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Werkwijze: handzame instrumenten  
te gebruiken tijdens het werk

Hoe sluit je aan bij de relaties die er al zijn tussen cliënten en 

familieleden en andere bekenden uit hun netwerk? Door een 

goed gesprek te voeren? Door hen te ondersteunen? En is 

lastige familie echt lastig of hebben ze moeite om de situatie 

te accepteren en hebben ze behoefte aan een luisterend oor. 

Bij participatie van de familie gaat het  om een traject met 

verschillende fasen die een andere rol vragen van de (zorg)

medewerkers.

1. Verhuizing
Het is vaak pijnlijk om te constateren dat thuis wonen niet langer kan. 

Persoonlijk contact bij de verhuizing naar een zorgorganisatie is daarom erg 

belangrijk en kan veel goed doen. Hoe verloopt het contact met familieleden 

voor, tijdens en na de verhuizing van de cliënt?

Oriëntatie
De cliënt oriënteert zich samen met mensen uit zijn of haar omgeving op de 

mogelijkheden om te verhuizen naar een zorginstelling. Soms neemt een fa-

milielid het initiatief, omdat de cliënt er zelf niet meer toe in staat is. De cliënt 

is dus niet alleen. Belangrijk is om in deze fase al contact te leggen met de 

omgeving. En de bijdrage vanuit die omgeving ook te erkennen en waarderen. 

Tegelijkertijd is het goed voor familie om te zien dat ze de zorg ook (tijdelijk) 

mag loslaten en overdragen. 

Familieleden blijken vaak ook hele praktische vragen te hebben, zoals: of er 

voldoende parkeerruimte is, of ze op elk gewenst moment het pand en de ka-

mer van hun naaste binnen kunnen komen, of en waar ze mogen mee-eten. 

Voor wie?

Wat levert het op?

Waar gaat het over?

Managers, beleidsmedewerkers  

en teamleiders

■  Welke familieparticipatie past op 

welk moment?

■  Contact maken in verschillende 

situaties

■  Inzicht in passende benadering 

van familie in diverse situaties

■  Praktische tips

5

Spreek ook de familie aan  
in folders
Zorg voor foldermateriaal en infor-
matie op de website waarin niet al-
leen de cliënt aangesproken wordt, 
maar waarin ook zijn omgeving zich 
herkent. Let daarbij op uitnodigend 
en stimulerend taalgebruik. Vraag 
ze naar wat zij belangrijk vinden 
dat in de folders staat en laat hen 
meekijken of de formulering hen 
aanspreekt. 

Gebruik het draaiboek voor 
verhuizing
Bij de Rijnhoven, locatie Herema-
lerhof,  is door Vilans een draaiboek 
gemaakt voor de overgang van ver-
pleeghuis naar kleinschalig wonen 
met communicatie en betrokken-
heid van familie.

Meer informatie:

Draaiboek Verhuizing  

en Familie

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 

Leer Elkaar 
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Intake
Uit praktische overwegingen stelt de zorgorganisatie meestal voor om met 

één persoon uit de omgeving van de nieuwe bewoner contact te onderhouden. 

Met deze persoon maakt de zorgorganisatie afspraken tijdens de intake en 

bespreekt later de veranderingen met hem of haar. Dit voorkomt dat medewer-

kers contact moeten opnemen met iedereen van de familie. Familie kan zich 

hier vaak wel in vinden, maar het is wel zaak dat de contactpersoon zich ervan 

bewust is dat hij of zij de hele familie moet informeren. Digitale communicatie 

via speciaal daarvoor ingerichte websites kan hierbij uitkomst bieden. 

De zorgorganisatie moet zich realiseren dat de contactpersoon niet altijd dege-

ne is die het meest intensief voor de cliënt gezorgd heeft. De familie kan voor 

een andere contactpersoon kiezen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers 

zich niet alleen richten op de ene contactpersoon als er meerdere familiele-

den nauw betrokken zijn bij de cliënt. Contact leggen gaat verder dan alleen 

contact met de contactpersoon.

Praktische afspraken en tips: 
•	  Spreek af wie de vaste contactpersoon en eerste vervanger is bij de familie. 

Bij de zorgorganisatie is bekend wanneer welke persoon bereikbaar is.

•	  Spreek af dat de contactpersoon de rest van de familie, buren en vrienden 

informeert over het wel en wee van cliënt en de gang van zaken in de zorg

organisatie.

•	 	Communiceer niet alleen via een contactpersoon, maar ook met familiele

den en bekenden uit het netwerk van de cliënt als die op bezoek komen.

•	 	Wijs een vaste contactpersoon en eerste vervanger aan bij de zorgorgani

satie, waarvan de contactpersoon en zijn vervanger van de familie weten 

wanneer ze bereikbaar zijn en waarvoor.

•	 	Zorg dat alle medewerkers op een vriendelijke en open manier met fami

lieleden communiceren. 

•	 	Organiseer	een	informele	bijeenkomst	voor	familieleden	van	(nieuwe)	cli

enten om kennis te maken met de woonplek, andere bewoners en familie

leden, medewerkers en vrijwilligers. 

Daadwerkelijk verhuizen
De verhuizing staat voor de deur. Er moet van alles gebeuren. Voor degene van 

de familie die bij de verhuizing betrokken zijn, is het belangrijk te weten wat 

ze moeten regelen. Wat kan en mag mee? Welk tijdstip is het meest geschikt 

voor de verhuizing? Erg belangrijk is dat familie weet wie hun naaste opvangt 

in het zorgcentrum wanneer zij weg zijn. Het is aan de zorgorganisatie om deze 

en andere vragen te beantwoorden. Voor de familie draait het daarbij om goed 

persoonlijk contact met een vertegenwoordiger van de zorgorganisatie in wie 

ze vertrouwen hebben en die begrijpt wat voor hen belangrijk is. 

Voor familie gaat het in eerste instantie om goede zorg- en dienstverlening aan 

hun dierbare. Het moet een veilige plek zijn en hun naaste moet in goede han-

den zijn en zich op zijn gemak voelen. Daar hebben ze vaak zelf ook duidelijke 

ideeën over. Die zijn gebaseerd op jarenlange ervaring. Soms zijn die wensen 

niet direct of op een andere manier te realiseren binnen de organisatie. Zorg 

voor goede communicatie hierover. Niet als eenrichtingsverkeer, maar in de 

vorm van dialoog. 

5. Werkwijze: handzame instrumenten te gebruiken tijdens het werk

Gebruik het Ecogram
Het helpt om samen met de cliënt,  
en mogelijk met hulp van zijn familie, 
in kaart te brengen met wie de cliënt 
relaties onderhoudt en op welke 
manier. Een effectief hulpmiddel 
daarvoor is het Ecogram. Een Eco-
gram dat goed is ingevuld, laat in een 
oogopslag de omvang en de kwaliteit 
van het netwerk van een cliënt zien. 
Ook is het te gebruiken als onder-
steuning van mantelzorgers.

Meer informatie:

Ecogram

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 

Verwijs naar de  checklist 
voor familie
Voor familie is het prettig om 
zelf te controleren of alles goed 
geregeld is bij de zorgorganisa-
ties. Daarvoor kunnen ze gebruik 
maken van de checklist van 
Mezzo, de belangenvereniging 
van mantelzorgers en 
vrijwilligerszorg.

Meer informatie:

Checklist Mezzo 

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 
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Ondersteunen
Bij een verhuizing kunnen allerlei gevoelens van schuld, schaamte en verlies 

een rol spelen bij familieleden. Het is goed om daar aandacht voor te hebben 

en familieleden, die dat willen, hun verhaal te laten vertellen. Dat betekent dat 

er tijd moet zijn om naar die verhalen te luisteren. 

Als familie met veel emotionele gevoelens worstelt, kan de medewerker hen 

uitnodigen om er op een later moment nog een keer over na te praten. Bijvoor-

beeld met een maatschappelijk werker als die aanwezig is. Ook kan de zorgor-

ganisatie een gespreksgroep organiseren voor familie van (nieuwe) bewoners, 

waar dit soort onderwerpen aan bod komen. Een andere mogelijkheid is dat 

een familielid van een cliënt die al langere tijd verblijft in de zorginstelling 

optreedt als maatje

Direct na de verhuizing
Sommige familieleden, vooral degenen die intensief hebben gezorgd voor hun 

familie, hebben behoefte om op adem te komen na de verhuizing. Om allerlei 

praktische zaken af te handelen, maar ook om alle gevoelens die de verhuizing 

heeft losgemaakt een plek te geven. Participatie staat op dat moment niet hoog 

op hun aandacht lijstje. Ook speelt een rol dat veel familieleden verwachten 

dat de organisatie alles overneemt in de zorg en ondersteuning van de cliënt. 

Wellicht moeten ze hooguit een paar boodschappen doen en kleding wassen, 

maar dat is het dan ook wel. 

Het kan de organisatie moeite kosten – die familie daargelaten die de zorg en 

ondersteuning niet los kan laten – om familie bij de zorg en ondersteuning te 

betrekken. Het helpt om daarbij de relatie die er altijd geweest is als uitgangs-

punt te nemen. Door na bijvoorbeeld na twee tot acht weken te vragen wat ze 

altijd voor hun naaste gedaan hebben. En door vervolgens te vragen wat ze 

graag willen blijven doen en wat juist niet. Niet vanuit de opdracht van de zor-

gorganisatie om een bijdrage te leveren, maar vanuit de wens om op een pret-

tige en zinvolle manier contact te houden. Dat kan door bijvoorbeeld uitstapjes 

te maken, mee te doen aan activiteiten of door bepaalde zorghandelingen uit te 

voeren die altijd zo prettig verliepen. 

Vaak krijgen familieleden direct te horen wat er van hen verwacht wordt. Maar 

het gaat erom hen vooral duidelijk te maken dat ze welkom zijn. En dat ze nog 

steeds wat kunnen betekenen voor hun familie. Familie heeft vaak geen idee 

wat ze wel en niet mogen doen en wachten af. Door hierover het gesprek aan 

te gaan, zullen familieleden zich uitgenodigd voelen om een bijdrage te leveren 

aan het welbevinden van hun naaste. Ze krijgen dan de gelegenheid om dat op 

een manier te doen die bij hen past, zodat ze het goed vol kunnen houden. Dat 

kan voor elk familielid anders zijn. 

Participeren
Familie is van harte welkom om actief betrokken te zijn en te blijven bij hun 

naaste. En als ze willen ook bij andere cliënten. De afspraken hierover kunnen 

worden vastgelegd in een zorgleefplan of persoonlijk ontwikkelingsplan. Daar-

bij is het van belang om de expertise en ervaringen die familieleden hebben 

opgedaan in de zorg en ondersteuning van hun naaste te erkennen en op basis 

van deze gelijkwaardigheid met hen samen te werken.

Mantelzorgondersteuning
Het Formulier Mantelzorgonder-
steuning helpt verpleegkundigen 
om een gesprek met de mantel-
zorger te voeren. Het formulier 
geeft inzicht in de impact van de 
zorg op het leven van de mantel-
zorgers. De Mantelscan van het 
Expertisecentrum Mantelzorg is 
een instrument om de kracht en 
de risico's van mantelzorgers en 
het netwerk in kaart te brengen. 

Meer informatie:

Formulier Mantelzorg- 

ondersteuning

 

Mantelscan, Expertisecentrum 

Mantelzorg

Organiseer iets voor mantel-
zorgers en familieleden
Organiseer bijvoorbeeld een of 
meerdere activiteiten op de Dag 
van de Mantelzorger. Deze vindt 
ieder jaar plaats op 10 november.
Voorbeelden van activiteiten in het 
kader van deze Dag zijn te vinden 
op de website van Mezzo.

Meer informatie:

Mezzo

Leer Elkaar 
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Leer Elkaar 
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2. Verblijf 

Contact
De cliënt is verhuisd. De naaste familie ontdekt geleidelijk de weg en leert de 

medewerkers kennen. Vaak vinden ze het prettig om te weten wie wat doet en 

wie er op welk moment is. Mogelijk komen nu ook familieleden en bekenden 

langs die nog niet eerder geweest zijn. Ze hebben de verhuizing afgewacht. 

Het is belangrijk om ook met deze mensen contact te leggen en ze wegwijs te 

maken, zodat ze zich welkom en thuis voelen. 

Tips om contact te bevorderen:
•	  Maak een fotogalerij met foto’s en de functies van medewerkers en vrijwil

ligers op de afdeling of woongroep.

•	  Bespreek in het team hoe je omgaat met familieleden die veel tijd en aan

dacht vragen.

•	 	Maak afspraken over de schriftelijke en mondelinge communicatie met 

familie over de gang van zaken. Spreek af welke gerichte informatie of 

vragen via email worden gesteld en beantwoord. 

•	  Organiseer interactieve, digitale communicatie.

•	 	Verspreid	een	(digitale)	nieuwsbrief		over	wat	er	gebeurt	op	de	locatie,	 

afdelingen of  woongroepen.

Ondersteunen
Behoefte aan ondersteuning is er bij familie vaak ook nog na de verhuizing. 

Naaste familieleden kunnen nog steeds te kampen hebben met gevoelens van 

schuld en schaamte. Familie die wat verder af staat, kan het lastig vinden om 

contact te houden met hun naaste. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze nog een 

gesprek aan kunnen knopen, welke leuke dingen ze kunnen ondernemen et 

cetera. Medewerkers kunnen hen daarbij helpen met suggesties en handige 

tips. Soms zijn er conflicten binnen families, tussen families onderling of met 

medewerkers. Dan is het ook van belang daar tijdig aandacht aan te besteden. 

Dat kan veel ellende voorkomen. Schakel als medewerker de hulp in van colle-

ga’s en je leidinggevende als je er niet uitkomt.

 

Uitnodigen
Nodig familie persoonlijk uit om deel te nemen aan activiteiten, bijeenkomsten 

en dergelijke. Houd er rekening mee dat zij een eigen (drukke) agenda hebben. 

Geef ze bijvoorbeeld een eerste versie van een jaarplanning van activiteiten, 

zodat ze daarvoor tijdig vrij kunnen plannen. Laat hen intekenen en neem  

contact op als ze dat gedaan hebben.

Participeren
Participatie is geen eenrichtingsverkeer. Geef mantelzorgers en familieleden 

de ruimte om hun eigen wensen en ideeën naar voren te brengen. Sluit aan 

bij de bestaande rituelen in een familie. Ondersteun, stimuleer en versterk de 

bijdrage van de familie. Laat hen zelf kiezen of ze ook zich voor andere cliënten 

willen inzetten. Dring het niet op. Laat familie ook mee evalueren hoe het nu 

gaat met de zorg en ondersteuning.

3. Afsluiting
Contact met de familie eindigt op het moment dat een cliënt overlijdt of ver-

huist naar een andere woonplek. Zeker bij overlijden is het belangrijk om een 

goede relatie met de familie te hebben. Zorgmedewerkers, maatschappelijk 

5. Werkwijze: handzame instrumenten te gebruiken tijdens het werk

Bespreek afspraken over 
familieparticipatie
Bespreek afspraken wie van 
de familie wat doet vast in een 
afsprakenlijst, maar bespreek niet 
alle vragen op het formulier direct 
na de verhuizing. Geef familie 
eerst de kans om te wennen 
aan de nieuwe situatie. Bied ook 
(emotionele) steun waar nodig. 

De checklist Contact met fami-
lieleden bevat tips en vragen die 
zijn gebaseerd op onderdelen van 
COUP-model: Contact leggen, On-
dersteunen, Uitnodigen en Partici-
peren van familie.

Meer informatie:

Voorbeeld Afsprakenformulier  

cliënt - familie, Birkhoven 

Zorggoed

Checklist Contact Familie

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 

Deel zorg en ondersteuning 
met de familie
Suggesties om de zorg en ondersteu-
ning te delen met familie zijn te vin-
den in de onderstaande publicaties.

Thuis voelen. Gids voor 

naasten en verpleegkundigen 

als bondgenoten in waardige 

zorg. H. Willemsen en T. van 

den Klinkenberg, 2009. 

 Gedeelde zorg: een ideeënboek. 

Vilans en PON, 2007. 

Methode Familiezorg, 

Expertisecentrum 

Familiezorg. L. Tielen, 2010.

Leer Elkaar 
Familieparticipatie! 
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werkers en geestelijk verzorgers kunnen dan emotionele en praktische steun 

bieden. Het kan voorkomen dat cliënt en/of de familie het niet eens zijn met de 

behandeling vanuit de organisatie. Dan is het van belang om cliënt en familie 

goed te informeren en ondersteunen, zodat ze op een verantwoorde manier 

keuzes kunnen maken. 

In het geval van verhuizing naar een andere woonplek is het van belang om sa-

men met de cliënt en diens familie de zorg en ondersteuning te evalueren. Het 

is aan de organisatie om verbeterpunten die daaruit naar voren komen, door te 

voeren in het werkproces en beleid.

Meer informatie:

Zorg voor naasten. Regionale richtlijn Netwerk Palliatieve Zorg 

Haaglanden. Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken, 

april 2012. 

“Laatste levensfase verpleeghuiszorg vraagt om meer regie”,  

G. Bannenberg in Financieel Dagblad, 21 december 2012. 

Checklist Activiteiten en 
Familieparticipatie
De checklist Activiteiten en 
Familieparticipatie is te gebruiken 
door medewerkers die activiteiten 
organiseren. Ze kunnen daarbij 
ook familieleden betrekken.

Meer informatie:

Checklist Activiteiten en 

Familieparticipatie 

Stimuleer vrijwilligerswerk 
door familie
Sommige familieleden voelen zich 
ook bij andere cliënten betrokken 
en verrichten op diverse manieren 
vrijwilligerswerk. Na het overlijden 
van hun naaste zijn ze bereid dit 
te blijven doen. Anderen willen 
wel vrijwilligerswerk gaan doen 
als ze daarvoor gevraagd worden. 
Zorg dat de vrijwilligersactiviteiten 
aansluiten bij hun vaardigheden, 
talenten en wensen en biedt ze een 
vrijwilligersovereenkomst aan.

Meer informatie:

Zorg Beter met Vrijwilligers

Leer Elkaar 
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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




