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Voorwoord
Zorgmedewerkers in de  ouderen-
zorg willen voor hun cliënten het 
allerbeste. Ze willen zorg bieden die 
voldoet aan de landelijk vastgestel-
de Normen voor Goede Zorg. In die 
zorg krijgt het mentaal welbevinden 
van cliënten steeds meer aandacht. 
Dat past bij een visie op zorgverle-
ning die oog heeft voor álle aspec-
ten van het leven. Een mens is meer 
dan zijn lichaam. Naast lichamelijke 
verzorging is daarom ook het men-
taal welbevinden, het ‘goed in je vel 
zitten’, voor iedere cliënt belangrijk. 
Wie zich prettig en op z’n gemak 
voelt, voelt zich meestal ook licha-
melijk beter. 

Vilans, kenniscentrum voor langdu-
rende zorg, helpt zorgmedewerkers 

om cliënten op een praktische wij-
ze te ondersteunen bij hun men-
taal welbevinden. Vilans sprak met 
bewoners van zorginstellingen en 
zorgmedewerkers over wat zij onder 
mentaal welbevinden verstaan. Deze 
brochure is een weergave van die 
gesprekken. Onze wens en verwach-
ting is dat zorgmedewerkers en 
teamleiders in deze brochure aan-
knopingspunten vinden voor goede 
zorg voor mentaal welbevinden. Al-
hoewel we niet met cliënten uit de 
thuiszorg spraken, zijn de meeste 
aanbevelingen ook geschikt voor 
thuiszorgteams.

Vilans dankt hierbij alle betrokken 
bewoners en zorgmedewerkers voor 
hun medewerking aan de gesprekken.
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Inleiding

Iedere cliënt heeft een individueel 
zorgleefplan. Dit zorgleefplan on-

derscheidt verschillende domeinen 
waarbinnen zorg en ondersteuning 
nodig is. Mentaal welbevinden is 
er daar een van. Zorgmedewer-
kers vinden dit domein belangrijk, 
maar tegelijkertijd ook vaag en 
ongrijpbaar. Ze willen het werken 
met mentaal welbevinden graag 
beter in hun vingers krijgen. Lei-
dinggevenden spelen daar een rol 
in. Zij kunnen medewerkers onder-
steunen om aandacht voor mentaal 
welbevinden te integreren in de da-
gelijkse zorg en te vertalen in het 
zorgleefplan.

Mentaal welbevinden: wat is dat ei-
genlijk? Vilans sprak met bewoners 
over hoe zij hun leven in een zorgin-
stelling ervaren. We vroegen hen 
wat goed gaat, waaraan ze behoefte 
hebben en wat mentaal welbevinden 
voor hen betekent. De gesprekken 
maakten duidelijk dat de beleving 
van mentaal welbevinden persoons-
gebonden is. Iemands welbevinden 
is afhankelijk van zijn of haar levens-
verhaal, karakter en woon- en leef-
omstandigheden. 

Bewoners geven aan dat mentaal 
welbevinden gevoed en bevorderd 
wordt door persoonlijk contact, ge-
zien worden als volwaardige per-
soon en aangesproken worden op 
wat je nog kunt. Dat zijn voor hen de 
zaken waar het om draait.
Aan verzorgenden vroeg Vilans hoe 
zij zorg voor mentaal welbevinden 
in de alledaagse praktijk invullen. 
En verder spraken we met enkele 
geestelijk verzorgers en stafmede-
werkers over hoe zij werken aan het 
meer centraal stellen van zorg voor 
mentaal welbevinden. 

Aanbevelingen en tips
In deze brochure vat Vilans de ge-
sprekken samen in twaalf aanbeve-
lingen en een aantal tips voor ver-
zorgenden en de organisatie waar 
zij werken. Zorgteams kunnen met 
deze tips en aanbevelingen het men-
taal welbevinden van hun cliënten 
bevorderen. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk één gaat het over de 
bewoner als persoon leren kennen: 
wie is die oudere en hoe wil hij of zij 
gezien worden door zorgmedewer-
kers? Hoofdstuk twee behandelt het 
stilstaan bij de bewoner. Wat ver-
wacht de bewoner van de zorgmede-
werker, op dit moment, onder deze 
omstandigheden? 
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Hoofdstuk drie gaat over participatie 
van de bewoner: hoe betrek je hem 
of haar bij het gezamenlijke leven in 
de zorginstelling en hoe beïnvloedt 
de teamsfeer de betrokkenheid van 
de bewoner? De thema’s die in bo-
venstaande hoofdstukken centraal 
staan, zijn vertaald in aanbevelingen 
en een aantal opmerkingen onder 
het kopje ‘goed om te weten’. 
Hoofdstuk vier schenkt aandacht 
aan het domein mentaal welbevin-
den in het zorgleefplan. Speciaal 
voor contactverzorgenden en lei-
dinggevenden geeft hoofdstuk vijf 
een aantal tips.

Landkaart Domein Mentaal 
Welbevinden

Op basis van de gesprekken met 
bewoners, verzorgenden en ande-
re zorgmedewerkers maakte Vilans 
de landkaart Domein Mentaal Wel-
bevinden. Het landschap op deze 
kaart is een metafoor voor het leven. 
De wegen en plaatsen op de kaart 
staan symbool voor gebeurtenissen, 
emoties en overwegingen. Op deze 
manier helpt de kaart (contact)ver-
zorgenden en andere zorgmedewer-
kers meer inzicht te krijgen in het 
domein mentaal welbevinden. De 
kaart inspireert om met bewoners in 
gesprek te gaan over hun levensver-
haal en over wat zij voor hun men-
taal welbevinden belangrijk vinden. 

Meer informatie over het gebruik 
van de Landkaart, zoals voorbeeld-
vragen voor gesprekken met bewo-
ners, vindt u op www.vilans.nl/men-
taalwelbevinden.

Mentaal welbevinden

Mentaal welbevinden wil zeggen 
dat iemand zich geestelijk en spi-
ritueel goed voelt, dat hij ‘lekker 
in zijn vel zit’. We noemen dit ook 
wel geluk, kwaliteit van leven of 
leefplezier. Ouderen die afhanke-
lijk zijn van zorg hebben vaak be-
hoefte aan ondersteuning bij hun 
mentaal welbevinden. Zorgmede-
werkers dragen daaraan bij door 
op een goede, aandachtige  ma-
nier met hen om te gaan. Dit kan 
voor elke cliënt anders zijn. Drie 
aspecten zijn belangrijk. Aller-
eerst is het zaak om cliënten goed 
te leren kennen. Vervolgens is het 
van belang letterlijk stil te staan 
bij cliënten en tijd en aandacht 
voor hen vrij te maken. Tenslotte 
is het belangrijk cliënten erbij te 
helpen baas over hun eigen leven 
te blijven. 
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Normen goede zorg 

De normen voor goede zorg om-
schrijven het domein mentaal wel-
bevinden als volgt:
‘De cliënt mag rekenen op respect 
voor en ondersteuning van de eigen 
identiteit en levensinvulling, en het 
zoveel mogelijk behouden van de 
eigen regie.’

De normen voor ondersteuning bij 
mentaal welbevinden zijn:

• Aandacht voor het eigen leven 
en de persoonlijke waarde die 
daaraan toegekend én ontleend 
wordt.

• Aandacht voor persoonlijke ont-
wikkeling en waarden, levens-
keuzes, zingevingsvragen. 

• Hulp bij mogelijkheden om de 
regie over het eigen leven te be-
houden.

• Een luisterend oor bieden voor 
zorgen en emotionele proble-
men, alsmede voor zaken die 
naar de mening van de cliënt/
bewoner niet goed gaan in de 
zorgverlening.

• Betrokkenheid en presentie (niet 
gehaast zijn).

• Het signaleren van verande-
ringen in het mentaal welbe-
vinden van de cliënt/bewoner 
(vergeetachtigheid, somber-
heid en depressieve gevoelens, 
stemmingswisselingen, pro-
bleemgedrag), aandacht voor 
mogelijke oorzaken, en zo nodig 
doorverwijzen naar gespeciali-
seerde deskundigen.

• De mogelijkheid voor de cliënt/
bewoner om van zorgverlener te 
wisselen bij ontevredenheid over 
bejegening, werkhouding of als 
het contact met de zorgverlener 
moeizaam verloopt.

• Mogelijkheden voor de cliënt/
bewoner om zich ongestoord te 
kunnen terugtrekken.

• De beschikbaarheid van geeste-
lijke verzorging (geldt voor intra-
murale organisaties).

(Uit: Kwaliteitsdocument 2012 Verpleging, 

Verzorging en Zorg Thuis, Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, Zorgverzekeraars Neder-

land en LOC Zeggenschap in Zorg, 2012) 
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De Bewoner leren kennen.



14

1. De bewoner leren kennen

Ouderen wonen in een zorg- 
instelling omdat zij wegens 

ziekte of beperkingen medische 
zorg nodig hebben of ondersteu-
ning bij hun ‘alledaagse levensver-
richtingen’. Behalve zorg en onder-
steuning van goede kwaliteit, willen 
bewoners zich boven alles op hun 
gemak voelen. Zorgmedewerkers 
kunnen daaraan bijdragen door 
een bewoner vooral te zien als de 
persoon die hij is, los van indicaties 
en zorgleefplannen. Bewoners wil-
len graag dat medewerkers moeite 
doen om hen persoonlijk te leren 
kennen, met hen meeleven en hun 
zelfstandigheid respecteren. 

Aanbeveling 1 | Leer de bewoner 
als persoon  kennen

Wie naar een zorginstelling verhuist, 
weet dat het waarschijnlijk de laat-
ste verhuizing in zijn leven zal zijn. In 
de instelling zijn bewoners, die vaak 
maar een kleine kring van naasten 
hebben, voor contacten aangewezen 
op elkaar en op zorgmedewerkers. 
Het is belangrijk dat zorgmedewer-
kers bewoners bevestigen in wie 
ze nu zijn én wie ze vroeger waren. 
Daarbij hoort belangstelling voor de 

bagage die elke bewoner meeneemt. 
De een was onderwijzer, de ander 
directrice, chauffeur of huisvrouw. 
Ze kenden hoogte- en dieptepunten 
in hun leven. Ze hadden een gezin, 
vrienden of buren, kenden geluk en 
droegen verlies. Ze wonen niet meer 
in hun eigen huis, maar voelen zich 
nog wel steeds bij hun naasten be-
trokken. 
Bewoners voelen zich thuis als zorg-
medewerkers hen persoonlijk ken-
nen, weten wat hen bezighoudt en 
begripvol zijn als zij erover willen 
praten: ‘Als ik ergens over wil pra-
ten, zijn er gelukkig zusters die me 
begrijpen.’

Goed om te weten
• Sommige bewoners willen de 
zorgmedewerker persoonlijk leren 
kennen. Een bewoner zegt: ‘Ik vind 
goed contact met verzorgenden 
belangrijk en wil rekening met hen 
kunnen houden.’ Een andere vertelt: 
‘Ik merk hoe verzorgenden zich voe-
len en soms zeg ik daar iets van.’
• ‘Mijn vrouw verzette zich tegen 
veel dingen. In haar status stond 
niet zo veel en het lukte me niet 
goed met de medewerkers te praten 
over wat er met haar aan de hand 
was’, vertelt een echtgenoot van een 
bewoner. Mantelzorgers vinden het 
belangrijk dat zorgmedewerkers de 
moeite nemen om hun partner of 
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ouder persoonlijk te leren kennen. 
Dat komt de kwaliteit van de zorg 
ten goede.

Aanbeveling 2  |  Weet wat de be-
woner zelf wil doen en houd hier 
rekening mee 

Bewoners willen in hun waarde gela-
ten worden, zo lang mogelijk zelfstan-
dig zijn en meedenken en –beslissen 
over de zorg en ondersteuning die zij 
nodig hebben. Ze willen baas blijven 
over hun leven en zoveel mogelijk zelf 
doen. Een bewoonster die zichzelf 
niet meer staande kon wassen, was 
erg blij met de medewerker die de tijd 
en moeite nam om samen met haar 
uit te zoeken of ze zichzelf zittend wél 
kon wassen. Ze zegt: ‘Bij ons is het 
motto van de verzorgenden dat wat je 
zelf nog kunt doen, je zelf ook móet 
doen. Dat geeft voldoening, al moest 
ik er in het begin wel aan wennen.’
Bewoners in hun waarde laten en 
bevestigen in hun zelfstandigheid, 
betekent ook dat zorgmedewerkers 
er op toe zien dat bewoners zelf hun 
verhaal kunnen doen bij andere pro-
fessionals. Als een arts of andere 
professional - over het hoofd van die 
bewoner heen - aan de zorgmede-
werker vraagt wat er met een bewo-
ner aan de hand is, zou de zorgme-
dewerker dit niet moeten toestaan.

Goed om te weten 
Het is belangrijk om te weten wel-
ke rol de mantelzorger kan en wil 
vervullen. Bewoner, mantelzorger 
en zorgmedewerker kunnen daar-
over afspraken maken. Bijvoorbeeld 
over praktische, soms betekenisvol-
le zorgtaken die de mantelzorger wil 
verrichten. ‘Ik heb net nog een paar 
zusters weggestuurd. Ze wilden het 
bed verschonen maar dat doet mijn 
vrouw’, vertelt een bewoner.

Aanbeveling 3  |  Ga flexibel om met 
regels en afspraken

‘Afspraak is afspraak’, vinden bewo-
ners én zorgmedewerkers. Afspraken 
over de zorgverlening moeten echter 
geen keurslijf worden. Bewoners ver-
wachten dat medewerkers flexibel 
met afspraken omgaan en er desge-
wenst van afwijken: ‘Wanneer ik eens 
wat later wil opstaan of later wil ont-
bijten, is dat gelukkig geen probleem’. 
Ook stellen bewoners eigen initiatief 
van medewerkers zeer op prijs. Door 
medewerkers die alleen maar doen 
wat in het zorgleefplan staat, voelen zij 
zich niet als persoon gezien. In plaats 
van: ‘De zorg is wel goed maar ze doen 
alleen wat in het boekje staat’, dient 
een zorginstelling te streven naar: ‘Ze 
kennen mijn ritme en komen altijd op 
het moment dat het nodig is.’
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Goed om te weten
Zeker bij zorgorganisaties die zeg-
gen een cliëntgerichte visie te han-
teren, verwachten bewoners dat 
medewerkers daar daadwerkelijk 
naar handelen en kunnen aansluiten 
bij wat zij op een bepaald moment 
nodig hebben.

Aanbeveling 4 | Sta voorkeuren toe

Iedereen is anders, met de een klikt 
het beter dan met de ander. Bewo-
ners hebben voorkeuren voor be-
paalde zorgmedewerkers en vinden 
het prettig als daar ruimte en begrip 
voor is. Een bewoner die van netheid 
houdt, weet precies welke zorgme-
dewerker daar ook oog voor heeft. 
Een ‘roze’ oudere voelt zich wellicht 
meer thuis bij een medewerker van 
dezelfde geaardheid en ook etnische 
achtergrond kan een rol spelen: ‘Ik 
vind het fijn om zo af en toe mijn ei-
gen taal te kunnen speken’, zegt een 
bewoner die van oorsprong Twents 
spreekt. Bewoners zeggen het heel 
jammer te vinden als de zorginstel-
ling het niet op prijs stelt dat zij hun  
voorkeur voor bepaalde medewer-
kers uitspreken. Voor het opbouwen 
van goede relaties is het juist ver-
standig dat instellingen voorkeuren 
toestaan en honoreren. 

Goed om te weten
Op afdelingen waar veel demente-
rende of ernstig zieke bewoners wo-
nen, zijn goede contacten met zorg-
medewerkers voor de wat ‘betere’ 
bewoner des te belangrijker: ‘Ik kan 
beter opschieten met de zusters 
dan met mijn lotgenoten.’
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2. Stilstaan bij de bewoner

Zorgmedewerkers ervaren vaak 
een hoge werkdruk en hebben 

regelmatig het gevoel tijd tekort 
te komen. Dat leidt tot veel hollen 
en weinig stilstaan: de ‘klok’ wordt 
belangrijker dan een ‘kop koffie’. 
Het voortdurende gevoel van haast 
belemmert het onderhouden van 
relaties met de bewoners, terwijl 
die relaties nu juist zeer bepalend 
zijn voor de kwaliteit van leven in de 
instelling. Medewerkers dragen bij 
aan het mentaal welbevinden van 
bewoners wanneer ze hun werk 
met aandacht en rust doen, een 
open houding hebben en af en toe 
ongevraagd een praatje beginnen. 
Bewoners hebben daar grote be-
hoefte aan. Het geeft hun het veili-
ge en vertrouwde gevoel dat nodig 
is om zich te uiten en zaken te be-
spreken die hen dwarszitten.

Aanbeveling 5  |  Neem de tijd  voor 
de bewoner

Bij de ene zorginstelling ervaart een 
bewoner dat zorgmedewerkers de 
tijd voor hem nemen: ‘De verzor-
genden nemen tijd voor me, ook al 
wacht er iemand anders op hen. Ik 
heb nooit het gevoel dat ik hun teveel 

word’. Bij een andere zorginstelling 
gaat dat tot spijt van de betreffende 
bewoner anders: ‘Ze praten altijd 
in telegramstijl en als ik eens per 
maand een extra gesprek heb met 
mijn begeleider en haar pieper gaat, 
dan is ze weg en is het weer afge-
lopen.’ 
Het ontgaat bewoners niet dat zorg-
medewerkers onder tijdsdruk wer-
ken. Zij reageren daar op en voelen 
zich soms bezwaard en ‘tot last’ bij 
het inroepen van hulp. Voor zowel 
bewoners als verzorgenden is dit 
een onprettige situatie. Ook zorgme-
dewerkers weten dat hun bewoners 
gebaat zijn bij een situatie waarin 
aandacht, gevoel en humor de ruim-
te kunnen krijgen. ‘We lachen wel 
eens, vooral met de zusters. Ze zijn 
vrolijk en opgewekt, nooit schreeu-
werig of brutaal. De omgang is heel 
gerieflijk. Ik kan het niet beter krij-
gen dan nu.’ 
De tijd geven aan een bewoner be-
tekent dat hij kan rekenen op de 
aandachtige zorg die hij nodig heeft, 
bijvoorbeeld het dagelijks zorgvuldig 
druppelen van een oog. 

Goed om te weten
Vaak is het tonen van bereidheid om 
er voor de bewoners te willen zijn al 
voldoende. De bewoner die weet dat 
hij op een medewerker kan rekenen 
op het moment dat het nodig is, zal 
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juist rekening houden met de drukte 
van de medewerker en niet te pas en 
te onpas een beroep op hem doen.

Aanbeveling 6  |  Maak een praatje

Bewoners waarderen het als zorg-
medewerkers open staan voor een 
praatje. Zo’n moment betekent 
meer dan alleen een praatje. Het 
is een gelegenheid om gevoelens 
te uiten, zorgen kenbaar te maken, 
steun te zoeken en vragen te stellen. 
Soms voldoet een praatje tijdens 
de verzorging, soms is er extra tijd 
nodig: ‘Als ze de koffie of een boter-
ham brengen, vragen ze regelmatig 
naar mijn zieke familielid en als ik 
verdrietig ben nemen ze de tijd voor 
mij’.  
Als een praatje een gesprek wordt, 
voelt de bewoner zich eerder gerust-
gesteld: ‘Ik was laatst bang dat ik 
de krant dubbel moest betalen. Dat 
besprak ik met de zuster en die zei 
gelukkig dat het niet zo was.’ 
Overigens wil niet iedere bewoner 
praten over zijn gevoelens: ‘Als ik 
weleens treurig ben laat ik dat niet 
merken. Dat doe je niet, we zijn af-
hankelijk van de mensen die voor 
ons zorgen.’ Het helpt wanneer 
bewoners weten dat zorgmedewer-
kers respectvol omgaan met wat ze 
horen: ‘Ik weet dat het niet verder 

verteld wordt en dat vind ik schitte-
rend.’  

Goed om te weten
• Zorgmedewerkers beginnen soms 
niet aan een praatje omdat ze bang 
zijn dat het te veel tijd kost. Maar be-
woners zien dat zorgmedewerkers 
hard werken en houden daar (soms) 
nadrukkelijk rekening mee: ‘Ik hoef 
niet zo’n extreem lang gesprek te 
hebben. Als ik mijn verhaal maar 
even kwijt kan.’
• Niet iedere bewoner zit om een 
praatje verlegen. Eén bewoner vindt 
het belangrijkste van zorgmedewer-
kers: ‘Dat ze functioneel zijn.’ 
• Het ‘praatje’ is extra belangrijk 
voor bewoners met een klein soci-
aal netwerk, bewoners die beperkt 
mobiel zijn en bewoners die niet zo 
gemakkelijk contact leggen met me-
debewoners. 

Aanbeveling 7  |  Geef ongevraagd 
aandacht

Bewoners vinden het fijn aandacht 
te krijgen zonder er om te hoeven 
vragen. Een bewoner die relatief 
weinig zorg nodig heeft, vertelt dat 
hij die aandacht mist: ‘Als ik ziek op 
bed lig, komt er niemand kijken. Ze 
zeggen dat ik moet bellen als ik iets 
nodig heb, maar dat doe ik niet zo 
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snel. Ze komen alleen uit zichzelf 
als je helemaal niks meer kunt. Ik 
zou het fijn vinden als ze af en toe 
even bij me komen kijken en vragen 
of ik iets nodig heb.’
Bewoners willen gezien en geaccep-
teerd worden: de zorginstelling is 
immers hun thuis. Een lesbische be-
woonster vertelt: ‘Nu we de mensen 
van de zorg en de huishouding onze 
levensverhalen verteld hebben, zeg-
gen ze eerder “Dag mevrouw”. Dat 
komt omdat ze beter weten wie je 
bent.’ Deze mevrouw laat sindsdien 
veel meer van zichzelf zien: ‘Toen ik 
laatst vertelde over de scheiding van 
mijn vriendin, merkte een van de 
leerling-verzorgenden op “Ik kan aan 
uw ogen en stem zien dat u het er nog 
steeds moeilijk mee heeft”. Als we de 
roze salon (ontmoetingsplek voor ho-
moseksuele en lesbische ouderen) 
niet hadden gehad, was dit nooit ge-
beurd. Dan had ik veel meer op mijn  
kamer gezeten. Wij als ‘roze’ mensen 
hebben zo’n goed leven hier!’

Goed om te weten
• Veel bewoners waarderen het wan-
neer zorgmedewerkers ongevraagd 
belangstelling tonen voor hun leven 
en eens iets vragen over familie, 
kleinkinderen of een hobby. 

• Bewoners die dementeren heb-
ben behoefte aan aandacht in de 
vorm van lichamelijk contact,  ver-
tellen hun naasten. Nabijheid, een 
aanraking, omarming of knuffel zijn 
belangrijk.

Aanbeveling 8  |  Zorg voor een  
veilig gevoel 

Bewoners die weten dat er op hen 
gelet wordt, voelen zich veiliger. Bij 
een zorginstelling waar onlangs 
enkele bewoners vielen, merkt een 
bewoner op: ‘Er is hier geen spra-
ke van rommel in de gangen of in de 
kamers en toch vallen er mensen. 
Hoe kan dat? Wordt er eigenlijk wel 
goed op ons gelet?’
De organisatiecultuur is erg bepa-
lend voor het veiligheidsgevoel van 
de bewoners. Dat neemt toe als een 
organisatie uit eigen beweging initi-
atieven neemt de veiligheid te waar-
borgen. De organisatie die, vanwege 
berichten in de media over toename 
van diefstal in zorginstellingen, be-
sloot alle bewoners een eigen kluis-
je te geven, kreeg complimenten van 
haar bewoners. 
Verder merken bewoners op dat zij 
de manier waarop zorgmedewerkers 
met hun familie omgaan belangrijk 
vinden. Een vriendelijke en hartelijke 
bejegening zorgt ervoor dat familie 
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en vrienden het prettig vinden om op 
bezoek te komen. Het geeft bewo-
ners een goed en veilig gevoel dat ze 
niet afgerekend worden op ‘lastige’ 
familie: ‘Ik weet dat de zusters mijn 
familielid niet zo mogen maar daar 
laten ze mij gelukkig nooit iets van 
merken.’

Goed om te weten
• Bewoners zeggen niet altijd waar 
het op staat omdat zij vrezen dan 
minder goede zorg te krijgen.
• Je hoeft niet alles in een zorg-
leefplan op te nemen. Privacy is erg 
belangrijk. Dat betekent dat som-
mige ontboezemingen, die tijdens 
een goed gesprek plaatsvinden, niet 
bestemd zijn voor de oren van een 
ander. Ook de familie van de bewo-
ner hoeft niet alles te weten. Twijfel 
je bij het vastleggen van uitspraken? 
Overleg dan met de bewoner wat hij 
wil dat jij met die informatie doet. 
• Als je als zorgmedewerker ergens 
tegenaanloopt waar je emotioneel 
van wordt of wat je als dilemma er-
vaart, bespreek dit dan met een ver-
trouwenspersoon in de organisatie.
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3. De bewoner betrekken

Ouderen gaan naar een zorgin-
stelling omdat ze zich in hun 

thuissituatie niet langer zelfstan-
dig kunnen redden en langdurend 
op zorg van anderen zijn aangewe-
zen. Dat betekent niet dat ze niets 
meer kunnen. Bewoners willen niet 
alleen maar consumeren, maar zo-
veel mogelijk zelf blijven doen. Voor 
hun mentaal welbevinden is het 
zeer stimulerend wanneer de zorg- 
instelling bewoners betrekt bij de 
dagelijkse zorg en ondersteuning. 
Bewoners willen geïnformeerd wor- 
 den en hebben vaak goede ideeën 
over hoe de zorg beter kan. Zij heb-
ben behoefte aan sociale contacten, 
willen buiten de muren van de in-
stelling kijken en halen veel voldoe-
ning uit activiteiten.

Aanbeveling 9 | Bevorder  deelna-
me aan activiteiten

Deelname aan activiteiten kan voor 
bewoners een zinvolle dagbesteding 
zijn. Bewoners vinden het prettig om 
geprikkeld te worden aan activiteiten 
mee te doen.  Zonder betutteling wel 
te verstaan, want soms ervaren zij 
te veel druk om aanwezig te zijn bij 
groepsactiviteiten en voelen ze zich 

niet serieus genomen. ‘In de zaal 
zitten met zoveel mensen vind ik 
moeilijk, zeker als ik niet zelf mag 
bepalen bij wie ik ga zitten’, merkt 
een bewoner op.
Bewoners vragen om respect voor 
hun wensen. De een wil elke dag in 
z’n eentje een stukje kunnen wan-
delen, de ander wil graag meedoen 
met groepsactiviteiten. Zelfstandig-
heid en mobiliteit zijn belangrijk. 
Ondersteuning bij het leren rijden op 
een scootmobiel stellen bewoners 
daarom zeer op prijs. Verder willen 
ze graag, net als in hun thuissitua-
tie, een muziekinstrument bespelen. 
Hulp kan daarbij zeer welkom zijn. 

Goed om te weten
• Zolang het respectvol gebeurt, 
zijn bewoners blij met medewerkers 
die hen stimuleren om deel te ne-
men aan activiteiten, óf er iets van 
zeggen wanneer ze de bewoner iets 
zien doen of laten dat mogelijk niet 
goed voor hem is. 
• Bewoners willen graag hun hobby 
blijven uitoefenen. Om dat mogelijk 
te maken is het nodig dat verzor-
genden, ergotherapeuten, zelfstan-
digheidstrainers, activiteitenbege-
leiders en maatschappelijk werkers 
goed samenwerken. 
• Sommige bewoners houden niet 
van het ‘met z’n allen gezellig kof-
fiedrinken’. Zij waarderen het wan-
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neer de zorginstelling meerdere 
koffiehoekjes inricht, waar je op zelf 
gekozen tijdstippen terecht kan. Dan 
valt er iets te kiezen.

Aanbeveling 10 | Stimuleer onder-
linge contacten 

Sociale contacten dragen bij aan 
mentaal welbevinden. Zeker nieuw-
komers kunnen steun gebruiken bij 
het leggen van contacten met de ‘zit-
tende’ bewoners. Zorgmedewerkers 
spelen hierbij een verbindende rol. 
Activiteiten om mensen met elkaar 
in contact te brengen zijn waarde-
vol. Zo merkt een bewoner op: ‘Ik 
ga naar de cursus Gelukkig Ouder 
Worden. Dat vind ik fijn ja, dan hoor 
je eens hoe de anderen over dingen 
denken.’
Goede onderlinge contacten zorgen 
ervoor dat bewoners zich bij elkaar 
betrokken voelen en voor elkaar van 
betekenis zijn. Dat maakt hen min-
der afhankelijk van zorgmedewer-
kers.
Veel bewoners geven aan ‘nodig te 
willen zijn’. Zoals de bewoner die 
zich medeverantwoordelijk voelt 
voor een goede opvang van nieuwe 
bewoners. Hij vraagt na de eerste 
nacht altijd hoe iemand geslapen 
heeft. ‘Ik weet hoe moeilijk het is 
om naar het verpleeghuis te gaan 

en alles achter je te laten. De orga-
nisatie heeft waardering voor wat 
ik doe.’ Het kan veel voor bewoners 
betekenen als ze door de organisatie 
erkend worden in hun rol van ‘buddy’ 
of begeleider. 

Goed om te weten
• Vanuit betrokkenheid informeren 
bewoners vaak bij zorgmedewerkers 
naar hoe het met een medebewoner 
gaat. Het valt niet in goede aarde 
wanneer dit als pure nieuwsgierig-
heid wordt afgedaan. 
• Veel bewoners hebben speciale 
talenten en vaardigheden. Onder-
steun hen bij het zelf organiseren 
van activiteiten, bijvoorbeeld het on-
derhouden van een tuintje. 

Aanbeveling 11 | Betrek de bewo-
ner bij het beleid van de instelling

Bewoners voelen zich meer betrok-
ken bij hun instelling als deze hen 
goed en tijdig informeert over veran-
deringen. Zij hebben er recht op: ze 
wonen er immers. Informeren kan 
mondeling, omdat bewoners dan di-
rect kunnen reageren, maar ook een 
regelmatig verschijnend krantje is 
daarvoor geschikt. 
Wie bewoners een stem wil geven 
in het beleid van de instelling, moet 
hun wel de ruimte geven om ideeën 
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over bijvoorbeeld zorg of dagbeste-
ding met medewerkers te bespre-
ken. Een tweede noodzakelijke stap 
is het serieus met een idee aan de 
slag gaan. Dat gebeurde bij een 
bewoonster die voorstelde om een 
gespreksgroep voor homoseksuele 
en lesbische ouderen op te richten. 
De zorginstelling nam dat idee over 
en betrok de bewoonster daarbij. Ze 
vertelt dat er een wereld voor haar 
open ging: ‘Dat had ik nooit gedacht, 
dat ik nog de moeite waard ben voor 
een ander.’

Goed om te weten
Tijdens huiskamerbijeenkomsten 
kunnen bewoners zaken aan de 
orde stellen en ideeën uitwisselen 
met zorgmedewerkers. Bewoners 
verwachten dan wel dat de organisa-
tie iets met hun opmerkingen doet. 
Anders raken ze teleurgesteld. ‘Dan 
zeggen medewerkers “we nemen 
het mee” of “we schrijven het op” en 
dan hoor je er nooit meer iets van.’

Aanbeveling 12 | Zorg voor een 
goede teamsfeer

De sfeer op een afdeling heeft veel 
invloed op hoe een bewoner zich 
voelt. ‘Voor 80% wordt mijn gevoel 
bepaald door wat er op de afdeling 
gebeurt’, merkt een bewoner op.  

Bewoners voelen de sfeer in een 
team goed aan. ’De verzorgenden 
werken goed samen, staan voor el-
kaar klaar en roddelen niet over el-
kaar’, merkt een bewoner op. 
Duidelijk is: hoe beter de samen-
werking in een team, hoe beter de 
sfeer op de afdeling. De rol van de 
leidinggevende is eveneens belang-
rijk. Bewoners voelen zich gehoord 
en gesteund als de leidinggevende 
zichtbaar aanwezig- en het contact 
laagdrempelig is. Een bewoonster 
vertelt: ‘Je kunt gewoon bij hem 
binnenlopen, anders had ik me hier 
eenzaam gevoeld. Je merkt het ook 
bij andere cliënten, ze voelen zich zo 
gewaardeerd als mens.’

Goed om te weten
• De zorginstelling kan thuis niet 
vervangen. Hoe fijn en goed bewo-
ners de zorg ook vinden, ze kunnen 
toch heimwee blijven voelen en ver-
drietig zijn omdat ze niet meer zelf-
standig thuis wonen. 
• Bewoners willen graag dat het 
dagritme in de instelling aansluit 
bij wat ze thuis gewend waren. Ze 
waarderen het als de medewerkers 
zich daarvoor inspannen. Tegelijker-
tijd begrijpen ze ook dat niet al hun 
wensen te verwezenlijken zijn. 
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4.
Mentaal welbevinden
in het zorgleefplan.
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4. Mentaal welbevinden 
 in het zorgleefplan

De meeste zorginstellingen ge-
bruiken het zorgleefplanmodel 

van ActiZ. Dat plan komt tot stand 
op basis van gesprekken die zorg-
medewerkers met bewoners (en 
diens mantelzorgers) voeren. Het 
zorgleefplan onderscheidt vier do-
meinen waarvan Mentaal welbevin-
den er een is. 

In de huidige praktijk krijgt zorg voor 
het lichamelijke welzijn van de be-
woner doorgaans de meeste aan-
dacht. Zorgmedewerkers lopen nog 
te vaak – vooral omdat ze het lastig 
en ongrijpbaar vinden – met een 
boog om het domein Mentaal welbe-
vinden heen. Zorgdoelen en –acties 
die tot dit domein behoren, worden 
daardoor onvoldoende benoemd. 
Dat betekent niet dat zorgmedewer-
kers geen aandacht hebben voor 
mentaal welbevinden. Dat hebben 
ze wél, alleen hangen ze dat label er 
niet zo snel aan. 
Uit voorgaande hoofdstukken blijkt 
immers dat fysieke zorg en zorg 
voor het mentaal welbevinden hand 
in hand gaan. Zorgmedewerkers le-
veren door hun manier van werken, 
mits aandachtig uitgevoerd en afge-
stemd op de wensen van de bewo-
ner, al een goede bijdrage aan het 

mentaal welbevinden. Het is dan ook 
heel goed mogelijk om in het zorg-
leefplan concrete doelen en acties 
over zorg voor het mentaal welbe-
vinden op te nemen.

Verzorgenden ervaren het zorg-
leefplan over het algemeen als 
een instrument waarmee zij, 
vanuit een ‘brede blik’, in sa-
menspraak met de cliënt en zijn 
familie zorg kunnen bieden die 
bijdraagt aan kwaliteit van leven. 

(Uitkomst van Ronde Tafelgesprek met 

verzorgenden)

Tips
Denk bij het opstellen van een goed 
zorgleefplan, met aandacht voor 
mentaal welbevinden, aan het vol-
gende:
• Maak bij het eerste gesprek, be-
doeld om de bewoner beter te leren 
kennen, nog geen gebruik van de 
domeinen. Daarmee voorkom je dat 
je in hokjes gaat denken in plaats 
van de bewoner ‘als mens’ centraal 
te stellen.
•  Gebruik de indeling in domeinen 
pas als je zorgdoelen bespreekt. 
Begin dan met het domein mentaal 
welbevinden (in plaats van de fysieke 
zorg).
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• Schrijf in dagelijkse taal en maak 
er een dialoog van met de cliënt: 
schrijf dingen op in de U (of jij) vorm: 
‘U vindt het belangrijk dat… U heeft 
graag dat…’
• Laat de bewoner lezen (of lees 
voor) wat je hebt opgeschreven en 
vraag na of hij zich hierin herkent.
• Maak zorgdoelen van de zaken die 
de bewoner belangrijk vindt en laat 
daarbij los wat je zelf gewend bent 
als zorgdoelen te zien.

Voorbeelddoelen bij mentaal wel-
bevinden 
• ‘U kunt uw gevoelens kwijt in ge-
sprekken met uw contactverzorgen-
de.’
• ‘U krijgt begeleiding bij het leg-
gen van contacten met andere be-
woners.’
• ‘Je doet de dagelijkse verzorging 
zoveel mogelijk op eigen kracht.’
• ‘We respecteren het als u aan-
geeft alleen te willen zijn.’
• ‘Wanneer u aangeeft naar de kerk 
te willen gaan dan vragen wij een 
vrijwilliger om u te begeleiden.’

Met het zorgleefplan leer je de 
bewoner beter kennen
‘Het zorgleefplan is een goed in-
strument voor iedere cliënt, ook 
als er weinig zorg gegeven wordt. 
Je gaat in overleg met de cliënt 
en houdt meer rekening met de 
wensen van de cliënt. De vier do-
meinen geven een breder beeld 
van de cliënt. Naast het bieden 
van een goede basiszorg, zijn het 
met name kleine dingen die heel 
wezenlijk zijn voor iemands iden-
titeit. Bijvoorbeeld het aanleggen 
van een tuintje of het bezoeken 
van een concert. Je doet dat als 
verzorgende niet allemaal zelf. Je 
regelt en coördineert deze dingen 
om het welbevinden van je cliënt 
te ondersteunen en sociaal isole-
ment te voorkomen. Voorop staat 
dat je cliënt zelf de regie moet 
kunnen hebben. In de intramura-
le zorg ondersteunt het zorgleef-
plan het ‘zich thuisvoelen’ van de 
cliënt. Het draagt ertoe bij dat ie-
mand zijn woonomgeving op een 
eigen manier kan inrichten, met 
de privacy en sfeer die hij wil. Het 
zorgleefplan stuurt de zorg elke 
dag.’ 

(Uit: Toekomst Verzorgenden V&VN)
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5.
Tips voor contactverzorgenden 
en leidinggevenden.
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5. Tips voor contact-
 verzorgenden en leiding-
 gevenden 

Het contact tussen bewoner en 
zorgmedewerker is bepalend 

voor de kwaliteit van leven van de 
bewoner. Het gaat om de interac-
tie, om de dialoog. Vilans heeft daar 
veel instrumenten voor ontwikkeld. 
Bijvoorbeeld rond thema’s als Het 
Goede Gesprek, Communicatie en 
Dialoog in de Zorg. Op www.vilans.
nl/communiceren vind je daarover 
veel informatie en praktische hulp-
middelen. Voor het mentale welbe-
vinden van bewoners zijn aandacht, 
contact en communicatie van cru-
ciaal belang. Daarom een aantal 
tips voor verzorgenden en hun lei-
dinggevenden om de dialoog met 
de  bewoner op een goede manier 
te voeren. 

5.1  Tips voor contactverzorgenden

Verzorgenden hebben voor hun vak 
gekozen omdat ze iets voor mensen 
willen betekenen. Ze betreuren het 
dat ze door de waan van de dag hun 
‘drive’ minder sterk voelen en kun-
nen uiten. Ze willen dat vuur terug. 
Ze willen bewoners graag beter le-
ren kennen en een relatie met hen 
opbouwen. Dat kost tijd: tijd voor 

gesprekken, tijd om goed te obser-
veren en de familie om informatie te 
vragen.
‘Het is soms moeilijk om gesprek-
ken aan te gaan en bewoners op 
zo’n manier te benaderen dat je 
meer zicht krijgt op hun achter-
grond’, zegt een verzorgende. ‘Dik-
wijls weet je niet wat er zich vóór de 
komst naar de instelling in het leven 
van de cliënt heeft afgespeeld. Bij 
dementerenden weet je vaak niet 
wat je moet doen. Als je zou weten 
wat er vroeger is voorgevallen, zou 
je het beter snappen.’

Begin breed in plaats van op de 
vierkante centimeter
Probeer eerst een algemeen beeld 
van de bewoner te krijgen. Voer een 
open gesprek, waarin je ook (gedo-
seerd) iets over jezelf kwijt kunt. Stel 
vragen als: 
• Hoe gaat het met u (met jou)?
• Hoe was uw situatie voordat u bij  
 ons kwam. Hoe deed u het toen?
• Wat vindt u belangrijk?
• Wat vindt u plezierig?

Zorg voor een goede basishouding
Zorgmedewerkers bevorderen het 
mentaal welbevinden van de bewo-
ner door een uitnodigende basis-
houding:
• ‘Straal’ uit: ‘Wat kan ik op dit mo-

ment voor u doen?’
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• Regelmatig in gesprek gaan, ook 
met familie.

• ‘Gewoon’ even bij iemand gaan 
zitten voor een praatje.

• Ook non-verbaal communiceren 
en contact maken. Bijvoorbeeld 
door een arm om iemand heen te 
slaan, oogcontact maken. 

Hanteer een goede gespreks- 
techniek
Manier van vragen stellen
• Stel open vragen: vragen die be-

ginnen met ‘hoe’ 
• Goed luisteren en doorvragen 
• Verduidelijking vragen 
• Samenvatten
• Rustig en vriendelijk zijn
• Nagaan of wat je hebt gezegd, 

begrepen is 
• ‘Neutrale’ vragen stellen. Vraag 

naar de levensbeschouwing van 
een bewoner in plaats van naar 
een religie. En vraag naar wie 
belangrijk is in het leven van de 
bewoner, in plaats van ‘Bent u ge-
trouwd?’. Zo vermijd je dat je be-
paalde antwoorden al bij voorbaat 
uitsluit.

Houding tijdens het gesprek
• Een open houding
• Niet oordelen en rust bewaren
• Veiligheid bieden en geruststellen
• Grenzen aangeven.

Gedrag naar aanleiding van  
gesprekken
• Betrouwbaar zijn
• Terugkomen op dingen
• Eigen initiatief nemen.

Wensen vervullen
• Meeleven, informeren hoe het 

met iemand gaat.
• Er voor zorgen dat de bewoner 

een vertrouwenspersoon heeft.

Bijzondere bewoners
De zorg voor heel zieke bewoners 
of bewoners die in hun gedrag 
‘ongrijpbaar’ en onvoorspelbaar 
zijn, kan gevoelens van onmacht 
oproepen. In je team kun je be-
spreken wat je weet over deze be-
woner en wat hij of zij belangrijk 
vindt. Schrijf dat op en laat een 
van je collega’s in een gesprek 
met de bewoner nagaan of dit 
klopt. Vraag: ‘Wij denken dat u het 
belangrijk vindt dat…’ En luister 
en kijk vervolgens naar de reactie 
van de bewoner. Die reactie biedt 
een goede ingang om meer over 
de bewoner en diens zorgvraag te 
weten te komen. En natuurlijk zijn 
er meestal ook nog familieleden 
of vrienden die je kunt raadple-
gen.
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5.2  Tips voor leidinggevenden

Een goede stap die zorgorganisaties 
kunnen zetten, is hun visie op men-
taal welbevinden vastleggen in het 
beleid en vertalen naar praktische 
‘gedragsregels’ en handreikingen 
voor de dagelijkse praktijk. Bespreek 
met medewerkers deze visie op zorg: 
wat betekent die voor hun dagelijks 
werk, wat doe je wel en wat niet.

Andere tips zijn:
• Zorg er voor dat medewerkers 
regelmatig kunnen stilstaan bij hun 
werk, door reflectie- of intervisie-
bijeenkomsten te organiseren.
• Trek geld uit voor deskundig-
heidsbevordering. 
• Zorg voor continuïteit in de zorg-
verlening. Bewoners hebben be-
hoefte aan vertrouwde gezichten.   
Het samenstellen van ‘kernteams’ 
(een groep ‘vaste’ medewerkers) 
voorziet in die behoefte.
• Geef medewerkers de ruimte om 
de bewoners goed te leren kennen.
• Maak gebruik van de specifieke 
kwaliteiten en talenten van zorgme-
dewerkers. 
• Stimuleer betrokkenheid van be-
woners vanaf de eerste dag dat ze in 
de zorginstelling wonen. Bied ruim-
te voor inspraak en goede ideeën, via 
bewonersraden of informeel tijdens 
huiskamergesprekken.

• Betrek bewoners bij het kiezen en 
organiseren van activiteiten.
• Werk met een kwaliteitssysteem 
(bijvoorbeeld PREZO) dat aandacht 
schenkt aan mentaal welbevinden.
• Werk samen met psychologen, 
geestelijk verzorgers en maatschap-
pelijk werkers om verzorgenden 
te ondersteunen bij aandacht voor 
mentaal welbevinden. 
• Betrek activiteitenbegeleiders en 
coördinatoren vrijwilligers(werk) om 
samen met verzorgenden aandacht 
voor mentaal welbevinden te reali-
seren.

Online communicatiesysteem 
Mantelzorgers van bewoners zijn 
vaak slecht bereikbaar en regel-
matig doen verzorgenden hetzelf-
de verhaal. Dat is lastig en kost 
veel tijd. Een online communi-
catiesysteem kan dit probleem 
oplossen. Dit systeem biedt een 
afgeschermde en beveiligde om-
geving, waarin zorgverleners met 
vrienden en familie kunnen com-
municeren over de bewoner. Deze 
vorm van communicatie, die door 
de familie zeer wordt gewaar-
deerd, versterkt de relatie tussen 
familie en verzorgenden. Kijk voor 
meer informatie op www.vilans.nl
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Meer informatie
Publicaties 
Werken aan mentaal welbevinden. Vijf startpunten voor de zorgorganisatie
ActiZ (2010)
Brochure (bestellen via www.netwerklevensvragen.nl/producten) 

Mentaal welbevinden in de zorg thuis. Startpunt voor zorginnovatie
ActiZ (2012)
Brochure (bestellen via www.netwerklevensvragen.nl/producten) 

De verzorgende van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 
2020. Rondetafelgesprekken met verzorgenden Januari 2011-Oktober 
2011
V&VN (2011)
Rapport (downloaden via www.venvn.nl) 

Werkvormen
Landkaart Domein Mentaal Welbevinden
Vilans (2012)
Gesprekstool met handleiding en werkvormen (bestellen en downloaden 
via www.vilans.nl/mentaalwelbevinden) 

Elkaar beter leren kennen. Handleiding voor het opzetten van gespreks-
groepen voor nieuwe bewoners
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen en Marcelle Mulder (2010)
Handleiding (downloaden via www.netwerklevensvragen.nl/producten)

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten. Omgaan met levensvragen 
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen / V&VN (2009)
Werkboek (downloaden via www.netwerklevensvragen.nl/producten)  
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Mijn leven in kaart. Methode voor het maken van een levensboek
Wout Huizing en Thijs Tromp (2007)
Gesprekskaarten en handleiding (bestellen via www.mijnleveninkaart.nl)
 
Thuiskomen. Film over vriendschap in een verzorgingshuis
Bernard Bussemaker (2011)
Dvd en handleiding (bestellen via www.thuiskomendefilm.nl) 

Tja, wat zal ik zeggen. Met cliënten in gesprek over spiritualiteit
Elizabeth Johnston Taylor, Peterjan van der Wal, Janco Wijngaard (2010)
Werkboek (bestellen via www.zonnehuisgroep.nl/tja)

Websites
www.vilans.nl/mentaalwelbevinden 

www.vilans.nl/communiceren

www.netwerklevensvragen.nl 

www.zorgleefplanwijzer.nl

www.invoorzorg.nl/goedingesprek
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Bijlage
Op een rijtje: Twaalf aanbevelingen om te werken aan mentaal welbevinden 
in de langdurende ouderenzorg

1 De cliënt leren kennen

1. Leer de cliënt als persoon  kennen
2. Weet wat de cliënt zelf wil doen en houd hier rekening mee 
3. Ga flexibel om met regels en afspraken
4. Sta voorkeuren toe

2 Stilstaan bij de cliënt

5. Neem de tijd  voor de cliënt
6. Maak een praatje
7. Geef ongevraagd aandacht
8. Zorg voor een veilig gevoel 

3 De cliënt betrekken
 
9. Bevorder deelname aan activiteiten
10. Stimuleer sociale contacten
11. Betrek de cliënt  bij het beleid van de instelling
12. Zorg voor een goede teamsfeer





Mentaal welbevinden in de langdurende ouderenzorg 

Twaalf aanbevelingen 
voor zorgmedewerkers en teamleiders 

Hoe voelt u zich vandaag? geeft twaalf aanbevelingen voor aan-
dacht voor mentaal welbevinden. Een thema dat gelukkig steeds meer 
aandacht krijgt in de ouderenzorg. Het staat hoog op het prioriteiten-
lijstje van cliënten. Zij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor 
hoe zij zich voelen. Het besef dat zorgmedewerkers hen zien en deze 
aandacht geven, is erg  belangrijk voor hen.

Voor zorgmedewerkers is aandacht voor mentaal welbevinden vaak 
niet zo vanzelfsprekend. Het thema is ongrijpbaar en ‘vaag’ en ze we-
ten niet zo goed hoe ze het in hun drukke werkschema kunnen inpas-
sen. Lukt dat wel, dan komen ze weer in contact met hun motivatie. 
Híervoor hebben ze voor hun vak gekozen, om iets voor een ander te 
betekenen.

Vilans sprak met bewoners, zorgmedewerkers en leidinggevenden 
in de ouderenzorg over mentaal welbevinden. Dit leverde verhelderen-
de inzichten op en praktische informatie, zowel voor zorgmedewer-
kers, als voor beleidsmakers. Ook voor hen is inzicht in mentaal wel-
bevinden belangrijk, het raakt immers rechtstreeks aan hun missie.

Vilans wil met deze brochure zorgmedewerkers en teamleiders 
praktische aanknopingspunten bieden om aandacht voor mentaal wel-
bevinden te integreren in het bieden van goede zorg.

Catharijnesingel 47

3511 GC Utrecht

(030) 789 2300 

www.vilans.nl


