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Tools en tips voor Familieparticipatie: 
overzicht inhoud 

Vilans heeft een overzicht samengesteld van tools 

en tips voor familieparticipatie in de ouderenzorg en 

gehandicaptenzorg. Bij familieparticipatie draait het 

om het uitgangspunt dat cliënten toen ze nog in de 

thuissituatie woonden contacten onderhielden met 

familie, vrienden, buren, collega’s. Die vormen teza-

men het sociale netwerk. Ook na de verhuizing naar 

het zorgcentrum blijven bekenden waardevol voor 

het welzijn en welbevinden van de cliënten. Betrok-

kenheid en deelname van familie en andere beken-

den uit het sociale netwerk verdienen alle ruimte, 

ook in het zorgcentrum. Het is aan de zorgorganisa-

ties om die ruimte te bieden en betrokkenheid van 

familie te stimuleren via familieparticipatie.

Leeswijzer
De tools en tips voor familieparticipatie zijn thematisch ingedeeld 

en bestaat uit losse onderdelen, die daardoor eenvoudig zijn te ge-

bruiken in de praktijk. In de kantlijn staan symbolen die aangeven 

wat een gedeelte u oplevert: praktische tips, achtergrondinforma-

tie of een link naar meer informatie. 

Als organisatie kunt u zelf kiezen over welk onderdeel u meer wilt 

weten. Per onderdeel staat de inhoud beschreven en de mogelijk-

heden voor de aanpak in de organisatie.

Het gaat om de volgende onderdelen:

1.  Visie – opvattingen over familieparticipatie en verschillende 

manieren om familieleden meer te betrekken.

2.  Beleid en organisatie - concrete afspraken en de inrichting van 

de organisatie op basis van taken en competenties zodat fami-

lieparticipatie succesvol kan verlopen.

3.  Communicatie – praktische tips en voorbeelden om op diverse 

manieren te communiceren met familieleden, waaronder ook 

digitale communicatie.

4.  Werkwijze - aanpak en instrumenten om de familie te betrek-

ken, bij binnenkomst van een cliënt, tijdens diens verblijf en bij 

de afsluiting vanwege afscheid of vertrek.

5.  Cultuur – trainingen en andere manieren om te komen tot  

een cultuurverandering richting meer openheid voor familiepar-

ticipatie. De onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-

den in een duurzame versterking van familieparticipatie.

Slogan
We hebben de tools en tips een slogan meegegeven die u kunt 

gebruiken als u met familieparticipatie aan de slag gaat: LEF = 

Leer Elkaar Familieparticipatie! In de toolkit staan op diverse 

plaatsen LEF-tips. 

Voorbeeld uit de praktijk

Rijnhoven zet actief in op familieparticipatie

Zorgaanbieder Rijnhoven zet in op familie participatie 

en constateert dat het nog niet eenvoudig is om 

die te bewerk stelligen. Familieleden moeten hier-

voor uit het bestaande beeld stappen van ‘we heb-

ben het zo druk met ons eigen leven’. Maar met 

gerichte aandacht voor het onderwerp is veel tot 

stand te brengen. En dat kan ook voor de familie-

leden zelf van meerwaarde zijn.

Familieparticipatie op de agenda
Rijnhoven is een voorbeeld van een zorgaanbieder die aan het 

begrip familieparticipatie invulling probeert te geven. Twanny van 

Doorn, woonbegeleider, werkt er al 11 jaar en heeft de veran-

dering in de organisatie van dichtbij meegemaakt. ‘Toen ik hier 

kwam werken, was er meer dan voldoende personeel en was 

alles mogelijk’, vertelt ze. ‘Heel langzaam begon de omslag naar 

minimale bezetting zich af te spelen en die trend lijkt onomkeer-

baar. Tegelijkertijd ontstond de roep om kleinschaliger woon-

settings voor onze cliënten, in het geval van mijn werkomgeving 

mensen die dementeren. Een goede ontwikkeling, vind ik. Maar 

wel een die veel onrust gaf, niet alleen onder de cliënten maar 

ook onder de medewerkers. Bestaande teams werden immers 

ontvlochten en we wisten niet wat we daarvoor terugkregen. 

Gelukkig voelde het al vanaf de eerste dag als thuiskomen. In die 

kleinschaliger setting leer je de bewoners veel beter kennen en 

krijg je ook meer contact met hun familie.’

Bewuste keuze
En dat contact met de familie is een belangrijk gegeven voor Rijnho-

ven, want de organisatie heeft in de beleidsvisie opgenomen werk te 

maken van familieparticipatie. De moeder van Wil Koot, inmiddels 

bijna 99 en dementerend, woont al sinds 2003 in Rijnhoven. Een heel 

bewuste keuze, stelt haar dochter Wil. ‘Mijn moeder heeft altijd 

in Harmelen gewoond’, vertelt ze. ‘We wilden haar beslist in haar 

vertrouwde omgeving laten en we hoopten dat zij in haar nieuwe 
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woonomgeving ook nog wat bekenden van vroeger zou tegen-

komen. Dat was inderdaad het geval. Bovendien is haar jongere 

zus een jaar later ook naar Rijnhoven verhuisd. Die is inmiddels 

overleden, maar ze hebben elkaar nog jarenlang opgezocht en 

hebben de laatste jaren zelfs naast elkaar gewoond.’

Met de verhuizing van mevrouw Koot naar Rijnhoven was de rol 

als mantelzorger van Wil even uitgeschakeld. ‘Bewust’, zegt ze. 

‘De zorg voor mijn moeder werd steeds zwaarder toen ze ging 

dementeren. Mijn zussen namen die zorg toen goeddeels over, 

maar ik speelde wel een actieve rol in mijn moeders intake.  

Maar na haar verhuizing heb ik me een maand heel bewust  

teruggetrokken. Het was zwaar voor mij geweest en bovendien  

was op de dag van de verhuizing mijn eerste kleinkind geboren.’

Klaar staan voor een ander
Inmiddels is Wil Koot wel weer actief voor haar moeder. Haar 

administratie doet ze niet meer, maar ze verzorgt wel haar 

kapsel. ‘Mijn moeder heeft het altijd belangrijk gevonden dat haar 

haar goed zit’, zegt ze. ‘Samen met mijn zussen verzorgen we ook 

haar kleding en poetsen we haar schoenen. We weten dat ze dit 

op prijs stelt, ook al kan ze dat zelf inmiddels niet meer zeggen. 

Laatst hebben we ook wafels gebakken en we gaan regelmatig 

met haar wandelen. We nemen dan doorgaans ook een ande-

re bewoner mee van wie we weten dat die dit prettig vindt. Dat 

vinden we onze plicht. Onze moeder stond ook altijd klaar voor 

ons en die andere man meenemen vinden wij geen enkele extra 

moeite. We hebben dat van huis uit meegekregen: denk ook aan 

een ander.’

Terechte vraag
Een zorgaanbieder mag ook best wat hulp vragen van de familie, 

vindt Wil Koot. ‘Ze mag het niet eisen’, nuanceert ze, ‘de zorgver-

lening blijft immers de verantwoordelijkheid van de organisatie. 

Maar wij zien als familieleden heel goed hoe hard de medewer-

kers van Rijnhoven werken. En ik vind het prettig als zij mijn moe-

der snel verschonen als die zich heeft bevuild, dus ik vind het niet 

meer dan logisch dat ik in ruil daarvoor bijvoorbeeld help met het 

schenken en uitserveren van koffie. Dat ontlast de verpleegkun-

digen en huishoudelijke hulpen. Die wens tot familieparticipatie 

vind ik dus begrijpelijk.’

‘Recent hoorde ik het gesprek van twee familieleden die klagen 

dat ze het zo druk hebben met hun eigen leven, maar tegelijker-

tijd wel melden dat ze weer eens op vakantie gaan. Dan denk ik: 

je maakt mij niet wijs dat je niet één keer per week tijd hebt om 

je vader of moeder te bezoeken. Ik vind dan ook dat de organisa-

tie daarop best wat meer druk mag leggen. Eisen is een te sterk 

woord, maar iedereen bij elkaar roepen en gerichte voorstellen 

doen voor familieparticipatie vind ik beslist op zijn plaats. 

Verder uitbouwen
Twanny van Doorn denkt dat het goed is als familieleden meer 

zicht krijgen op wat het werk van professionals in een verpleeg-

huis inhoudt, en dat dit de acceptatie van het begrip familiepar-

ticipatie ten goede zal komen. ‘We denken voor de organisatie 

van de volgende thema-bijeenkomst met familieleden aan het in 

beeld brengen wat verzorging van ouderen in de praktijk inhoudt 

en welke hulpmiddelen daarvoor tot onze beschikking staan. Dan 

zien mensen hoe het dagelijks leven in een verpleeghuis feitelijk 

is. Echte zorg is een roeping, ik weet niet of mensen zich dat 

voldoende realiseren.’

Wil Koot zou dit een goed idee vinden. ‘De informatieavonden die 

Rijnhoven over familieparticipatie heeft gegeven, boden heldere 

uitleg over wat de organisatie van ons als familieleden verwacht. 

En ik heb direct gezegd: ik ben er toch, dus je mag mij altijd een 

vraag stellen als je hulp nodig hebt. Maar het aantal familiele-

den dat naar die informatiebijeenkomsten toe kwam was gering 

en een aantal mensen speelde de bal weer direct terug naar de 

medewerkers.’

Portal Familienet
Twanny van Doorn verwacht wel wat van de portal Familienet die 

inmiddels is opgezet. Ze vertelt: ‘Dat vind ik een leuk initiatief. 

Het is een soort Facebook voor bewoners en mantelzorgers waar-

op we de leuke dingen in beeld brengen. Als we iets organiseren, 

nodigen we de familieleden via Familienet uit. En we merken dat 

familieleden de faciliteit nu zelf beginnen te gebruiken, bijvoor-

beeld om met elkaar af te stemmen wie aanwezig zal zijn bij een 

medisch overleg, of om een compliment te maken als ze foto’s 

zien van hun moeder die naar de kapper geweest is. Dat is ook 

voor ons als medewerkers waardevol. Ik hoop dat de familieparti-

cipatie zo vanzelf wat meer vanzelfsprekend wordt.’

Door Frank van Wijck. In voor zorg!, 2012.
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