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Participatie van het netwerk van cli ëëëënten; een morele verplichting  
Vierstroom adviseert familie om actief mee te helpen  
 
Inleiding  
In de visie van Vierstroom volstaat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor het bieden 
van zorg, verpleging en behandeling aan cliënten, maar schiet de financiering tekort voor het bieden 
van noodzakelijke aanvullende dienstverlening op het gebied van welzijn.  
Vierstroom wil méér bieden dan kwalitatief verantwoorde zorg en vindt daarom netwerkparticipatie een 
noodzakelijke aanvulling op de zorg en behandeling die wordt gegeven door professionele 
medewerkers. Netwerkparticipatie heeft geen betrekking op zorgactiviteiten. Het gaat over het omzien 
van familie, vrienden, kennissen en andere betrokkenen naar cliënten en het organiseren van 
gezamenlijke activiteiten te denken valt aan samen wandelen, koffieschenken, spelletjes doen en 
koken. Netwerkparticipatie draagt bij aan een prettig woon- en leefklimaat in verzorgings- en 
verpleeghuizen en aan een hoog welbevinden van cliënten.  
In de zomer van 2012 gaf Jeroen van den Oever, bestuurder van Vierstroom, het thema een nieuwe 
dimensie. Zijn uitspraak om ‘netwerkparticipatie verplicht te willen stellen’ leidde tot diverse debatten in 
landelijke media en politiek. Vierstroom bracht hiermee een maatschappelijke discussie op gang over 
de noodzaak van participatie van familie, vrienden en kennissen van cliënten in de dagelijkse 
huiselijkheid in verzorgings- en verpleeghuizen.  
 
Aanpak experiment 
Van november 2012 tot en met juni 2013 werd binnen Vierstroom het experiment ‘netwerkparticipatie’ 
uitgevoerd. Het doel was tweeledig:  

1. het onderzoeken van de mogelijkheden om participatie voor netwerken van nieuwe cliënten 
verplicht te stellen; 

2. door de inzet van netwerkparticipatie het welbevinden van cliënten verbeteren.  
 
Het experiment is uitgevoerd op drie locaties: Wilgenhoven 
in Stolwijk, De Westerweeren in Bergambacht en Magnolia 
in Zoetermeer. In totaal zijn 103 cliënten en hun netwerken 
betrokken in het experiment.  
  
Netwerken van nieuwe cliënten 
Essentieel onderdeel van het experiment was het zo vroeg 
en zo goed mogelijk communiceren van de verwachtingen 
rond netwerkparticipatie aan nieuwe cliënten en hun 
netwerk. Uit onderzoek naar relevante wetgeving blijkt dat 
er (nog) geen juridische basis is voor het verplicht stellen 
van netwerkparticipatie.  
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• Dhr. Prof. Dr. R. Westendorp, directeur Leyden 
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Gewoonte 
Vierstroom heeft ervoor gekozen per 1 januari 2013 alle nieuwe cliënten en hun netwerk vroegtijdig te 
informeren dat ‘het op de locatie waarvoor de cliënt wordt aangemeld de gewoonte is dat het netwerk 
minimaal 4 uur in de maand aanwezig is en bijdraagt aan de huiselijkheid’. In de experimentperiode zijn 
18 nieuwe cliënten ingestroomd. Onderstaande grafiek maakt duidelijk hoe netwerken van nieuwe 
cliënten reageerden op het verzoek van Vierstroom.  
 
 

 
 
 

 
Participatie netwerk nieuwe cliënten 
Uit de cijfers blijkt dat 83% van de netwerken van nieuwe cliënten - 15 van de 18 - in een vroeg stadium 
enthousiast was over het verzoek tot participatie. Twee netwerken (11%) kenden aarzelingen om te 
participeren. Eén netwerk heeft op basis van het verzoek gekozen voor een andere woonzorglocatie 
voor hun naaste. Dit is interessant; er was  immers geen sprake van een verplichting. De indruk bestaat 
dat het beroep dat Vierstroom doet op netwerken, door netwerken wordt geïnterpreteerd als een 
‘morele verplichting’.  
In de periode van 1 januari t/m 30 juni 2013 zijn 17 cliënten daadwerkelijk komen wonen bij Vierstroom. 
Als wordt gekeken naar participatie in de praktijk, blijkt dat de nieuwe netwerken gezamenlijk 219 uur 
per maand participeren. Dit betreft gemiddeld 12,2 uur per maand per netwerk. Van de nieuwe 
netwerken participeert 88% 4 uur per maand of (veel) meer (zie figuur 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 2: participatie van nieuwe netwerken 

Figuur 1: reacties van netwerken van nieuwe cliënten op verzoek tot participatie 
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In gesprek met huidige cliënten en hun netwerken 
Participatie van nieuwe netwerken kan een gewoonte worden als de heersende cultuur op een locatie 
wordt gekenmerkt door ‘netwerkparticipatie als gemeengoed’. Veel interventies in het experiment waren 
daarom ook gericht op bestaande cliënten en hun netwerk.  
In het experiment heeft Vierstroom dialogen gevoerd met netwerken van bestaande cliënten en met 
medewerkers om door te praten over beelden en verwachtingen rond netwerkparticipatie.  
Van de 85 netwerken zijn 44 (52%) aanwezig geweest. Als input voor deze dialogen hebben de 
locatiemanagers de ambities op het gebied van netwerkparticipatie bepaald: 

• kwaliteit van leven van de cliënt (passende activiteiten, huiselijke sfeer); 
• kwaliteit van zorgverleners (toegerust in samenwerken, netwerk uitnodigen); 
• kwaliteit van het netwerk (weet wat ze kan en mag doen voor de cliënt en voor medebewoners); 
• ondersteuning en communicatie (praktische tools & duidelijke afspraken).  

 
Opgedane inzichten 
De dialogen blijken een zeer prettige wijze van opstarten van communicatie en samenwerking tussen 
medewerkers en netwerken. Uit de dialogen werd duidelijk dat er al veel gebeurt. Zonder het actieve 
beroep van Vierstroom dragen al veel netwerken meerdere dagen per week hun steentje bij.  
Medewerkers én netwerken staan positief tegenover (meer) netwerkparticipatie met een aantal ‘mitsen 
en maren’. Netwerkparticipatie is spannend voor zorgmedewerkers en familie; ‘ik wil dat niet aan u 
vragen, want dan durft u straks geen nee te zeggen’. En: ‘ik wil mijn hulp niet aanbieden, want dan geef 
ik jou nog de indruk dat je het niet goed doet’.  De dialogen blijken een belangrijke stap in het 
veranderen van de zienswijze van betrokken familieleden. Een goede dialoog haalt veel misverstanden 
uit de lucht. Voorbeeld: ‘Mag ik als zoon van mw. Jansen zomaar de huiskamer inlopen en koffie 
inschenken voor aanwezigen?’  Duidelijk mag zijn dat het antwoord bevestigend was. Vrijwel alle 
netwerken en medewerkers zijn ervan overtuigd dat als medewerkers mensen uit het netwerk actief 
uitnodigen en het netwerk zelf initiatief neemt, er een bloeiende samenwerking op gang komt. Dankzij 
de dialogen zijn er veel inzichten ontstaan: ‘Ik kom altijd om 11.00 uur omdat ik jullie dan niet in de weg 
loop. Maar nu begrijp ik dat ik beter eerder kan komen en gelijk een oogje in het zeil hou in de 
huiskamer’. Ook hebben ze geleid tot concrete ideeën, zoals het organiseren van een high-tea en het 
verzorgen van een muziekmiddag. 
 
Ecogram 
Vierstroom heeft alle netwerken uitgenodigd om een 
ecogram in te vullen. Een ecogram is een instrument - 
ontwikkeld door Vilans-  waarmee op een handige manier het 
netwerk van een cliënt in kaart kan worden gebracht. Hierbij 
kan de aard en de intensiteit van de relatie tussen een cliënt 
en iemand uit het netwerk worden aangegeven. Het ecogram 
is ingevuld door 49 netwerken (58%). Uit de analyse van de 
ecogrammen blijkt dat 1 op de 7 netwerken (13%) kwetsbaar 
is wat betreft omvang en sterkte van het netwerk. Deze 
netwerken vormen een punt van aandacht voor Vierstroom 
en komen bijvoorbeeld in aanmerking voor het koppelen aan 
vrijwilligers.  
 

Figuur 1: ecogram (© Vilans) 
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Echtgenote:  
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Uit het experiment blijkt dat van de netwerken van huidige cliënten: 
1. 80%  positief staat tegenover netwerkparticipatie en daadwerkelijk participeert. Voorbeelden 

van participatie: eten koken, koffie schenken, wandelen, beautymiddag, etc. 
2. 14%  consequent niet reageert op verzoeken rond dialoog en ecogram. De aanname is dat 

deze groep niet enthousiast is over netwerkparticipatie.  
3. 6%  expliciet negatief staat tegenover netwerkparticipatie. 

 
Toerusting 
Met de inzet van een digitale tool (Familienet) heeft Vierstroom het netwerk een hulpmiddel in handen 
gegeven om de communicatie met de cliënt en met verzorgenden te verbeteren. Van de 85 netwerken 
van cliënten hebben er 60 (71%) een persoonlijke pagina aangemaakt waarop netwerken onderling én 
het netwerk en verzorgenden met elkaar communiceren over leuke dingen. Zo wordt er afgestemd over 
de organisatie of het verloop van activiteiten en worden wederzijds foto’s gedeeld; ‘ik wil je even laten 
weten hoezeer jouw moeder en mijn moeder genoten hebben van de zangmiddag, zie foto!’  
Vanuit de visie dat netwerkparticipatie gaat over ‘welzijn’ is afgesproken om de applicatie niet te 
gebruiken voor zorginhoudelijke (privacygevoelige) zaken. Registratie van zorg en behandeling vindt 
plaats in het elektronisch cliëntdossier (ECD). Zowel medewerkers als netwerken zijn enthousiast over 
Familienet. Op alle woningen ligt ter ondersteuning van de digitale communicatie een iPad.  
Om verzorgenden in de praktijk toe te rusten op het gebied van netwerkparticipatie heeft Vierstroom  
8  verzorgenden en activiteitencoaches gevraagd om de rol van ‘interne ambassadeur’ op zich te 
nemen. De interne ambassadeurs  dragen vanuit enthousiasme  de visie van Vierstroom op 
netwerkparticipatie uit, coachen collega’s en bevorderen participatie in de praktijk. 
 
Conclusie  
Uit het experiment wordt duidelijk dat netwerkparticipatie als verplichting geen realiteit is. Het doen van 
een verzoek c.q. beroep op netwerken om mee te doen, leidt tot veel participatie in de praktijk: 88% van 
de nieuwe netwerken participeert meer dan de norm van 4 uur per maand die Vierstroom heeft gesteld. 
De hoge mate van het ‘meedoen’ van het netwerk draagt bij aan het toewerken naar een cultuur waarin 
netwerkparticipatie gemeengoed is. Het tweede doel was om door de inzet van netwerkparticipatie het 
welbevinden van cliënten te verbeteren. Om dit welbevinden te meten, is tijdens het experiment de 
stemming van bewoners bijgehouden: op 2 momenten per dag gaven verzorgenden op basis van hun 
eigen indruk aan of een ‘rode smiley’, ‘oranje smiley’ of ‘groene smiley’ van toepassing is op de 
stemming van een bewoner. De ontwikkeling van het welbevinden van cliënten is als volgt te duiden: 
 

 
Figuur 3: welbevinden cliënten 
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Te constateren valt dat in de experimentperiode het welbevinden van cliënten is verbeterd. Medio april 
2013 is er een stijging waar te nemen; in die periode heeft er veel netwerkparticipatie plaatsgevonden.  
 
Inzichten en vervolg 
Met de aandacht voor netwerkparticipatie draagt Vierstroom bij aan de maatschappelijke discussie over 
de invulling van de ouderenzorg naar de toekomst toe. Vierstroom is ervan overtuigd dat actieve 
betrokkenheid van het netwerk van cliënten een kritische voorwaarde is om kleinschalig wonen 
houdbaar te houden. Met het oog op een toekomstbestendige organisatie, geeft Vierstroom het 
experiment een vervolg binnen haar andere locaties. 
Vanuit het experiment is de kernvraag aan de orde gekomen of een instelling voor ouderenzorg 
überhaupt verantwoordelijk kan zijn voor een ‘gelukkige oude dag van cliënten’. Professionele 
zorgverleners dragen bij aan het welzijn van cliënten door het geven van persoonlijke aandacht en het 
bieden van een luisterend oor.  
Ervaring van Vierstroom leert dat cliënten en netwerken vinden dat er vanuit de AWBZ een ‘recht op 
welzijn’ bestaat. Maar valt dit ‘welzijn’ te organiseren? Welzijn is wat anders dan professionele 
activiteitenbegeleiding. Welzijn wordt bepaald door zaken die het ‘gewone leven’ kenmerken: samen 
koken en eten, gezellig een spelletje doen, huiselijkheid en plezier. Volgens Vierstroom zou in beginsel 
het netwerk van cliënten moeten voorzien in deze basisbehoeften, niet de professionele organisatie.  
Het in stand houden van betrokkenheid van familie, vrienden, buren, etc. als hun partner, vader, 
moeder, vriend of vriendin naar een verpleeghuis verhuist is goed voor de persoon die verhuist én voor 
het netwerk. Vierstroom wil het ‘welzijn’ in het gewone leven niet overnemen van cliënten en hun 
netwerken. De organisatie wil netwerken juist faciliteren, stutten en helpen om hun betrokkenheid in 
stand te houden. Het verpleeghuis wordt dan zoals thuis: sleutels in eigen beheer en een betrokken 
netwerk dat de verantwoordelijkheid voor aandacht, een fijne oude dag en ‘welzijn’ pakt en vasthoudt.  
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