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Toolkit Familieparticipatie

Communicatie: praktische tips om 
de relatie te versterken

Communicatie met familieleden van cliënten is waardevol, 

omdat het de relatie verstevigt en het de mogelijkheid biedt 

hen meer te betrekken bij het welbevinden van hun naaste. 

Communiceren kan op vele manieren. In onderstaand 

schema hebben we een overzicht gemaakt van de diverse 

mogelijkheden voor communicatie met familie.

Voor wie?

Wat levert het op?

Waar gaat het over?

■  Managers, beleidsmedewerkers  

en teamleiders

■  Op welke manieren 

communiceren zorgorganisaties 

met familie?

■  Welke digitale communicatie

mogelijk  heden zijn er?

■  Wat zijn de randvoorwaarden?

■  Inzicht in de voor en nadelen van 

verschillende	(digitale)	media	

voor communicatie met familie

■ Praktische tips

4

Communiceren met 
familie

Weekrooster 
medewerkers en 

activiteiten

Berichten,
prikbord

Bijeenkomsten

Overzicht medewerkers 
en cliënten

Afdeling/groep OrganisatieCliënt 

Mondeling

Kennismaking
contact

Intake en
invulling

MDO en 
evaluatiegesprekken

Schriftelijk Folder(s)

Zorgleefplan

Ecogram en/of
levensboek

Zorgdossier of 
overdrachtsschrift

Berichten
nieuwsbrief

Bijeenkomsten

Voer gesprekken met 
mantelzorgers en familieleden

V&VN, de beroepsvereniging voor 
zorgprofessionals, biedt informatie 
over het voeren van gesprekken met 
mantelzorgers en familieleden. Naast 
tips en tools zijn er ook praktijkvoor-
beelden te vinden op de website.

Meer informatie:

Zorgleefplanwijzer, V&VN

Leer Elkaar 
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Communiceren over en met cliënt
Communiceren met de familie verloopt op verschillende niveaus. Ten eerste gaat het 

om contact samen met de cliënt over diens gezondheid en welbevinden. Die contacten 

zijn veelal mondeling, waarna gemaakte afspraken in een schriftelijk verslag worden 

vastgelegd of informatiemateriaal wordt meegegeven of nagestuurd om nog eens rustig 

na te lezen.   

Communicatie op en over afdeling/groep 
Communicatie met familie vindt ook plaats op afdelings- of groepsniveau en vanuit de 

organisatie. Zo is het voor familie prettig om te weten wie er op de afdeling werken, 

wie er wonen en hoe het weekrooster eruit ziet. Sommige afdelingen maken een 

fotog alerij van medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Ook wordt steeds vaker een 

foto, prikbord met berichten of spulletjes die waardevol zijn voor de cliënt bij het 

appartement opgehangen. Zo kunnen ook andere cliënten en familieleden meer  

over elkaar te weten komen en hebben ze een aanleiding voor een gesprek. 

Het weekrooster biedt een overzicht van de medewerkers en vrijwilligers die aanwezig 

zijn en wat er op bepaalde tijdstippen gepland staat. Ook de individuele activiteiten van 

cliënten kunnen daarin opgenomen zijn. De kunst is om het aanbod vanuit de organisa-

tie dienstbaar te laten zijn aan de wensen en behoeften van de cliënten. Elke cliënt weet 

waar hij aan toe is en familieleden kunnen zien wat er staat te gebeuren. Ze kunnen hun 

bezoek daarop afstemmen. Ook kan familie informeren naar de inhoud van activiteiten 

en de ervaringen achteraf. Sommige afdelingen of woongroepen organiseren bijeen-

komsten voor (en door) familie om het contact te bevorderen. 

Een afdeling verstuurt verder berichten naar familie, bijvoorbeeld over activiteiten.  

Dat kan via de postvakken van de cliënten. Het kan ook via een prikbord, waarop 

medewerkers de familie oproepen om mee te doen aan activiteiten. Familie kan ook 

zelf iets ophangen, zoals foto’s, kaartjes en dergelijke. Informatie vanuit de afdeling 

en de organisatie kan  daarop een plek krijgen. 

Communicatie met en over de organisatie 
De organisatie communiceert vooral via folders en berichten, al dan niet opgenomen in 

een nieuwsbrief. Wil het management mondeling familieleden informeren over bepaal-

de onderwerpen, dan kan ze een bijeenkomst organiseren. 

Email

Tegenwoordig gebruiken zorgmedewerkers steeds vaker e-mail. 

Het is een efficiënte manier van communiceren die ook erg geschikt is 

voor communicatie met familieleden. De voor- en nadelen op een rij.
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Voordelen van e-mail

 Snel.
 Goedkoop.
 Geen problemen met onleesbaar handschrift.
 Gemakkelijk naar meer dan één ontvanger te sturen.
 Eenvoudig bijlagen mee te sturen.

  Verzender bepaalt zelf wanneer hij/hij email verstuurt 
en ontvanger wanneer hij/zij de email leest.

 Inhoud eenvoudig te bewaren.
  Geen problemen met onbereikbare ontvangers waardoor 

meerdere belpogingen nodig zijn.

Nadelen van e-mail

 Niet iedereen heeft email.
 Inhoud is niet gegarandeerd beveiligd.
 Taal en schrijffouten vanwege snelle verzending.
-	Niet	zeker	of	ontvanger	mailbericht	(tijdig)	leest.
  Interpretatie van emails kan onbegrip en frustratie met 

zich meebrengen.
  Kost tijd om wijzigingen in emailadressen bij te houden.

 Uitval van computer/internet.
  Geen ‘hardcopy’ archiefversie, mails kunnen verloren. 

gaan door onzorgvuldig gebruik.

Gebruik een 
emailprotocol
De Bilthuysen, locatie 
Rinnebeek, heeft een 
E-mail protocol opgesteld. 
Dit wordt besproken 
en geëvalueerd met de 
medewerkers.

Meer informatie:

Voorbeeld van E-mail 

protocol, 

De Bilthuysen
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Diverse aanbieders van digitale communicatie

Nederland is in Europa koploper als het gaat om toegang 

tot internet: meer dan negentig procent van de Nederlandse 

huishoudens kan het wereldwijde web op. De computer en 

het Internet zijn niet meer alleen van jongeren. Ook ouderen 

beginnen het medium enthousiast te ontdekken. Van de 

55-plussers maakt bijna de helft gebruik van internet. 

Voor zorgorganisaties biedt dit kansen om met familieleden 

digitaal te communiceren als extra mogelijkheid naast het 

persoonlijk contact. Digitale communicatie levert tijdswinst op, 

is flexibel en heeft een groter bereik. 

Een belangrijk punt is om een keuze te maken uit een systeem waarvan het 

beheer bij de zorgorganisatie ligt of bij de familie. Het voordeel van het beheer bij 

de zorgorganisatie is dat de organisatie deze communicatievorm ook in de plaats 

van e-mailverkeer kan gebruiken en naast persoonlijk contact met een cliënt en 

de familie berichten naar alle familieleden kan sturen. Ook kan de zorgorganisatie 

in overleg met de familie beslissen wie van de medewerkers toegang krijgt. Is het 

beheer in handen van de familie, dan nemen zij dat besluit. 

Etiquette

Een vraag die vaak wordt gesteld is of zorgorganisaties (ge-

drags)regels moeten vastleggen voor digitale communicatie. 

Gelden er etiquetteregels? De ene organisatie is er voor-

stander van om dat in de praktijk uit te proberen. Ze laten 

bij voorkeur medewerkers onderling ervaringen uitwisselen 

en elkaar bevragen op wat wel en niet gepast is. De ander 

stelt liever vooraf bepaalde regels vast om problemen te 

voorkomen. 

In plaats van regels kun je ook etiquettetips en voorbeelden geven over taal- 

en stijlgebruik, lengte en aard van berichten. In geval van ernstige berichten 

of bij spoedvragen en persoonlijke gesprekken vindt communicatie altijd per 

telefoon plaats.

Monitor digitale communicatie 
Bespreek minstens een keer per 
jaar met een aantal betrokkenen, 
zowel medewerkers als familiele-
den, of alles nog goed verloopt in de 
digitale communicatie. Stel vast wat 
er (nog) nodig is om het succesvol te 
laten (blijven) zijn. Bijvoorbeeld be-
paalde afspraken vast leggen, extra 
informatie of workshops geven. 

Meer informatie:

Stappenplan om aan de 

slag te gaan met digitale 

communicatie

 Overzicht platforms digitale 

communicatiesystemen met 

familie

 ‘Familieparticipatie 2.0’. 

Y. de Jong en T. Royers. 

Denkbeeld, april 2012.
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Voorbeelden uit de praktijk

Digitale communicatie verbetert contact  
met familie

In Zorgcentrum Suderigge in Lemmer vonden 

ze dat het contact met de familie beter kon. Ze 

namen het initiatief tot het Familienet. Daarmee 

is het mogelijk om digitaal te communiceren met 

de familie. Teamleider Ria Witteveen: ‘Omdat veel 

familieleden werken, is het moeilijk om als EVV'er 

overdag contact te hebben. Vaak moeten we ’s 

avonds bellen.’

Dagelijkse gebeurtenissen
Het zorgcentrum legde dat probleem neer bij een ICT-bedrijf. 

Het bedrijf ontwikkelde Familienet. Daarmee kan de EVV'er 

per e-mail berichten aan de familie doorgeven. Tijdens de 

berichtwisseling komen ook dagelijkse gebeurtenissen aan de 

orde, vertelt Witteveen. Die worden doorgaans niet snel per 

telefoon  gedeeld. Zoals: 'Uw moeder is vandaag naar klaver-

jassen geweest, ze heeft erg genoten.' En: 'Uw vader is met de 

boottocht mee geweest. In het zonnetje zat hij te genieten.' 

Band met familie
Dat is natuurlijk ook andersom mogelijk, vanuit de familie. De 

foto van het achterkleinkind in Australië komt bijvoorbeeld via 

Familienet en laptop bij de cliënt. Witteveen: ‘De verzorgenden 

bouwen hierdoor een goede band op met de familie. De familie 

krijgt ook meer inzicht in het dagelijkse leven van de cliënt. 

Zo ontstaat er meer begrip en is er meer gespreksstof tijdens 

een bezoek.’

Goede resultaten
Door Familienet is het contact tussen familie, verzorgenden en 

cliënten aanzienlijk toegenomen, vertelt Witteveen. Ook is het 

aantal bezoeken aan het verzorginghuis opvallend toegeno-

men. Andere effecten zijn: tijdwinst voor de verzorgenden en 

minder misverstanden omdat alle familieleden nu dezelfde 

informatie krijgen.

Door Yvonne de Jong. Vilans, 2012.

Effectieve communicatie verbetert samenspel 
met familie

Té betrokken familieleden staan een goed 

samenspel tussen zorgmedewerkers en familie 

in de weg. Een nieuwe manier van communiceren 

verbeterde bij Zorggroep Charim, locatie 

Pampagras de balans. 

Ina Nagelvoort, teammanager van de zorgwoningen: ‘De huis-

regels van zorggroep Charim moesten een prominentere plek 

krijgen. Bij elke beslissing hadden familieleden commentaar. 

Dat was niet werkbaar.’ Om de relatie met de familieleden te 

verbeteren, deed Pampagras mee aan een traject rond man-

telzorg en familieparticipatie van Vilans en Kennispraktijk. 

Familie is onmisbaar
‘Familie heb je op verschillende niveaus nodig wil je goede 

zorg leveren. Na verhuizing is familie een belangrijke houvast. 

Voor ons zijn naasten ook een belangrijke gesprekspartner. En 

je hebt de familie ook nodig bij activiteiten.’ 

Communicatietraining helpt direct
Ina Nagelvoort: ‘De training had direct effect. De medewerkers 

waren meer bewust van hoe ze communiceerden en welk ef-

fect dat heeft. Eén was zo dapper om meteen met een ‘lastige’ 

familie in gesprek te gaan. De geleerde technieken hadden 

meteen resultaat. De zorgmedewerkers hebben een andere 

vorm van communicatie aangeleerd. Niet aanvallend, niet 

verdedigend. Af en toe merken we dat de kennis wat wegzakt. 

Dat bespreken we dan in het teamoverleg.’

Verwachtingen bijgesteld
Ook was er de wens dat mantelzorgers meer doen in het 

activiteitenaanbod. ‘Dit is wel wat verbeterd, maar het blijft 

moeilijk. Het grote verschil met voorheen is dat we daar nu 

begrip voor hebben. Mantelzorgers zijn ook druk met hun 

werk en gezin.’

Duidelijkheid scheppen
Om het samenspel met familie verder te verbeteren hebben 

ze bij Pampagras de huisregels uitgeprint en opgehangen. ‘Zo 

weet iedereen weet waar hij aan toe is. Dit schept duidelijk-

heid en voorkomt misverstanden.’ Ook is er twee maal per jaar 

een familieavond.

Door Merel Schrama. Vilans, 2012.
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