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2. Visie: inzicht levert meer betrokkenheid op

Beleid en organisatie: 
concrete afspraken leiden tot succes

Beleid gaat over de organisatie van familieparticipatie in het 

zorgcentrum. Het is een weerslag van de visie en geeft de 

kaders aan waarbinnen familieparticipatie er in de praktijk uit 

komt te zien. Beleid bestaat uit een beschrijving van actuele, 

relevante ontwikkelingen, de relatie tussen de missie van de 

organisatie en de visie op familie en hun bijdrage aan het wel-

bevinden van cliënten.

Concrete afspraken

Het is belangrijk om concreet af te spreken wat de zorgorganisatie of afdeling 

van de familie verwacht. Vaak zijn deze afspraken vastgelegd in de vorm 

van huisregels op een afdeling of woongroep. Maak daarbij wel onderscheid 

tussen afspraken die familie ruimte bieden om deel te nemen en afspraken die 

voortkomen uit gewoontes en routines in het dagelijks werk. ‘Zo gaat dat bij 

ons nu eenmaal’, is geen opmerking die uitnodigt tot participatie van familie. 

Veel van de afspraken kunnen ook mondeling worden toegelicht en besproken. 

Soms is het beter in te zetten op dialoog en goede gespreksvormen als 

communicatiemiddel dan op strakke huisregels. Belangrijk is om in elk geval 

afspraken te maken in samenspraak met de familie. Daarnaast is het goed om 

tenminste een keer per jaar te toetsen of alle afspraken nog naar wens zijn en 

in de praktijk goed verlopen.

Onderwerpen om samen met familie te bespreken, zijn bijvoorbeeld:

•	 Wie	doet	de	was?

•	 ‘Bezoektijden’,	wanneer	komt	het	goed	uit	en	wanneer	niet?

Leer Elkaar 
Familieparticipatie!
Voer familieparticipatie 
gestructureerd in

Familieparticipatie vraagt om 
acties op verschillende terreinen. 
Vaak is een enkel, op zichzelf 
staand initiatief niet genoeg. 
Bekijk de 8 stappen om familie-
participatie in te voeren.

Meer informatie: 

Beleid voor invoeren familie-

participatie

Voor wie?

Wat levert het op?

Waar gaat het over?

  Managers, beleidsmedewerkers  

en teamleiders

■  Wat komt er kijken bij de organisatie 

van familieparticipatie?

■  Wat zijn de wettelijke grenzen?

■ Wat zijn de randvoorwaarden?

■  Inzicht in wat er nodig is om 

familieparticipatie op te zetten  

of uit te breiden

■ Praktische tips
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•	 	Maximaal	aantal	‘bezoekers’	in	de	huiskamer.	Bij	meer	‘bezoekers’	 

uitwijken naar restaurant?

•	 Mee	eten,	kan	en	mag	dit?	En	zo	ja,	hoe?

•	 	Wie	gaat	mee	naar	het	ziekenhuis	(ook	als	familie	niet	aanwezig	is	 

(bijv.	bij	vakantie)?

•	 Mag	de	familie	wel	of	niet	koffie	pakken	of	zetten?

•	 Wie	maakt	schoon	en	wat?

•	 Wie	betaalt	shampoo	e.d.?

•	 Wie	zorgt	voor	verjaardagscadeau(s)?

•	 Als	familie	meegaat	met	uitje	wie	betaalt	dat?

Grenzen

Een cruciale vraag bij familieparticipatie is waar de grenzen 

liggen. Wat mogen familieleden en vrienden wel en niet doen? Wat 

is wettelijk toegestaan? En hoe zit het met de aansprakelijkheid? 

Wettelijke belemmeringen
In opdracht van het ministerie van VWS heeft Vilans uitgezocht of, en zo ja welke, wet-

telijke belemmeringen er zijn voor familieparticipatie. Het blijkt dat familie en man-

telzorgers niet genoemd worden in diverse, relevante wetten. In de wetgeving staat 

de cliënt centraal. Zo lang die daartoe in staat is, moet de cliënt toestemming geven 

aan de zorgorganisatie om zorg te verlenen. Indien de cliënt de voorkeur geeft aan 

zorgverlening door de mantelzorger, dan is dat wettelijk gezien heel goed mogelijk. 

De zorgorganisatie moet verantwoorde zorg aanbieden. Wat dit inhoudt, staat be-

schreven in het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. In dit Kwaliteitskader komt de 

relatie tussen mantelzorgers en beroepskrachten aan bod: ‘Als de cliënt het wenst, 

wordt de mantelzorger nadrukkelijk betrokken in het zorgproces. De zorgaanbieder 

vraagt de cliënt en de mantelzorger naar de gewenste situatie en mogelijke hulp van 

mantelzorgers. De zorgverlener stemt de professionele zorg hierop af. De zorgver-

leners leggen alle afspraken met cliënt en mantelzorger vast in het zorgleefplan of 

persoonlijk ontwikkelingsplan’.

De voorbehouden handelingen, zoals beschreven in de wet BIG (Beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg), zijn niet van toepassing op mantelzorgers omdat zij niet 

in die wet genoemd worden. Mantelzorgers kunnen, net als de cliënt zelf, dit soort 

handelingen uitvoeren omdat zij dat niet beroepsmatig doen. 

Juridische verhoudingen
Voor de wet gaat het er niet direct om of mantelzorgers en familieleden bepaalde 

handelingen wel of niet mogen uitvoeren, maar wie aansprakelijk is als het mis gaat. 

Dan komen we terecht bij de juridische aspecten. Daarbij draait het om de onderlinge 

verhoudingen tussen cliënt, familie en zorgorganisatie.

Zorgorganisatie en familie
Tussen de zorgorganisatie en de familie van de cliënt bestaat geen formele relatie. 

De zorgorganisatie is daarom niet verantwoordelijk voor wat de familie doet en  

evenmin aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt door fouten veroorzaakt door  

de familie. 

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 
Maak afspraken over de 
samenwerking

Laat in het beleid zien dat de 
focus ligt op het samenspel met 
familie. Spreek liever niet over 
grenzen, maar over verwachtingen 
die je over een weer uitspreekt 
en afspraken die je met elkaar 
maakt om de samenwerking goed 
te laten verlopen. Dit alles in het 
belang van de cliënt én van de 
andere cliënten binnen de afdeling 
of woongroep. Leg afspraken 
collectief en individueel vast en 
toets ze regelmatig.

Meer informatie: 

Voorbeeld van Huisregels, 

Zorggroep Charim
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2. Beleid en organisatie: concrete afspraken leiden tot succes

Cliënt en familie
Een cliënt kan, zowel binnen als buiten de zorgorganisatie, geholpen worden door 

familieleden. Bij het stellen van indicaties voor extramurale zorg wordt rekening 

gehouden met deze hulp. Bij verblijfsindicaties wordt geen rekening gehouden met 

familieparticipatie. Het staat zowel de cliënt als de familie dus vrij om geen zorg meer 

te willen ontvangen van de familie c.q. verlenen nadat de cliënt naar een zorgcentrum 

is verhuisd. De familie kan niet verplicht worden om zorg te verlenen.

Aansprakelijkheid
Vragen over aansprakelijkheid kunnen er de oorzaak van zijn dat zorgorganisaties 

een terughoudende opstelling hebben naar werkzaamheden van mantelzorgers. In 

het bijzonder als een zorgorganisatie meent aansprakelijk te zijn voor alles wat onder 

het dak van zijn instelling gebeurt. Zo’n vergaande aansprakelijkheid kent het recht 

echter niet.  

Maakt een familielid een fout, dan is hij zelf aansprakelijk voor de schade die daardoor 

ontstaat. De zorgorganisatie is in dat geval alleen aansprakelijk als hij tekortschiet als 

toezichthouder. Er zijn situaties waarin de cliënt en de zorgorganisatie het niet eens 

worden over de inzet van de familie, omdat de zorgorganisatie meent dat de kwaliteit 

van de zorg dan onvoldoende is. In die situatie is het verstandig, dat de zorgorganisatie 

in het dossier aantekent dat hierover is gesproken met de cliënt. Er wordt opgenomen 

wat het voorstel van de cliënt en de familie is geweest, wat de zorgorganisatie gedaan 

heeft om de cliënt te overtuigen en hoe deze de inzet van de familie zal monitoren. 

Hierdoor is vastgelegd dat de zorgorganisatie aan zijn zorgplicht heeft voldaan. 

Organisatie

Wie doet wat als het gaat om familieparticipatie? Voorop staat 

dat alle medewerkers contact hebben en onderhouden met 

familieleden. Dat is niet voorbehouden aan zorgmedewerkers. 

Ook medewerkers van de ondersteunende diensten komen 

familieleden en andere bekenden van cliënten tegen in hun werk 

en ook zij moeten dan in staat zijn om op een uitnodigende en 

familievriendelijke manier contact te leggen. 

Basisregels

In het organisatiebeleid is het goed om een aantal basisregels over contacten met 

familie vast te leggen:

1.  Alle medewerkers geven familie en andere bekenden uit het netwerk van cliënten 

een welkom gevoel.

2.	 	Over	specifieke	zaken	die	te	maken	hebben	met	de	cliënt	onderhoudt	de	Eerst	

Verantwoordelijk	Verzorgende	(EVV-er)	contact	met	de	eerste	contactpersoon	van	

de familie.

3.  Over actuele en acute informatie onderhoudt de betreffende medewerker of 

medewerkers, die dienst hebben, contact met de eerste contactpersoon van de 

familie of met de familie die op dat moment aanwezig is.

4.  Over lastige situaties tussen familie en cliënt onderhoudt de manager of interne 

deskundige, zoals een maatschappelijk werker contact met de familie.

Meer informatie
Lees meer over de wettelijke 
grenzen en juridische aspecten 
van informele zorg in de notities 
van Vilans en Actiz.

Grenzen verleggen.  

Over belemmeringen en 

mogelijkheden voor 

samenspel tussen 

informele en formele zorg.  

C. Scholten en K. van Dijk,  

Vilans 2012. 

Juridische aspecten van 

informele zorg. 

K. van Dijk, ActiZ 2012.



Vaardigheden
Naast basisregels zijn er ook vaardigheden te benoemen voor familieparticipatie:

•	 	Heb	begrip	voor	verwachtingen	en	behoeften	van	familie.	Heb	ook	begrip	voor	

hun omgangsvormen en taal, en sluit daarbij aan.

•	 	Maak	gebruik	van	de	ervaringsdeskundigheid	van	familieleden	om	de	cliënt	te	

kennen en te begrijpen.

•	 	Luister	actief	en	aandachtig	naar	wat	familieleden	te	zeggen	hebben	en	doe	

moeite om de gevoelens van de ander te begrijpen.

•	 	Betrek	familieleden	bij	vragen,	dilemma’s,	mogelijkheden,	beslissingen	over	de	

zorg en welzijn van de cliënt.

•	 Ondersteun	familieleden	bij	het	onderhouden	van	contact	met	hun	naaste.

•	 Betrek	familie	bij	activiteiten	met	hun	naaste	en	met	andere	cliënten.

Management
Een belangrijke taak in de organisatie van familieparticipatie heeft het midden- en 

hoger management. Het is hun verantwoordelijkheid om: 

•	 	Een	woonleefklimaat	te	scheppen	waarin	de	familie	zich	welkom	voelt.	Zelf	geven	

ze het goede voorbeeld.

•	 	Voorwaarden	te	scheppen	zodat	de	familie	een	betekenisvolle	relatie	kan	(blijven)	

vervullen	in	het	leven	van	de	cliënt	en	met	de	cliënt	plezierige	dingen	kan	(blijven)	

doen.

•	 	Medewerkers	de	gelegenheid	te	bieden	zich	de	vaardigheden	eigen	te	maken	die	

nodig zijn voor effectieve en succesvolle familieparticipatie door training, teambe

sprekingen	en	(individuele)	reflectie.

•	 	Positieve	resultaten	met	familieparticipatie	–	bijvoorbeeld	via	pilots	–	te	borgen	

en verspreiden.

•	 	Te	sturen	op	naleving	van	afspraken	die	gemaakt	zijn	over	uitvoering	van	taken	en	

de inhoud en wijze van communicatie.

•	 	Regelmatig	de	gemaakte	afspraken	en	werkwijze	te	evalueren,	zowel	met	cliën

ten, familieleden en medewerkers.

Meten is weten

Wat zijn de investeringen in een goed samenspel met de 

familie? En wat levert het op? Vilans ontwikkelt een Business 

case die hierop antwoord geeft. Aan de hand van monitoring en 

antwoorden op vragen geeft de Business case zorgorganisaties 

inzicht in de investeringen en baten van een goed samenspel met 

familie, mantelzorg en vrijwilligers. Bovendien bevat de business 

case een benchmark waarmee is te zien waar u als organisatie 

staat ten opzichte van andere zorgorganisaties. 
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Leer Elkaar 
Familieparticipatie!
Wat kan het management 
bijdragen?

Bespreek wat de bijdrage vanuit 
het midden- en hoger manage-
ment is aan familieparticipatie. 
Bekijk welke basisregels van toe-
passing zijn, welke vaardigheden 
medewerkers nodig hebben en 
ook wat het management zelf kan 
doen. Laat zien waar je voor staat.

Meer informatie:

Model Business case 

Informele zorg

Resultaten Business case 

Informele zorg bij zes 

zorgorganisaties



In voor zorg! 
is een initiatief van 
het ministerie 
van VWS en Vilans

In voor zorg! is een 
programma voor de 
langdurige zorg van het 
ministerie van VWS en 
Vilans, kenniscentrum  
voor langdurende zorg. 

Kijk voor meer informatie 
op www.invoorzorg.nl 

Vilans is hét kenniscentrum voor 
langdurende zorg. Samen met het 
veld ontwikkelen we vernieuwende en 
praktijkgerichte kennis.

Kijk voor meer informatie op 
www.vilans.nl




