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Oudere mensen beoordelen de zorg die ze krijgen vooral op hun relatie met zorgmedewerkers. Aandacht voor hun levensvragen hoort daar ook bij. Mensen willen
gehoord en gewaardeerd worden, juist bij ziekte en groeiende kwetsbaarheid, als
mensen om je heen wegvallen. Zorgmedewerkers in alle functies krijgen hiermee
te maken. Ook de overheid onderschrijft het belang en draagt in haar beleid uit dat
ouderen recht hebben op ‘liefdevolle zorg waarin hun waardigheid centraal staat’.
Deze nieuwe Kwaliteitsstandaard Levensvragen draagt daaraan bij.

‘Als een cliënt onrustig is en tegenstribbelt ga ik eerst even zitten om
te praten over wat hem of haar
bezighoudt. Daarna is de zorg in
een mum van tijd gebeurd.’
Uit een intervisiebespreking met zorgmedewerkers
Foto: Ronald van Erkel*

Wat is een kwaliteitsstandaard?
Een kwaliteitsstandaard laat vanuit het perspectief van de cliënt zien wat op een
bepaald gebied nodig is om goede zorg te verlenen. De Kwaliteitsstandaard Levensvragen geeft weer hoe de ouderenzorg goed kan omgaan met levensvragen van
cliënten. Niet als een apart onderwerp, maar als een integraal onderdeel van de zorg.
Behoeften, verlangens en mogelijkheden van de individuele cliënt zijn daarbij leidend.
Vertaald naar het dagelijks leven: wat houdt iemand bezig, wat doet hem verdriet, wat
maakt hem gelukkig, wat geeft hem houvast en wat vindt hij vervelend? Maar ook: hoe
kijkt hij terug op zijn leven en hoe kijkt hij vooruit naar het einde?
De Kwaliteitsstandaard Levensvragen is een algemene standaard bedoeld voor ouderen
met een zorgindicatie, ongeacht welke aandoening, beperking of ziekte ze hebben.
De standaard overstijgt daarmee de ziekte-specifieke standaarden.

* Deze foto komt van de fotowedstrijd Mentaal Welbevinden van www.zorgvoorbeter.nl en is slechts ter illustratie van het citaat.

Wat vindt u in de kwaliteitsstandaard?
De Kwaliteitsstandaard vat het begrip ‘omgaan met levensvragen’ ruim op. Het gaat
om dagelijkse en existentiële zingeving. Van ‘wat maakt de dag de moeite waard’ tot
‘wat maakt het leven de moeite waard’. Omgaan met levensvragen heeft raakvlakken
met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Het gaat om aandachtig
luisteren en samen stil zijn, maar ook om helpen zoeken naar antwoorden. Om daarbij
te ondersteunen biedt de kwaliteitsstandaard:
•
•
•
•
•
•
•

Een inhoudelijke motivatie vanuit de behoeften van ouderen en het veranderende
denken over kwaliteit van zorg.
Een begripsbepaling: wat zijn levensvragen en hoe kun je daarbij ondersteunen?
Doel en effecten: wat is het doel van de standaard en wat levert het op?
Aanbevelingen voor zorgorganisaties over goed omgaan met levensvragen, uitgesplitst naar de organisatie van de zorg, het zorgproces en de zorginhoud.
Een samenvatting van de standaard voor cliënten(raden).
Een verwijzing naar materialen voor deskundigheidsbevordering die eerder werden
ontwikkeld.
Een meetinstrument om de standaard te implementeren en na te gaan hoe de
organisatie ervoor staat. Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor cliënten,
mantelzorgers, medewerkers en management, een werkinstructie om in gesprek
te gaan over de huidige kwaliteit en een voorstel hoe organisaties op basis daarvan een verbeterproces kunnen starten.

‘Het belangrijkste dat we

kunnen doen is de ander
het gevoel geven dat hij
er mag zijn.’

Een bij de ontwikkeling van de standaard
betrokken zorgmedewerker

Cartografie: Jean Klare

Wat levert het op?
Goed omgaan met levensvragen levert veel op.
Voor de cliënt
De oudere voelt zich gezien en gehoord. Hij kan terug- en vooruitkijken naar het eigen
leven en voelt zich van betekenis. Het vergroot zijn vermogen zich aan te passen aan
nieuwe situaties en zelf de regie te houden.
Voor de medewerker
Mensen kiezen voor werken in de zorg omdat ze contact met anderen belangrijk vinden
en van betekenis willen zijn. Aandacht hebben voor levensvragen van hun cliënt geeft
ze veel voldoening. Ze weten dat ze werkelijk iets voor hun cliënt betekenen op dat
moment. Dat vergroot hun werkplezier en vermindert het ziekteverzuim.
Voor de organisatie
Tevreden cliënten en medewerkers is een belangrijke opbrengst. Daarnaast blijkt uit
onderzoek dat gesprekken over levensvragen met zelfstandig wonende ouderen het
beroep op de (huisartsen)zorg vermindert en de zorgkosten omlaag brengt. Praktijkervaringen laten zien dat dit ook geldt voor de langdurende zorg.

‘Een bewoner met Alzheimer vertoonde probleemgedrag. Wij zijn samen
op zoek gegaan naar zijn vroegere
hobby’s. Nu daarvoor meer ruimte is,
heeft hij geen medicatie meer nodig.’
Een bij de ontwikkeling van de standaard
betrokken zorgmedewerker
Foto: Ronald van Erkel*

* Deze foto komt van de fotowedstrijd Mentaal Welbevinden van www.zorgvoorbeter.nl en is slechts ter illustratie van het citaat.

Ontwikkeld in samenwerking
De Kwaliteitsstandaard Levensvragen is ontwikkeld door het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen in samenwerking met relevante partijen in het veld, waaronder vier
ouderenzorgorganisaties en de Universiteit voor Humanistiek. De kwaliteitsstandaard is
mogelijk gemaakt door het Zorginstituut Nederland (ZiN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
De informatie in deze Kwaliteitsstandaard is gebaseerd op bestaande publicaties en
onderzoeksresultaten en op uitkomsten van ontwikkeltrajecten en onderzoek die
specifiek in het kader van de ontwikkeling van deze Kwaliteitsstandaard zijn uitgevoerd.

Aan de slag
Wilt u aan de slag met zingeving en levensvragen? Doe dan mee met ons jaartraject
Leernetwerk Liefdevolle Zorg en Waardigheid – verbeteren van uw zorgpraktijk op basis
van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen.
U krijgt zicht op hoe uw organisatie er nu voorstaat in het bieden van liefdevolle zorg
met aandacht voor levensvragen, en waar uw ontwikkelkansen liggen. Samen met
andere organisaties werkt u hieraan met ruimte voor reflectie, en met input van
expertise op levensvragen, veranderaanpak en effectieve communicatie. Diepgang,
plezier en activiteit zijn kernwoorden in dit traject. Vilans en Reliëf zijn uw coach en
begeleider namens het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.

Meer weten?
U kunt de Kwaliteitsstandaard Levensvragen downloaden via
www.netwerklevensvragen.nl/kwaliteitsstandaardlevensvragen
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het leernetwerk? Neem dan contact op met
Christien Begemann, C.Begemann@Vilans.nl of (030) 7892407.

Het expertisenetwerk is een samenwerking van: ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, MOgroep,
LOC Zeggenschap in zorg, PCOB en Unie KBO, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis, Vilans.
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