onderling goed afspreken!).
Voorbereiding met / door het team
• Bepaal als team met welke cliënt je begint: waar ziet het team kansen om de
situatie te veranderen?
• Welke medewerkers zijn bij deze cliënt betrokken? Dit zijn namelijk ook degenen
die (in de loop van het traject) bij het stappenplan betrokken moeten worden.
Gebruik hierbij de cirkel van het werkboek.
• Wie heeft welke verantwoordelijkheden en taken in dit stappenplan, bespreek dit in
ieder geval met de specialist ouderengeneeskunde en psycholoog en zo mogelijk
met meerdere disciplines. Wie legt afspraken vast, hoe gebeurt dit, komen de
afspraken in het zorgplan, wie informeert afwezigen, wie is gespreksleider?
Voorbereiding door de manager V&V
• Bedenk in welk overleg je de betreffende cliënt bespreekt en bepaal data voor
mogelijke vervolgbesprekingen. Bedenk dat het doorlopen van het stappenplan
(zeker in het begin) tijd kost. Zorg dus dat de bespreking niet onder druk komt door
(te veel) andere agendapunten.
• Plan hoe lang de bespreking duurt en wat je met de bespreking wilt bereiken.
• Welke documenten zijn nodig? Denk aan het zorgleefplan.
• Plan de bijeenkomst op een moment dat zoveel mogelijk relevante medewerkers
kunnen meepraten.
• Bedenk bij elke stap of anderen moeten worden uitgenodigd (bijvoorbeeld de arts,
psycholoog, activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger).
Ga bij iedere stap na wie er verder nog geïnformeerd moeten worden en op de
hoogte moeten zijn van de gemaakte afspraken.
Registratieformulier “ Omgaan met onbegrepen gedrag”
Door middel van het registratieformulier kun je gedurende het hele traject de stappen
registreren. Dit document is in papieren uitgave (zie hierna) maar er is ook een digitale
variant welke het makkelijk maakt om in te vullen.
Rol van de cliënt en verwanten
Ga na hoe jullie gewend zijn om cliënten en verwanten te betrekken bij de zorg en
ondersteuning. Spreek af hoe je dat in dit stappenplan wilt doen. Kijk of je de
cliënten/verwanten zelf bij de bespreking(en) aanwezig kunt laten zijn. Of voer een voor- of
nabespreking met hen. Om de familie en de bewoner te schriftelijk te informeren, naast
een persoonlijk gesprek, is een folder gemaakt met de benodigde informatie. Deze vind je
na het registratieformulier, iedere instelling heeft deze folders op voorraad.
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Registratieformulier
“ Omgaan met onbegrepen Gedrag ”
Naam Cliënt
Afdeling
EAV’er
Datum

Stappen
Stap 1

:
:
:
:

Activiteit

De praktische voorbereiding
Wie van het team zijn betrokken bij de probleemsituatie?

Hoe wil je aan het werk gaan?

Wie is verantwoordelijk voor bepaalde zaken

Stap 2

De probleemsituatie in kaart brengen aan de hand van criteria
Wat vindt de cliënt van haar situatie

Wat ervaren de medewerkers

Hoe ziet het gedrag van de cliënt eruit?

Denk niet alleen aan de moeilijke kanten, maar ook aan positieve aspecten. Is iedereen het
eens met de beschrijving van de situatie?
Stap 3

De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen

Er kunnen heel veel oorzaken zijn voor probleemgedrag en daarom is multidisciplinaire
samenwerking noodzakelijk. Binnen een multidisciplinair team levert elke discipline een
specifieke bijdrage aan het achterhalen van de oorzaak van probleemgedrag. Om de situatie
goed in kaart te kunnen brengen is het daarom van belang dat van elke discipline de eigen,
specifieke puzzelstukjes worden verzameld.

Bevindingen verzorging

Bevindingen specialist ouderengeneeskunde
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Bevindingen ergotherapie

Bevindingen logopedie

Bevindingen fysiotherapie

Bevindingen huishoudelijke verzorging

Bevindingen restaurantmedewerkers

Bevindingen overige betrokkenen

Stap 4

Het begrijpen van het gedrag

In deze fase probeer je het gedrag van de cliënt te begrijpen door met elkaar in gesprek te
gaan en allerlei aspecten te benoemen.

De volgende aspecten zijn van belang om het gedrag te begrijpen:

Stap 5

Wat wil je bereiken (doel bepalen)
In deze stap bepaalt het team het doel.

Wat willen jullie als team bereiken?
Doel 1

Doel 2

Doel 3

-8-

Welk aspect van het probleem moet als eerste de aandacht krijgen? Dit heb je nodig om met
stap 6 te kunnen beginnen.
Stap 6

Bedenk wat je gaat doen
Wat is er nodig om het doel te bereiken?

Welke oplossingen kunnen jullie bedenken?

Welke keuze maakt het team?

Stap 7

Voer de afspraken uit
Wie doet wat
Actie

Stap 8

Door

Bekijk de resultaten
Is het doel bereikt
Wat werkt wel
Wat werkt niet

Stap 9

Trek conclusies
Tot welke conclusies komt het team?
Doorgaan op dezelfde weg
Een andere oplossing?
Doel bijstellen?
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wanneer

Binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land is
een verbetertraject ‘omgaan met onbegrepen
gedrag’ gestart. Dit traject richt zich speciaal
op bewoners die om wat voor reden dan ook
zich minder prettig voelen en als gevolg
hiervan gedrag vertonen wat een reactie
oproept. Dit uit zich bijvoorbeeld door veel te
vragen, onzeker te voelen, kortaf te reageren
en zelfs boosheid of agressiviteit.
Onbegrepen gedrag
Soms weten zorgmedewerkers niet direct raad
met het gedrag van hun bewoners. Van dat
‘onbegrepen’ gedrag hebben bewoners, evenals
hun medebewoners, zelf ook last. Claimend
gedrag, lusteloosheid of sterke prikkelbaarheid
wordt vaak tot ‘probleemgedrag’ bestempeld.
Maar om welk gedrag gaat het nu precies, voor
wie is het een probleem en waarom begrijpen we
het niet.
Ontstaan
Onbegrepen gedrag wordt vrijwel altijd
veroorzaakt door meerdere factoren.
- De omgeving
- Lichamelijke factoren en medicijngebruik
- Psychische factoren
- Persoonlijke factoren
Al deze aspecten worden meegenomen in de
methodiek van onbegrepen gedrag.

De methodiek
Via een methodiek wordt er aandacht besteed aan
de bewoner en zijn of haar omgeving, en wat er
mogelijk is om die dingen te veranderen dat maakt
dat zowel de bewoner als de medewerkers zich
prettiger voelen in het contact.
De methodiek bestaat uit een aantal stappen, dat
de Eerst Aanspreekbare Verzorgende (EAV’er)
samen met de bewoner en het team doorloopt.
Ook de eerste contactpersoon van de bewoner
wordt hierbij betrokken.
Daarnaast worden ook de specialist
ouderengeneeskunde en andere disciplines waar
de bewoner contact mee heeft ingeschakeld.
Bij afsluiting van de methodiek wordt de zorg
geëvalueerd met het team, de bewoner en de
eerste contactpersoon.
Mocht u vragen hebben over dit traject dan kunt u
contact opnemen met de EAV’er van de
desbetreffende bewoner of met de manager
Verzorging en Verpleging.

DEZE FOLDER LIGT OP DE AFDELING
OM UIT TE REIKEN OF OP TE
STUREN.
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Iedereen is anders!
De ene is groot
De ander klein
De ene is dik
De ander dun
De ene kan dit beter
En de ander dat
Maar toch hebben we iets gemeen
We willen dat iedereen respectvol met elkaar
omgaat
Dat iedereen in zijn waarde wordt gelaten
Iedereen is anders
Anders dan de rest
Iedereen heeft een ander leven
Dan de ander
Iedereen is anders
Een andere cultuur
Een andere godsdienst
Of andere gewoonten
Iedereen is anders
Soms is dat niet leuk
Want de een is populair
En de ander heel alleen

Aan de tekst van deze folder kunnen geen rechten
worden ontleend. Versie: 01-2011/1

Bereikbaarheid

Iedereen is anders
Toch staan we samen
Samen in het leven
Want alleen is maar alleen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen
heeft, kunt u contact opnemen met de manager
verpleging en verzorging van het desbetreffende
verzorgingshuis,

Iedereen is anders
Of toch niet helemaal?
Nee, een ding is hetzelfde
Iedereen is anders

Alle adresgegevens alle verzorgingshuizen staan
hieronder.

Ja, echt iedereen

Anoniem

Stap 2

De situatie in kaart brengen

De bedoeling van stap 2 is om in kaart te brengen hoe de situatie er uit ziet. Die situatie
bestaat uit veel aspecten, die met de cliënt, de omgeving of met de interactie tussen beide
te maken kunnen hebben. Je zou kunnen zeggen dat je in deze stap de puzzelstukjes
verzamelt en in de volgende stap de puzzel in elkaar gaat leggen. Misschien is het vanuit
praktisch oogpunt niet mogelijk om alles in kaart te brengen. Maar bedenk dan dat je
wellicht een belangrijk deel van de puzzel mist en misschien later (als interventies te
weinig opleveren) alsnog deze puzzelstukjes moet gaan verzamelen.
Bespreek als team de onderstaande aandachtspunten en vragen. Laat iedere medewerker
steeds haar eigen ervaring met de betreffende cliënt inbrengen. Noteer kort en bondig de
antwoorden. Aan het einde van deze stap heb je de situatie in kaart gebracht. Bedenk
overigens goed dat een cliënt altijd meerdere kanten heeft. Besteed dus zeker ook
aandacht aan de leuke/positieve kanten van deze cliënt!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geef een concrete beschrijving van de probleemsituatie waarin de cliënt zich
bevindt. Denk zowel aan de moeilijke als aan de positieve aspecten.
Welk gedrag van de cliënt ervaren jullie als probleemgedrag? Hoe vaak komt het
voor, op welke tijdstippen, bij wie, hoe lang duurt het gedrag?
Voor wie is het gedrag een probleem (cliënt, medecliënten, medewerkers,
verwanten)?
Hoe denk je dat de cliënt zich voelt in de genoemde situatie?
Hoe reageren haar verwanten en medecliënten op het gedrag?
Wat roept het (probleem)gedrag van de cliënt bij jou/jullie op aan gevoelens?
Welke spanningsvelden ervaar jij als medewerker?
Wanneer komt het gedrag niet voor?
Zijn er factoren aan te wijzen waardoor het gedrag afnam of zelfs verdween, of
waardoor het juist verergerde?
Welke aspecten ervaar je als positief bij deze cliënt? Wanneer gaat het goed met
deze cliënt?

Materialen:
Er moet bij deze ook stap gebruik gemaakt worden van de Checklist probleemgedrag
(zie hierna). Met deze checklist loop je alle factoren langs die mogelijk een rol kunnen
spelen waardoor je het gedrag kunt gaan begrijpen.
De cirkel is een hulpmiddel en wordt ingevuld door de bewoner in het midden te zetten en
van binnen naar buiten de diensten / personen te noemen. Dit in volgorde van
belangrijkheid of intensiviteit van het contact voor de bewoner. Hiermee kun je zien welke
contacten de bewoner heeft en welke mensen / disciplines je zou moeten betrekken in het
traject.
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Checklist probleemgedrag (bij stap 2 en 3)
In deze bijlage staat een lijst met aspecten die te maken kunnen hebben met probleemgedrag. Het kan zijn
dat deze aspecten het gedrag mede veroorzaken, het in stand houden of er voor zorgen dat het oplossen
van het probleemgedrag moeilijk is. Hoewel er veel in de lijst staat, is de opsomming niet uitputtend. Er kan
immers nog veel meer aan de hand zijn. De lijst is bedoeld als hulpmiddel om in het multidisciplinaire team een
aantal gebieden te verkennen. Daarbij kijk je of er misschien belangrijke omgevings- of cliëntaspecten zijn
vergeten in de analyse van de probleemsituatie.
Als een aspect van belang is voor het in kaart brengen van de probleemsituatie, gebruik deze dan in je
analyse!
A. Omgeving
A1.

Factoren in de fysieke omgeving
Geluid
tv, radio, roepende medebewoners/medewerkers, slaande deuren, karren,
etc.
Privacy
eigen kamer, mogelijkheid rustig plek te zoeken, mogelijkheid tot
ontmoetingen, ongewenste confrontaties met anderen, zorgvuldigheid in
omgaan met spullen van een ander, etc.
Licht
voldoende daglicht, mogelijkheid om naar buiten te gaan, verlichting, etc.
Ruimte
afdelingsgrootte, ruimtelijke indeling, bewegingsvrijheid, gesloten deuren,
herkenbaar, veilig, vertrouwd etc.
Kleur
gebruik van opvallende/rustige kleuren, contrast etc.
Hulpmiddelen
huisregels, bewegwijzering, pictogrammen, etc.

A2.

Factoren in de sociale omgeving (het contact tussen cliënt en anderen)
Medecliënten
Groepsgrootte, contacten met medebewoners etc.
Personeel
Bejegening van cliënt (luisteren, serieus nemen, betrekken), tijd voor
ontspanning (wandelen, spelletjes, praatje), reactie personeel op
probleemgedrag, contact tussen familie en personeel, etc.
Anderen
Familie, vrienden, vrijwilligers, frequentie van contact, aard van contact,
etc.
Factoren gerelateerd aan de daginvulling (dagbesteding)
Wensen
Is bekend wat cliënt wil, sluit de daginvulling hierbij aan etc.
Keuzes
Vrijheid om voor daginvulling te kiezen, keuze om niets te doen,
alternatieven
Daginvulling
Variatie, voldoende uren, voldoende ondersteuning (ook vrijwilligers,
familie), aansluitend op zorg- en behandelplan, dagstructuur etc.
Belasting
overbelasting, verveling etc.

A3.

B. Cliënt
B1.

Lichamelijke factoren
Medische diagnose
Beperkingen
Ongemakken
Slapen
Dieet
-

B2.

Persoonlijke factoren
Levensloop
Persoonlijkheid
-

B3.

Sensomotorisch
Medicatie

Levenstijl

Psychische factoren
Psych. Diagnose

-

Dementie, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, delier, epilepsie etc.
Visuele beperkingen, auditieve beperkingen, lichamelijke beperkingen
Pijn, mictie/defecatieproblemen, dorst, benauwd etc.
inslaapproblemen, doorslaapproblemen.
(Over)matig eten, koffie drinken, alcohol, roken, drugs, allergieën,
overmatig suikergebruik etc.
Prikkelbaar voor geluid, aanraking, licht etc.
Psychofarmaca, (last van) bijwerkingen, meerdere medicijnen tegelijkertijd,
evaluatie van medicatie etc.
(traumatische) gebeurtenissen, relatie met ouders/kinderen
Copingstrategie, reactie cliënt op lichamelijke en psychische
afhankelijkheid etc.
Activiteitenniveau, dag-nachtritme, teruggetrokken, graag in gezelschap
etc.

Depressie, angst, psychose, persoonlijkheidsstoornis etc.
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De levensgeschiedenis
Om de bewoner goed te leren kennen wordt standaard de levensgeschiedenis
opgevraagd in een rustig gesprek met de bewoner. Neem hier de tijd voor, trek je
uniformjasje even uit en ga rustig bij de bewoner zitten. Het formulier om de
levensgeschiedenis in kaart te brengen is te vinden op intranet onder het cliëntdossier. Je
vindt de uitgedraaide versie hierachter.

Reis door de tijd
Daarnaast kan het voor sommige bewoners wat opleveren
om het boek: “Reis door de tijd” samen met familie of een
vrijwilliger vorm te geven.

Reis door de tijd is een levensboek wat ingevuld kan worden. Het
is een fotoalbum, verzamelalbum en herinneringsboek in één. Als
een reis door de tijd beleeft men de dierbare en waardevolle
momenten van het leven. De persoonlijke geschiedenis van
iemand kan in dit boek worden vastgelegd. De vragen helpen om
het levensverhaal op te schrijven. Er is genoeg ruimte om foto'
s
bij te plakken. Door het losbladige systeem kunnen er ook
tekeningen of extra fotovellen toegevoegd worden.

Dit boek is via de activiteitenbegeleiding te verkrijgen.

Rol van de cliënt
In deze stap is het belangrijk om te weten hoe de cliënt en/of de verwanten over de
probleemsituatie denken. Heeft de cliënt zelf hinder van haar eigen gedrag? Herkennen
verwanten het gedrag van nu misschien van vroeger?
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Stap 3 De situatie multidisciplinair in kaart brengen
Er kunnen heel veel oorzaken zijn voor probleemgedrag en die oorzaken kunnen op zeer
verschillende domeinen liggen: biologisch/medisch, psychologisch en sociaal. Daarom is
multidisicplinaire samenwerking noodzakelijk. Binnen een multidisciplinair team levert elke
discipline een specifieke bijdrage aan het achterhalen van de oorzaak (of oorzaken) van
probleemgedrag. Om de situatie bij stap 3 goed in kaart te kunnen brengen is het daarom
van belang dat van elke discipline de eigen, specifieke puzzelstukjes worden verzameld.
Factoren die een oorzaak kunnen zijn voor probleemgedrag kunnen als volgt worden
onderscheiden:
•

Omgevingsfactoren (fysiek en sociaal): verzorgenden/verplegenden/psycholoog
/specialist ouderengeneeskunde /sociaal geriater/ activiteitenbegeleider/
maatschappelijk werker.

•

Dagbesteding: verzorgenden/verplegenden/activiteitenbegeleider.

•

Persoonlijke factoren: verzorgenden/verplegenden/psycholoog/ specialist
ouderengeneeskunde/sociaal geriater/geestelijk verzorger.

•

Lichamelijke factoren en medicijngebruik: specialist ouderengeneeskunde/sociaal
geriater/paramedici

•

Psychische factoren: psycholoog / specialist ouderengeneeskunde

Materialen:
Er kan bij deze stap ook gebruik gemaakt worden van de Checklist probleemgedrag .
Tevens moet de betrokken huisarts geïnformeerd worden door een brief te sturen met de
folder. Deze brief is digitaal per instelling digitaal beschikbaar (zie hierna), de folder ligt op
de afdeling. Om het MDO voor te bereiden wordt het MDO zorgleefplan ingevuld.
Ter voorbereiding van het MDO wordt ook zonodig de observatielijst cognitie, emotie en
gedrag ingevuld.
Rol van de cliënt
In deze stap is het belangrijk om te weten hoe de cliënt en/of de verwanten over de
probleemsituatie denken. Heeft de cliënt zelf hinder van haar eigen gedrag? Herkennen
verwanten het gedrag van vroeger?

Experts op het gebied van probleemgedrag, geven aan dat omgevingsfactoren (fysiek en
sociaal) en de interacties tussen cliënt en medewerkers belangrijke factoren zijn. Kijk daar
als eerste naar met hulp van de checklist. De andere factoren zijn waarschijnlijk al veel
meer uitgediept bij cliënten die al langer in de instelling verblijven.

- 19 -

naam en adresgegevens
Verzorgingshuis
E-mail info@zorggroep-onl.nl

Internet www.zorggroep-onl.nl

Naam Huisarts

Datum:

Ons kenmerk: Verbetertraject
Omgaan met onbegrepen gedrag

Betreft: Naam Client:

Status: Ter kennisname

Geachte huisarts,
In 2010 is de (naam instelling) gestart met een methodiek die zich speciaal richt op bewoners die
om wat voor reden dan ook zich minder prettig voelen en als gevolg hiervan minder gewenst
gedrag vertonen. Via deze methodiek wordt er aandacht besteed aan de bewoner en zijn of haar
omgeving en wat er mogelijk is om die dingen te veranderen dat maakt dat zowel de bewoner als
de medewerkers zich prettiger voelen in het contact.
Via deze brief willen wij u op de hoogte stellen dat wij met uw cliënt
Naam:

Geb.datum:

gestart zijn met deze methodiek. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijgaande folder, en
mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met …………………manager ……….
of via de mail: ………
Met vriendelijke groet,

Naam manager
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MULTIDISCIPLINAIR ZORGLEEFPLAN
HULPVRAAG – DOELEN – ACTIES – EVALUATIE

Naam cliënt:
Geboortedatum:
MDO datum:

Caress nr.:

1.
2.

Naam:
Naam:

3.
4.

EVV:
Specialist
ouderengeneeskunde:

Afdeling/kamer/team:
ZZP score* :
Nieuwe indicatie aanvragen voor:
Juridische status cliënt:
Vrijwillig
Opnamediagnose:

Datum Indicatie:
BOPZ

IBS

RM tot d.d.

Naam:
Naam:

* Let op of de ZZP score passend is bij de hulpvraag en de in te zetten hulp

Hulpvraag per domein

Nr.

Acties/activiteiten per
discipline:
wat en hoe vaak

Doelen

Woon- en
leefomstandigheden
-

Acties/activiteiten
familie/mantelzorgers/
vrijwilliger:
wat en hoe vaak

Tussentijdse bijstelling/
afwijking van afspraken

Participatie
Welbevinden
Gezondheid
Het Zorgleefplan is besproken met:
de cliënt
de cliënt en vertegenwoordiger
de vertegenwoordiger
Hij/zij is op de hoogte van de afspraken die tussen hem/haar en de zorgaanbieder gemaakt zijn en gaat hiermee akkoord.
Naam cliënt/vertegenwoordiger:
_____________________________________________ Datum: ____________________________________
Handtekening:
_____________________________________________ Handtekening arts:___________________________
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Evaluatiedatum

!"
#

$
/'
/
*
/
*
/

.
0
1

Patiënt gegevens

*

2
.

Observatielijst cognitie, emotie en gedrag
Cognitie

!

"
$

#

#

%

"
"
#

&

#

'
(
"

%
)

*

!
!

+

!

+
,
,
#

#

,

#

#
'
'

.

- 22 -

'

'

'

'

"
#
.
0
1

$
/'
/
/
/

*

2
.

Emotie & gedrag

56

3
3
$
$
4
'
6

#

7)8
:(

9
(
$
9
9
$

;9

*

#
*

6
)
$

<= 6

#
"

@
@

- 23 -

'

?

'

3

> $

'

2

'

'

'

Stap 4

Begrijpen van het gedrag

Nadat je de puzzelstukjes hebt neergelegd, is het tijd om de puzzel in elkaar te zetten.
Daarvoor is stap 3, waarmee je de probleemsituatie en het bijbehorende gedrag van de
cliënt te begrijpen en op zoek gaat naar mogelijke verklaringen, een uitgangspunt. Er zijn
allerlei factoren die een cliënt beïnvloeden en die dus ook invloed hebben op haar gedrag.
Hoe begrijpen jullie het gedrag? Wat is de functie van het gedrag? Welke verklaring geeft
het multidisciplinair team ervoor?
Beleg voor stap 4 een bijeenkomst waarbij de verschillende disciplines aanwezig zijn om
het gedrag van de cliënt zo goed mogelijk te kunnen begrijpen. (MDO overleg)
Probeer samen het ‘verhaal’ te schrijven van het probleem. Leg verbanden tussen de
puzzelstukjes en probeer te verklaren waarom het gedrag ontstaat en waardoor het in
stand wordt gehouden. Schrijf dit verhaal op ongeveer een half A4, waarin je concreet de
– naar jullie idee belangrijkste – puzzelstukjes met elkaar verbindt
Rol van de cliënt
In deze stap kun je de cliënt/verwanten actief betrekken in een overleg wat zij zelf als
redenen voor het gedrag aangeeft, wat haar moeilijk valt en wat zij anders zou willen.
Soms (bij mogelijke lichamelijke en psychische problemen) is het nodig om in deze stap
verder onderzoek te doen.
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Stap 5

Wat wil je bereiken? (doel bepalen)

In stap 2, 3 en 4 is duidelijk geworden wat het probleemgedrag inhoudt, wat de mogelijke
oorzaken zijn, waarom het ontstaat en waardoor het in stand gehouden worden. In stap 5
staat het kiezen centraal. Welk aspect van het ‘probleem’ moet als eerste de aandacht
krijgen? Wat wil je als team bereiken? Wil je dat het probleemgedrag verdwijnt,
vermindert, dat het gedrag wordt geaccepteerd of wordt voorkómen?
Een cliënt kan meerdere vormen van probleemgedrag vertonen. Kies hier met welk gedrag
je als eerste aan de slag wilt, en bepaal voor dit gedrag een doel. Maak het doel zo
concreet mogelijk en meetbaar, bijvoorbeeld: ‘Het voorkomen dat mevrouw A. slaat bij het
wassen in de ochtend.’ Als je het doel te vaag formuleert, kun je later niet zeggen dat je
het doel bereikt hebt. Het is dan immers niet duidelijk wat het doel eigenlijk was. Bij het
stellen van een doel hoort ook een tijdsbepaling: vraag je als team af hoe lang je een
interventie wilt uitvoeren voor je resultaat wilt zien. Om aan het eind van alle stappen te
kunnen zeggen of je het geformuleerde doel ook gehaald hebt ga je dit meten. Het meten
kan eenvoudig door de frequentie van het probleemgedrag bij te houden. De ervaring leert
dat je niet té snelle resultaten moet verwachten. Wees dus reëel.
Materiaal:
De doelen werk je uit in het Zorgleefplan van de desbetreffende bewoner.
Rol van de cliënt
Komt het doel dat je als team stelt overeen met het doel dat de cliënt en haar verwanten
heeft? Wat wil de cliënt zelf? Heeft zij ook last van het gedrag? Waar wil de cliënt zelf aan
werken?
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Stap 6

Bedenk wat je gaat doen

In stap 6 bedenk je als team wat er nodig is om het doel (geformuleerd in stap 5) te
kunnen bereiken. Het is belangrijk dat je hier aansluit bij ‘het verhaal’ uit stap 2 en 3. Als je
immers het probleemgedrag begrijpt, geeft dat richting aan wat je er tegen kunt doen.
Soms kun je met één interventie volstaan, maar naarmate het probleem complexer is, zul
je misschien meer verschillende interventies moeten uitvoeren. Het kan gaan om ‘kleine’
dingen die het team anders gaat doen dan normaal. Het kan ook om grotere
veranderingen gaan die vaak meer tijd vragen, bijvoorbeeld het veranderen van zaken in
de omgeving van de cliënt. Daarvoor heb je wellicht anderen nodig om het doel te kunnen
bereiken.
Zorg dat er een duidelijke keus gemaakt wordt over wat je gaat doen. En bedenk wat je
daarvoor nodig hebt (materiaal, middelen/financiën/randvoorwaarden). Zet de afspraken
op papier:
•
•
•
•

Wie gaat wat doen wanneer, waar hoelang en hoe vaak?
Wie bewaakt de uitvoering?
Wanneer ben je tevreden over het resultaat?
Wat ga je meten en hoe ga je dat doen?

In het voorbeeld uit stap 5 kan dat er zo uit zien: ‘Doel: het voorkomen dat mevrouw A.
slaat bij het wassen in de ochtend. Aanpak: mevrouw A. gedurende één week zelf naar de
badkamer laten gaan in haar eigen tempo, en haar alleen te assisteren bij het aanzetten
van de douche. Door wie: alle medewerkers van het team werken mee aan deze aanpak.’

Materiaal:
De activiteiten werk je uit in het zorgleefplan van de bewoner, en je bespreekt dit met je
collega’s, zodat een ieder op dezelfde wijze deze stap uitvoert.
Rol van de cliënt
Breng de cliënt en de verwanten op de hoogte van de gekozen aanpak.
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Stap 7

Voer de afspraken uit

In stap 7 voer je de gemaakte afspraken uit met het hele team. Om te zien of de aanpak
ook resultaat oplevert, kun je metingen houden en zo gegevens verzamelen. In het werken
aan betere zorg gaat doelen stellen immers hand in hand met meten. Het meten kan
eenvoudig door de frequentie van het probleemgedrag bij te houden. Zonder te meten
weet je niet of je je doel bereikt en weet je niet of de veranderingen die je hebt
doorgevoerd effect hebben (stap 8). Voer dus de geplande verandering of aanpak door in
de praktijk, kijk als team naar de reactie van de cliënt en noteer wat je waarneemt.
Noteer je bevindingen in de rapportage en vraag je collega’s dit ook te doen.
Rol van de cliënt
Wat ervaren cliënt en verwanten bij de gekozen aanpak?

- 27 -

Stap 8

Bekijk de resultaten

In stap 6 is afgesproken wat je gaat doen aan het probleemgedrag. In stap 7 brengt het
team de afspraken in praktijk. Om te zien of de interventies hebben gewerkt om het doel
(van stap 5) te bereiken, moet je de nieuwe aanpak na een bepaalde tijd evalueren. Bekijk
daarvoor allereerst systematisch de resultaten. Analyseer alle informatie die je specifiek
voor deze cliënt hebt verzameld. Daarbij kun je de volgende vragen stellen:
Resultaten
•
•
•
•
•

Wat zijn de resultaten van de acties?
Wat betekenen de resultaten/uitkomsten?
Zijn de verwachtingen uitgekomen?
Is het probleemgedrag verminderd (hoe vaak treedt het nu op en in welke situatie)?
Is er nieuw probleemgedrag ontstaan?

Proces
•
•
•
•

•

•

Heeft iedereen de afspraken uitgevoerd?
Zijn er onverwachte moeilijkheden opgetreden tijdens de uitvoering?
Lukt het sommige medewerkers wel, maar andere niet om de afgesproken aanpak
uit te voeren? Hoe komt dat?
Hoe ervaart ieder teamlid het gedrag? Is het probleem weliswaar blijven bestaan,
maar heeft men er minder last van? Als het probleemgedrag is blijven bestaan, dan
moet het team misschien voor een andere oplossing kiezen (ofwel terugkeren naar
stap 2, 3, 4, 5 of 6).
Het kan ook zijn dat het team na ruimschoots kijken en zoeken tot de overtuiging is
gekomen dat het probleemgedrag bij deze cliënt hoort. Dan kun je besluiten je neer
te leggen bij het gedrag. Het is dan heel belangrijk dat je als team bedenkt wat je
dán nodig hebt om beter met het gedrag om te gaan: (bij)scholing, intervisie,
training, ondersteuning van elkaar of van leidinggevenden, et cetera.
Vat samen wat je hebt geleerd.

Rol van de cliënt
Wat vinden de verwanten van de nieuwe aanpak. Merken zij veranderingen op? En wat
vindt de cliënt zelf?
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Stap 9

Trek conclusies

In deze laatste stap trek je conclusies, en begint de verbetercyclus van plan maken, plan
uitvoeren, resultaten bekijken eventueel opnieuw. In dit stappenplan keer je in dat geval
terug naar stap 5 of stap 6. De onderstaande vragen helpen je om conclusies te kunnen
trekken:
•
•
•
•

Wat heb je in stap 8 geconstateerd?
Als de gekozen aanpak werkt, hoe zorg je dan dat de verbetering behouden blijft?
Zou de gekozen methode ook werken voor andere cliënten met hetzelfde gedrag?
Als de gekozen aanpak niet of niet goed werkt bij deze cliënt: welke verbetering ga
je nu uitproberen? Start daarvoor opnieuw met stap 2, 3, 4 , 5 of 6.

Op dit punt kun je er als team ook voor kiezen om te starten met een ‘nieuwe’ cliënt met
probleemgedrag. In dat geval begint het stappenplan weer opnieuw.
Materialen:
Om aan de bewoner en de eerste contactpersoon te vragen hoe hen ervaringen zijn, zijn
er evaluatieformulieren ontwikkeld die de EAV’er met de bewoner door kan nemen. De
evaluatie van de eerste contactpersoon kan worden overhandigd met daarbij de vraag om
hem in te vullen en terug te sturen.
De evaluaties worden verzameld en besproken, een kopie van deze evaluaties worden in
een map gedaan, waarbij
Rol van de cliënt
Delen de verwanten de conclusies van het team? Hebben zij suggesties voor een andere
aanpak? En wat vindt de cliënt zelf?
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Evaluatieformulier bewoners

Ik weet waarom ik heb meegedaan met het traject
Onbegrepen gedrag
Ik heb het met mijn familie besproken
De verzorging heeft mij goed uitgelegd wat ik kon
verwachten
Het resultaat
Ik voel me beter in contact met andere bewoners dan voor
het traject
Ik voel me beter in contact met de verzorgenden dan voor
het traject
De verzorgenden weten wat belangrijk voor me is

Heeft u nog vragen en / opmerkingen
dan kunt u deze hier of aan de andere kant vermelden!

Bedankt voor het invullen!
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Niet mee eens

Meedoen

Twijfel

Mee eens

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende
stellingen:

Evaluatieformulier eerste contactpersoon van
naam bewoner:
datum:
ingevuld door:

Het contact met de verzorgende heb ik als open en prettig ervaren
Ik voel me als familie serieus genomen
Ik heb me betrokken gevoeld bij het traject “ Omgaan met onbegrepen gedrag”
Het is voor mij positief merkbaar dat mijn vader/ moeder aan het traject heeft
meegedaan

Ik voel me beter in contact met mijn vader/ moeder dan voor het traject
Ik voel me beter in contact met de verzorgenden dan voor het traject
De verzorgenden weten wat belangrijk voor mijn vader / moeder is

Heeft u nog vragen en / opmerkingen
dan kunt u deze hieronder of aan de andere kant vermelden!

Bedankt voor het invullen!
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Niet mee eens

Twijfel

Mee eens

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:

Stap 10 Afsluiten van de zorg en borging van gegevens
Om de zorg goed af te kunnen sluiten is deze laatste stap een belangrijke.
De samenvatting volgens de stappen van het stappenplan wordt gemaakt om altijd in te kunnen
zien in het dossier hoe het project is verlopen, wat het heeft opgeleverd en welke afspraken zijn
gemaakt. Ook het vervolg staat hierin vermeld. Dit formulier is in een papieren versie (zie
verderop) en is ook op de PC in te vullen.
Borging
Op het moment dat het traject is afgerond wordt de samenvatting in het dossier gedaan en het
werkmapje opgeborgen in het grote dossier van de bewoner.
Binnen het MDO zal eens per 3 maanden worden geëvalueerd hoe het gaat met de bewoner.
Zonodig zal opnieuw gestart kunnen worden.
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Samenvatting “omgaan met onbegrepen gedrag”

Naam Cliënt
Afdeling
EAV’er
Datum start
Datum stop
Stap 1

:
:
:
:
:

Welke discipines zijn betrokken geweest bij deze bewoner in het project
logopedie
psycholoog
activiteitenbegeleiding
meerzorg
fysiotherapie
huisarts
specialist ouderengeneeskunde
ergotherapie
andere nl.
huishoudelijke zorg
Wat waren de aandachtspunten die de bewoner heeft aangegeven

Wat waren de aandachtspunten die de medewerkers hebben aangegeven

Stap 3

Wat waren de bevindingen van de disciplines

Stap 4

Door welke items was het gedrag te begrijpen

Stap 5

Wat waren de doelen?

Stap 6

En zijn ze
bereikt?

Doel 1

ja
nee

Doel 2

ja
nee

Doel 3

ja
nee

Door welke activiteiten zijn de doelen bereikt

Waardoor is het niet gelukt om een doel te bereiken
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Stap 7

Welke afspraken zijn er gemaakt om het traject goed af te kunnen sluiten bij deze
cliënt

Stap 8

Wat werkt goed bij deze cliënt

Wat werkt niet goed bij deze cliënt

Stap 9

Wat is het eindresultaat voor de cliënt

Wat is het eindresultaat voor de medewerkers

Stap 10

Het stappenplan en werkboek heb ik opgeborgen in het schaduwdossier
Deze samenvatting heb ik opgeborgen in het cliëntdossier
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