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 Het domein ‘mentaal welbevinden’ maakt deel uit van het Kwaliteitskader voor 
Verantwoorde Zorg. In essentie gaat het om de volgende indicatoren:

•	 	zorgverleners	hebben	respect	voor	de	eigen	identiteit	en	levensinvulling	van	de	cliënt;

•	 	zorgverleners	bieden	ondersteuning	aan	cliënten	bij	hun	persoonlijke	ontwikkeling,	
levenskeuzen	en	zingeving;

•	 	er	is	voldoende	aandacht	voor	cliënten	die	eenzaam	zijn	of	depressief;

•	 	er	is	voor	bewoners	van	verpleeg-	en	verzorgingshuizen	voldoende	geestelijke	
verzorging	beschikbaar;

•	 	veranderingen	in	het	mentaal	welbevinden	worden	tijdig	gesignaleerd	en	
doorgegeven.

(Zie:	Kwaliteitskader	Verantwoorde	Zorg,	Utrecht	2007)
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Op	allerlei	plaatsen	in	een	ouderenzorgorganisatie	zijn	mensen	betrokken	bij	het	mentaal	
welbevinden	van	de	cliënten.	Verzorgenden	natuurlijk,	die	in	de	dagelijkse	omgang	veel	met	en	
van	cliënten	meemaken	–	en	die	zich	al	dan	niet	in	staat	voelen	om	daar	passend	op	in	te	gaan.	
Dan	de	meer	gespecialiseerde	behandelaars	(psychologen,	geestelijk	verzorgers	of	specialisten	
ouderengeneeskunde)	wiens	expertise	min	of	meer	tijdig	wordt	ingeroepen	–	en	die	al	dan	niet	
het	gevoel	hebben	bij	te	kunnen	dragen	aan	een	goede	inbedding	voor	deze	dimensie	van	de	
zorg.	Maar	ook	managers	en	raden	van	bestuur,	die	verantwoordelijk	zijn	voor	de	organisatie	
van	zorg	en	dienstverlening	en	die	‘afgerekend’	worden	op	de	scores	in	het	kwaliteitskader	
Verantwoorde	Zorg.	Als	mentaal	welbevinden	voor	velen	van	hen	een	wat	ongrijpbaar	domein	is,	
hoe	dan	aanknopingspunten	te	vinden	om	er	mee	aan	de	slag	te	gaan?	Welke	visie	helpt	daarbij	
en	hoe	is	de	organisatie	in	te	richten	op	het	leveren	van	deze	kwaliteit	van	zorg?	

De	vijf	artikelen	in	dit	boekje	bieden	bestuurders	en	management	van	zorgorganisaties	
startpunten	om	werk	te	maken	van	mentaal	welbevinden.	Niet	alleen	depressiepreventie	
komt	aan	bod,	maar	ook	de	rol	van	identiteit	en	zinbeleving	in	de	zorg,	de	positie	van	
geestelijke	verzorging,	de	kracht	van	levensverhalen	en	de	gevolgen	voor	implementatie	en	
organisatieontwikkeling. 
Centrale	visie	is	dat	vraaggerichte	zorg	niet	mogelijk	is	zonder	oprechte	en	aanhoudende	
aandacht	voor	de	identiteit	van	de	cliënt.	Mentaal	welbevinden	is	geen	extraatje	in	de	zorg,	maar	
het	vormt	het	hart	van	de	zorg.	Door	werkelijk	aan	te	sluiten	bij	de	persoon	en	de	zinbeleving	
van	de	cliënt	wordt	zorg	doelmatiger	en	bevredigender;	voor	cliënt	èn	medewerker!	

drs. Aad Koster
directeur ActiZ

Mentaal	welbevinden	is	één	van	de	domeinen	van	Verantwoorde	Zorg.	
Naast	de	zorg	voor	het	lichaam	en	voor	wonen	en	participatie,	ervaren	velen	
mentaal	welbevinden	als	een	wat	‘ongrijpbaar’	domein.	En	dus	is	het	vaak	een	
ondergeschoven	kindje	in	de	zorg.	Tegenvallende	scores	op	de	indicator	voor	
depressie	zijn	het	signaal	om	er	iets	aan	te	gaan	doen,	maar	waar	te	beginnen?	
Met	de	vijf	artikelen	in	deze	bundel,	speciaal	geschreven	voor	de	praktijk	
van	de	ouderenzorg,	geeft	ActiZ	startpunten	om	te	werken	aan	mentaal	
welbevinden. 

Voorwoord
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HET KWALITEITSKADER

Cliënten	mogen	in	het	kader	van	mentaal	welbevinden	rekenen	op	respect	
voor	en	ondersteuning	van	de	eigen	identiteit	en	levensinvulling.	De	
oudere	cliënt	heeft	voldoende	privacy,	er	is	aandacht	voor	haar	of	zijn	
eigen	leven	en	de	persoonlijke	waarde	die	zij	of	hij	daaraan	toekent	en	
ontleent,	er	is	ondersteuning	bij	het	sturen	op	het	eigen	leven,	aandacht	
voor	en	ondersteuning	van	(levensfase	gerelateerde)	persoonlijke	
ontwikkeling,	levenskeuzes	en	zingeving,	en	er	is	geestelijke	verzorging	
beschikbaar.	Ook	is	er	adequate	aandacht	voor	en	ondersteuning	bij	
depressie en stemmingsstoornissen.

‘AANDACHT’ ALS BASIS VOOR GOEDE ZORG

Alvorens	concrete	voorwaarden	te	noemen,	willen	we	benadrukken	dat	
het	domein	mentaal	welbevinden	misschien	wel	het	meest	voorname	
onderdeel	is	van	het	kwaliteitskader	voor	verantwoorde	zorg.	Aandacht	
voor	de	persoonlijke	identiteit	van	de	cliënt	is	het	centrale	aspect	van	
mentaal	welbevinden	(zie	artikel	2).	Het	woord	aandacht	is	in	dit	verband	

Implementatie en 
organisatieontwikkeling
In	de	voorgaande	artikelen	hebben	we	uiteengezet	hoe	u	als	bestuurder	vorm	kunt	geven	aan	
het	domein	mentaal	welbevinden.	De	kern	van	mentaal	welbevinden	is	de	aandacht	voor	de	
persoonlijke	identiteit	en	zinervaring	van	de	oudere	cliënt	(artikel	2).	Vandaar	dat	veel	aandacht	
is	besteed	aan	het	levensverhaal	van	de	cliënt	(artikel	4),	aan	de	preventie	van	depressie	en	
eenzaamheid	(artikel	1)	en	aan	de	bijdrage	die	geestelijke	verzorging	kan	bieden	aan	mentaal	
welbevinden (artikel 3).	Dit	vijfde	en	laatste	artikel	gaat	over	de	voorwaarden	waaraan	uw	
organisatie	moet	voldoen	om	de	aandacht	voor	mentaal	welbevinden	succesvol	te	implementeren.	
De	belangrijkste	voorwaarde	is	dat	u	er	expliciet	voor	kiest	dit	domein	voluit	onderdeel	te	
laten	zijn	van	de	kwaliteit	van	de	zorgverlening.	Vanuit	deze	weloverwogen	keuze	komen	
kwaliteitsdomeinen	als	visie,	structuur,	cultuur,	mensen,	middelen	en	resultaten	in	het	vizier.	
Met	de	aanbevelingen	voor	elk	van	die	domeinen	kunt	u	de	geïntegreerde	zorg	vorm	geven	en	
waarborgen. 

»		 	In	de	kern	is	aandacht: 
 
“een	praktijk	waarbij	de	zorggever	zich	
aandachtig	en	toegewijd	op	de	ander	betrekt	
en	zo	leert	zien	wat	er	bij	de	ander	op	het	
spel	staat	–	van	verlangens	tot	angst	–	en	in	
die	aansluiting	dáárbij	gaat	begrijpen	wat	
er	in	de	desbetreffende	situatie	gedaan	zou	
kunnen	worden	en	wie	hij	of	zij	voor	de	ander	
kan	zijn.	Wat	gedaan	kan	worden,	wordt	dan	
ook	gedaan.	Een	manier	van	doen,	die	slechts	
verwezenlijkt	kan	worden	met	gevoel	voor	
subtiliteit,	vakmanschap,	met	praktische	
wijsheid	en	liefdevolle	trouw.” 
Andries Baart
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wezenlijk.	Het	gaat	niet	alleen	om	het	respecteren	van	de	persoonlijke	
identiteit,	maar	ook	om	de	zorg	voor	de	persoonlijke	identiteit.	Oudere	
cliënten	willen	gekend	en	erkend	worden.	Bovendien	is	goede	informatie	
over	wie	iemand	is	en	hoe	zij	het	leven	ervaart	van	belang	voor	een	goede	
inrichting	van	de	zorg	en	de	zorgomgeving.	Om	mensen	in	hun	eigenheid	
te	leren	kennen	is	adequate	informatie	nodig	over	het	leven	dat	iemand	
geleid	heeft	en	sensitiviteit	voor	wat	het	voor	de	cliënt	in	kwestie	betekent	
om	zorgafhankelijk	te	zijn	geworden.	Die	informatie	en	sensitiviteit	kan	
alleen	verkregen	en	ervaren	worden	in	menselijk	contact	zoals	dat	in	de	
zorgrelatie	gestalte	krijgt.

Bij	kwetsbare	cliënten	bij	wie	de	oriëntatie-	en	communicatievermogens	
afnemen,	vraagt	dit	om	bijzondere	aandacht	van	de	zorgverleners.	
Aandacht	staat	dus	centraal	bij	mentaal	welbevinden	maar	het	is	een	
lastige	grootheid.	Het	is	bijvoorbeeld	geen	technisch	aspect	dat	afgevinkt	
kan	worden	binnen	het	kwaliteitssysteem.	Aandacht	is	een	basisattitude	
van	medewerkers	en	de	basis	van	een	goede	zorgrelatie.	Aandacht	staat	en	
valt	met	de	(innerlijke)	rust	om	de	ander	te	observeren,	om	af	te	stemmen	
op	de	ander,	om	in	een	gelijk	ritme	te	komen	en	om	open	te	staan	voor	
het	appèl	achter	de	zorgvraag.	Als	er	sprake	is	van	aandacht	kunnen	ook	
de	andere	aspecten	van	zorg,	namelijk	de	planning,	de	uitvoering	en	de	
evaluatie	van	de	zorgverlening	op	een	goede	manier	ingevuld	worden,	
aansluitend	bij	de	persoonlijke	betekenis	die	de	cliënt	hecht	aan	de	zorg.	

HET KWALITEITSmODEL

De	uitdaging	is:	kunnen	professionals	die	hun	vak	verstaan	de	zorg	
verbinden	met	het	eigen	leven	van	de	cliënt?	Enerzijds	moeten	de	
zorgprofessionals	goede	communicatieve	en	sensitieve	vaardigheden	
bezitten.	Anderzijds	zullen	de	randvoorwaarden	binnen	de	zorgorganisatie	
het	ook	mogelijk	moeten	maken	om	deze	aandacht	te	kunnen	bieden.	
We	onderscheiden	zes	kwaliteitsterreinen	waarop	u	het	domein	mentaal	
welbevinden	kunt	vormgeven.	Per	terrein	geven	we	een	aantal	concrete	
suggesties	en	adviezen.	Deze	zijn	uiteraard	niet	uitputtend	maar	ze	geven	
wel	de	belangrijkste	voorwaarden	aan.

VISIE (KERNWAARDEN) 

Om	zorg	van	goede	kwaliteit	te	kunnen	waarborgen	zijn	kwaliteits-
systemen	goede	hulpmiddelen.	Het	systeem	is	echter	geen	doel	op	zich	
en	het	gesprek	over	kwaliteit	mag	niet	worden	versmald	tot	een	discussies	
over	kwaliteitsbewaking,	procedures,	protocollen	en	outputindicatoren.	

»		 	Verpleegkundigen	en	verzorgenden	willen	
mensen	helpen.	Daarom	kiezen	ze	voor	werk	
in	de	zorg.	Vakkennis	is	daarbij	natuurlijk	
belangrijk.	Maar	je	doet	je	werk	pas	echt	goed	
als	je	respectvol,	betrokken	en	betrouwbaar	
bent	voor	de	cliënt,	vinden	verpleegkundigen	
en	verzorgenden.	Juist	die	‘centrale	waarden’	in	
de	zorg	zet	het	nieuwe	overheidsbeleid	onder	
druk.	Niet	bewust.	Maar	omdat	het	beleid	
blind	is	voor	het	belang	van	die	waarden. 
Harry Kunneman en Marjan Slob
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In	beleidsdocumenten	klinkt	vaak	veel	bedrijfseconomisch	jargon	
als	‘efficiency’,	‘productiviteit’	en	‘effectmetingen’.	Hoe	belangrijk	ook,	
goede	zorg	begint	daar	niet.	Het	begint	met	een	visie	op	de	inhoud	en	
de	morele	waarden	die	in	de	zorg	centraal	dienen	te	staan.	Dat	staat	
momenteel	onder	spanning,	met	name	door	de	ingevoerde	gereguleerde	
marktwerking	in	de	zorg.	Zorgondernemers	krijgen	veel	ruimte	en	
verantwoordelijkheid	om	keuzes	te	maken	in	de	vormgeving	van	de	zorg	
binnen	de	beschikbare	budgetten.	Tegelijkertijd	vragen	de	overheid	en	
verzekeraars	betere	en	eenduidige	verantwoording	van	de	geleverde	
zorg.	Het	moet	met	andere	woorden	sneller	en	beter.	Als	echter	de	balans	
doorslaat	naar	sneller	in	plaats	van	naar	beter	kan	de	zorgverlening	
gereduceerd	worden	tot	het	leveren	van	de	afgesproken	‘zorgvolumes’.	
Zowel	de	cliënten	(en	hun	vertegenwoordigers)	als	de	zorgverleners	willen	
niet	in	dit	keurslijf	gedrukt	worden.	Zij	blijven	vragen	om	menswaardige	
zorg	waarin	de	aandacht	voor	de	persoonlijke	identiteit	centraal	staat	–	of	
dat	nu	gemeten	kan	worden	of	niet.	

De	druk	die	op	het	domein	‘mentaal	welbevinden’	staat,	is	een	gegeven	en	
het	is	goed	om	daar	bij	stil	te	staan.	Vervolgens	is	het	van	belang	dat	u	zich	
bezint	op	de	wijze	waarop	u	indicaties	en	kwaliteitscriteria	doorvertaalt	
naar	de	praktijk	van	de	zorg.	Het	gaat	immers	om	meer	dan	transparantie	
en	‘productieve	uren’.	Goede	zorg	voor	het	domein	‘mentaal	welbevinden’	
vraagt	bijvoorbeeld	om	voldoende	beslisruimte	voor	zorgverleners	om	op	
basis	van	hun	professionele	inschatting	te	kunnen	beslissen	over	de	wijze	
waarop	zij	hun	aandacht	verdelen.	Waarden	als	aandacht	en	betrokkenheid	
zijn	niet	een	‘extraatje’	in	de	zorg.	Ze	vormen	het	belangrijkste	
‘transportmiddel’	voor	de	zorgverlening.	Door	vanuit	dergelijke	waarden	te	
werken,	kunnen	medewerkers	hun	zorg	beter	afstemmen	op	de	cliënten.	
Dit	maakt	de	zorg	uiteindelijk	effectiever.	Er	komen	minder	klachten	en	
het	werkplezier	wordt	hoger.	Op	deze	wijze	vertegenwoordigt	zorg	met	
aandacht	een	toegevoegde	waarde,	ook	in	economisch	opzicht.

De	eerste	aanbeveling	is	daarom	dat	u	de	kernwaarden	van	waaruit	u	
als	organisatie	zorg	wilt	bieden	(opnieuw)	formuleert	en	vastlegt	in	uw	
missie.	Denk	daarbij	aan	zorgeigen	waarden,	die	er	toe	leiden	dat	de	zorg	
bijdraagt	aan	een	zinvol	bestaan	van	de	individuele	cliënt,	zoals	aandacht,	
betrokkenheid,	verantwoordelijkheid,	deskundigheid,	wederkerigheid.	
In	de	tweede	plaats	adviseren	we	dat	u	op	basis	van	uw	kernwaarden	
kiest	voor	een	zorgmodel	dat	daarbij	past.	Er	zijn	verschillende	concepten	
in	omloop	zoals	belevingsgerichte	zorg,	het	maieutisch	zorgconcept,	
de	zorgethische	benadering,	verpleegkundige	modellen	waarin	de	
aandacht	voor	zingeving	nadrukkelijk	is	verdisconteerd,	zoals	Integrerende	

»		 	De	overheid	richt	zich	op	beheersing	en	
efficiency.	Daarom	komt	men	op	ideeën	als	
‘functionele	indicatiestelling’	en	het	inrichten	
van	centrale	zorgkantoren.	Op	zich	is	er	niets	
mis	met	het	verlangen	naar	een	strak	en	
helder	beleid.	Maar	die	manier	van	denken	
laat	niet	vanzelf	ruimte	voor	waarden	als	
respect	en	betrokkenheid.	De	beroepsgroep	
en	managers	moet	zich	inspannen	om	die	
ruimte	wél	op	te	eisen.	Want	het	verwaarlozen	
van	waarden	maakt	het	voor	verzorgenden	en	
verpleegkundigen	minder	aantrekkelijk	om	in	
de	zorg	te	werken.	Bovendien	maakt	het	de	
zorg	minder	goed. 
Harry Kunneman en Marjan Slob



Werken aan mentaal welbevinden » Implementatie en organisatieontwikkeling

8

Verpleegkunde	of	het	Neuman	Systems	Model	of	een	opkomend	integrale	
zorgconcept	als	Planetree.	 
De	visie	vraagt	om	een	breed	draagvlak	zowel	bij	leidinggevenden	als	
bij	uitvoerenden:	voorbeeldgedrag	van	het	management,	motiveren	
en	ondersteunen	van	medewerkers	bij	het	vormgeven	aan	deze	visie	is	
essentieel.	Het	slagen	van	de	implementatie	hangt	hier	nauw	mee	samen.

STRuCTuuR (pROCESSEN EN ORGANISATIE)

Uw	visie	op	de	inhoudelijke	vormgeving	van	de	zorg	moet	door	de	
structuren	in	uw	organisatie	worden	gedekt.	Aan	welke	structurele	
voorwaarden	moet	uw	organisatie	voldoen	om	over	mentaal	welbevinden	
in	gesprek	te	zijn,	met	cliënten	en	tussen	de	zorgverleners	onderling?	

In de eerste plaats is in dit verband aan te bevelen om de 
verantwoordelijkheden	zo	laag	mogelijk	in	de	organisatie	te	leggen.	
Creëer	een	maximale	beslisruimte	voor	zorgverleners	en	zorg	ervoor	dat	
uw	medewerkers	zich	verantwoordelijk	voelen	voor	het	domein	mentaal	
welbevinden.	Werk	zo	mogelijk	met	EVV’ers	of	PB’ers,	die	een	persoonlijke	
band	kunnen	opbouwen	met	hun	eigen	cliënten.	Dit	staat	enigszins	op	
gespannen	voet	met	de	huidige	tendens	in	de	zorg	om	voor	de	uitvoering	
van	de	zorg	steeds	meer	lager	opgeleide	mensen	in	te	zetten	en	te	streven	
naar	maximale	mobiliteit	van	het	personeel	(iedereen	kan	altijd	overal	
worden	ingezet).	Hoewel	dit	vanuit	het	oogpunt	van	efficiëntie	begrijpelijk	
is,	is	het	van	belang	dat	u	zichzelf	uitdaagt	om	creatief	te	zijn	en	buiten	
de	lijntjes	te	blijven	denken.	Een	zorgaanbieder	die	zich	onderscheidt	
door	zelfstandige,	verantwoordelijke	en	betrokken	professionals	die	echt	
geïnteresseerd	zijn	in	hun	cliënten,	zal	op	termijn	ook	een	verschil	in	de	
markt gaan maken.

In	de	tweede	plaats	is	het	van	belang	dat	u	de	aandacht	voor	mentaal	
welbevinden	een	vaste	plaats	geeft	in	het	zorgproces.

Intake
Reeds	bij	de	intake,	zowel	in	de	zorgverlening	thuis	als	bij	inhuizing,	zal	er	
aandacht	moeten	zijn	voor	de	persoonlijke	identiteit	van	de	cliënt.	Naast	
de	gebruikelijke	informatie	over	somatische,	psychische	en	ADL-behoeften	
dient	er	aandacht	te	zijn	voor	hoe	iemand	in	het	leven	staat	en	wat	de	
verandering	in	de	eigen	situatie	(nl.	meer	zorg	ontvangen)	betekent.	Vraag	
voorts	naar	het	eigene	van	iemand	en	welke	wensen	er	zijn	om	zoveel	
mogelijk	continuïteit	te	kunnen	waarborgen.	Speciale	aandacht	verdient	
de	verhuizing	naar	het	verzorgingshuis	of	verpleeghuis.	Veel	ouderen	zien	
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op	tegen	de	verhuizing	naar	een	zorginstelling.	Het	is	goed	om	daarnaar	
te	vragen.	Een	voorafgaand	huisbezoek	kan	veel	informatie	geven	die	
bij	het	vormgeven	van	de	toekomstige	inrichting	van	het	appartement,	
dagritme	en	de	rituelen	van	waarde	kan	zijn.	Noteer	de	observaties	en	
afspraken	nauwkeurig.	Ze	vormen	de	eerste	opstap	voor	het	zorgleefplan.	
Tenslotte	zij	nogmaals	gewezen	op	het	belang	van	een	goede	screening	op	
depressieve	klachten.

Het zorgleefplan 
Het	zorgleefplan	is	de	plek	waar	speciale	aandachtspunten	ten	aanzien	van	
mentaal	welbevinden	kunnen	worden	genoteerd.	Naast	de	gebruikelijke	
korte	paragraaf	over	persoonlijke	bijzonderheden	en	levensbeschouwing	
verdient	het	aanbeveling	een	meer	uitvoerige	biografische	paragraaf	
op	te	nemen	waar	het	levensverhaal	van	de	cliënt	wordt	geschetst	en	
waarbij	wordt	aangegeven	wat	de	consequenties	voor	de	praktische	
zorgverlening	daarvan	zijn.	Het	maken	van	een	levensboek	kan	hier	een	
goed	instrument	voor	zijn.	Maak	daarbij	vooral	werk	van	wat	de	cliënt	
voor	de	beleving	van	de	eigen	identiteit	belangrijk	vindt.	Overleg	met	de	
cliënt	welke	persoonlijke	gegevens	ze	wel	en	niet	opgenomen	wil	zien	in	
het	zorgleefplan.	Zijn	medewerkers	voldoende	geschoold	om	adequaat	te	
rapporteren	op	het	domein	mentaal	welbevinden?

Zorgleefplan bespreken
Aan	het	noteren	van	aandachtspunten	voor	mentaal	welbevinden	in	
het	zorgleefplan	kleeft	een	belangrijk	risico.	De	vastgelegde	informatie	
kan	op	een	statische	manier	gaan	werken.	Iemand	die	aangegeven	
heeft	graag	met	‘mevrouw’	en	‘u’	te	willen	worden	aangesproken	kan	
daar	bijvoorbeeld	in	veranderen	als	zij	zich	beter	thuis	is	gaan	voelen.	
Regelmatige	bespreking,	ook	van	de	biografische	zorgparagraaf	is	dus	
geboden,	zodat	die	op	een	dynamische	wijze	kan	worden	gehanteerd.	
Belangrijk	is	dat	de	bespreking	van	het	zorgleefplan	altijd	begint	bij	het	
domein	mentaal	welbevinden.	De	betekenis	die	de	cliënt	hecht	aan	het	
leven,	de	dagbesteding	en	de	zorg	vormt	het	uitgangspunt	voor	de	andere	
domeinen. 

(Team)overleggen
Laat	tijdens	de	verschillende	vormen	van	overleg	niet	alleen	de	praktische	
afstemming	en	coördinatie	rond	(zorg)problemen	centraal	staan.	Geef	ook	
structureel	gelegenheid	om	uit	te	wisselen	wat	in	positieve	zin	opvalt	aan	
een	bewoner,	welke	nieuwe	inzichten	op	basis	van	de	contacten	ontstaan	
over	wat	voor	een	bewoner	belangrijk	is,	wat	haar	houvast	geeft	of	hoe	
bepaald	gedrag	verklaard	wordt	vanuit	de	levensgeschiedenis	(zie	artikel	

»		 	Zijn	medewerkers	voldoende	geschoold	
om	adequaat	te	rapporteren	op	het	domein	
mentaal	welbevinden?
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2).	Er	is	veel	materiaal	en	methodiekontwikkeling	voor	handen	om	meer	
belevingsgericht	inhoud	te	geven	aan	dergelijke	overlegmomenten.

professionele begeleiding 
Er	dient	structureel	voldoende	professionele	begeleiding	beschikbaar	
te	zijn	om	aandacht	en	begeleiding	te	geven	op	het	terrein	van	
het	psychische	en	existentiële	welbevinden	van	cliënten.	Zijn	deze	
professionals	(psychologen,	geestelijk	verzorgers)	goed	ingebed	in	de	
organisatie	en	benut	u	hen	voldoende	bij	de	invulling	van	dit	derde	
domein	van	verantwoorde	zorg?	(Zie	artikel	3)

Ten	slotte:	durf	ook	te	kiezen	voor	minder	overleg	en	meer	tijd	met	en	voor	
cliënten.

CuLTuuR (LEIDERSCHAp EN GEDEELDE WAARDEN)

Het	spreekt	vanzelf	dat	de	cultuur	van	uw	organisatie	een	wezenlijk	verschil	
maakt	bij	de	vormgeving	van	mentaal	welbevinden.	De	cultuur	van	uw	
organisatie	wordt	door	vele	aspecten	beïnvloed	en	is	vaak	taai	van	karakter.	
Toch	zijn	er	drie	aspecten	van	de	cultuur	waarop	u	als	bestuurder	invloed	
kunt	uitoefenen:	het	gedrag,	de	communicatie	en	de	symboliek	binnen	uw	
organisatie.

Gedrag
Wie	te	maken	heeft	met	zorgverleners	krijgt	op	basis	van	het	gedrag	
onmiddellijk	een	eerste	indruk	van	de	zorgcultuur.	Zijn	de	zorgverleners	
altijd	met	elkaar	in	gesprek	en	‘zien’	ze	cliënten	en	bezoekers	niet	staan	of	
hebben	ze	oog	voor	wat	er	gebeurt	en	zijn	ze	attent	voor	allerlei	signalen?	
Groet	men	elkaar	op	de	gang	of	loopt	men	zonder	groeten	langs	elkaar	
heen?	Zijn	ze	vriendelijk	en	invoelend	of	zijn	ze	gericht	op	het	afwerken	
van	hun	takenlijstje?	Werken	ze	vanuit	een	innerlijke	rust	of	stralen	ze	
zoveel	drukte	uit	dat	je	bang	bent	om	hen	te	storen	in	hun	belangrijke	
bezigheden?	Als	je	beseft	dat	‘een	praatje	met	iemand	maken’	een	van	de	
belangrijkste	kwaliteitskenmerken	van	het	domein	mentaal	welbevinden	is,	
is	het	zeer	de	moeite	waard	om	ook	over	deze	gedragsaspecten	afspraken	
met elkaar te maken.

Communicatie
De	onderlinge	communicatie	zegt	veel	over	de	cultuur	van	de	instelling.	
In	de	eerste	plaats	is	de	stijl	van	communiceren	van	belang.	Wat	
communiceren	we	wel	en	niet	en	hoe	doen	we	dat?	Zoeken	we	in	de	
communicatie	altijd	naar	positieve	zaken	of	zetten	we	voortdurend	de	
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negatieve	zaken	voorop?	Vindt	de	communicatie	vooral	plaats	langs	
formele	lijnen,	aan	de	hand	van	notities,	beleidsdocumenten,	het	
kwaliteitshandboek	etc.	of	bestaat	er	een	belangrijk	informeel	circuit?	
Communiceren	we	een	ja-cultuur	of	een	nee-cultuur?	 
De	stijl	van	communicatie	speelt	op	alle	niveaus:	in	de	relatie	met	de	
zorgvragers	en	hun	verwanten,	tussen	collega’s	onderling	en	tussen	
leidinggevenden	en	medewerkers.	De	stijl	van	het	leiderschap	dient	
gebaseerd	te	zijn	op	gelijkwaardigheid,	dialoog	en	coaching.	U	kunt	
afspraken	maken	over	de	communicatiestijl	in	lijn	met	de	gekozen	
kernwaarden.	Wat	in	de	waarden	wordt	beleden,	dient	merkbaar	te	zijn	
in	de	alledaagse	communicatie.	Bedenk	daarbij	dat	de	omgangsvormen	
tussen	medewerkers	en	cliënten	en	tussen	collega’s	onderling	in	wezen	
niet	van	elkaar	verschillen.	Op	alle	niveaus	in	de	organisatie	worden	
dezelfde	normen	qua	communicatie	gehanteerd.
In	de	tweede	plaats	is	het	van	belang	dat	medewerkers	zorgvuldig	
omgaan	met	de	hun	toevertrouwde	persoonlijke	informatie	zodat	ze	het	
vertrouwen	en	de	privacy	van	cliënten	niet	schenden.	Hoe	wordt	met	
cliënten	informatie	uitgewisseld	en	afspraken	gemaakt?	
In	de	derde	plaats	dient	u	aandacht	te	geven	aan	de	organisatie	van	
de	medezeggenschap.	Welke	informatie	krijgt	de	cliëntenraad	en	
ondernemingsraad?	Hoe	wordt	die	informatie	gebracht,	alleen	op	papier	of	
komt	de	bestuurder	zelf	een	toelichting	geven?	

Symboliek
De	cultuur	van	de	organisatie	komt	in	een	verdichte	vorm	tot	uiting	in	de	
symboliek	die	de	organisatie	hanteert.	De	keuze	voor	de	naam,	het	logo	
en	de	huisstijl,	maar	ook	de	inrichting	van	de	instelling	spreken	een	eigen	
taal.	Is	het	een	zakelijke	of	een	huiselijke	omgeving?	Zijn	er	vriendelijke	
kleuren	verwerkt	en	komt	er	daglicht	binnen	of	is	het	saai	en	donker?	Is	
wat	aan	de	wand	hangt	persoonlijk	van	aard	of	zakelijk	en	passend	in	een	
kantooromgeving?	Kunnen	cliënten	en	medewerkers	samen	eten	in	het	
restaurant	of	doen	ze	dat	gescheiden?	Lokt	de	binnenhuisarchitectuur	uit	
tot	ontmoeting	of	tot	eenzaamheid?	Wat	spreekt	er	uit	de	kunstwerken	
in	de	instelling:	de	verfijnde	smaak	van	de	bestuurder	of	het	inzicht	in	het	
leven	van	de	cliënten?	De	symboliek	krijgt	ook	vorm	in	de	wijze	waarop	
de	organisatie	aanwezig	is	bij	ingrijpende	gebeurtenissen	in	het	leven	van	
cliënten.	Zijn	er	herdenkingsbijeenkomsten	voor	overleden	bewoners?	Wat	
is	de	toon	van	toespraken	op	belangrijke	momenten	voor	medewerkers	
of	bij	ingrijpende	veranderingen	in	de	organisatie?	Staat	de	organisatie	
stil	bij	(al	dan	niet	religieuze)	feestdagen?	Kortom:	u	kunt	de	kracht	van	de	
symboliek	gebruiken	als	een	belangrijk	instrument	om	de	cultuur	van	uw	
organisatie vorm te geven.
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mENSEN (COmpETENTIEONTWIKKELING)

Het	zijn	de	medewerkers	die	in	de	alledaagse	praktijk	invulling	geven	aan	
de	centrale	waarden.	Zij	zijn	uw	belangrijkste	kapitaal.	Goede	zorg	voor	
zorgenden,	een	adequaat	scholingsbeleid	en	specifieke	aandacht	voor	
vrijwilligers	zijn	nodig	om	mentaal	welbevinden	op	niveau	te	houden.

Zorg voor zorgenden
Zorg	voor	zorgenden	is	een	belangrijk	aspect	van	uw	personeelsbeleid.	
Aandacht	en	betrokkenheid	voor	zorgverleners	maakt	deel	uit	van	het	domein	
mentaal	welbevinden.	Medewerkers	hebben	erkenning	nodig	voor	hun	inzet.	
Het	is	daarom	van	belang	dat	leidinggevenden	hun	medewerkers	kennen	en	
dat	ze	weten	welke	betekenis	het	werk	voor	hen	heeft.	Als	zorgverleners	zich	
‘wel	bevinden’	werkt	dit	door	naar	de	cliënten	en	de	‘sfeer’	binnen	de	organisatie.	
Zorg	voor	zorgenden	vraagt	ruimte	om	met	elkaar	te	spreken	over	de	inspiratie	
en	motivatie	voor	hun	werk,	bijvoorbeeld	door	begeleide	intervisie.	Dat	creëert	
de	‘innerlijke	ruimte’	die	nodig	is	om	met	aandacht	het	werk	te	verrichten.	

Educatie
Aandacht	voor	mentaal	welbevinden	vraagt	van	veel	zorgverleners	dat	
ze	op	een	andere	wijze	gaan	werken.	Werk	dat	af	moet	is	niet	langer	het	
belangrijkste.	Het	gaat	om	de	betekenis	die	hun	aanwezigheid,	hun	handelen	
en	spreken	heeft	voor	de	cliënt.	Dat	vraagt	van	hen	dat	ze	de	dialoog	aangaan	
met	cliënten,	hun	vertegenwoordigers	en	met	collega’s.	Een	niet	geringe	
verandering.	Veranderen	gaat	niet	zonder	leren.	Daarom	is	permanente	
scholing	en	ruimte	voor	reflectie	(bijv.	intervisie)	nodig.	De	scholing	kan	
zich	richten	op	communicatieve	vaardigheden	of	op	het	vergroten	van	de	
gevoeligheid	voor	de	beleving	van	de	cliënt.	(Zie	artikel	4	voor	concrete	
methoden	en	invalshoeken	op	dit	terrein).	Specifiek	is	scholing	rondom	het	
vroegtijdig	herkennen	van	dementie	en	depressie	en	eenzaamheid	(zie	 
artikel 1)	en	het	kunnen	signaleren	van	zinvragen	(zie	artikel	3).	

Vrijwilligers
Vrijwilligers	geven	extra	kleur	aan	de	zorg.	In	afstemming	met	medewerkers	
kunnen	zij	vaak	goed	inspelen	op	specifieke	behoeften	van	cliënten.	
Bij	het	domein	mentaal	welbevinden	hoort	daarom	een	doordacht	
vrijwilligersbeleid.	Vrijwilligers	dienen	op	de	hoogte	te	zijn	van	de	zorgvisie	
en	gecoacht	te	worden	ten	aanzien	van	hun	attitude.	Voor	veel	vrijwilligers	zal	
gelden	dat	zij	een	voorbeeldfunctie	kunnen	hebben	als	gesproken	wordt	over	
het	geven	van	aandacht	en	betrokkenheid.	Tegelijk	is	het	wellicht	nodig	hen	
te	informeren	over	mogelijkheden	van	begeleiding	van	cliënten	op	het	terrein	
van	existentiële	vragen.

»		 	In	een	zorgorganisatie	werd	de	zorgvisie	eerst	
met medewerkers besproken. Daarna volgden 
er	themabijeenkomsten	voor	alle	vrijwilligers	
waar	de	zorgvisie	werd	geïntroduceerd	
en	toegelicht	en	op	het	niveau	van	het	
vrijwilligers-werk	werd	doorgesproken	en	
bediscussieerd.



Werken aan mentaal welbevinden » Implementatie en organisatieontwikkeling

13

mIDDELEN (GELD, ICT EN fACILITEITEN)

Waar	halen	we	de	middelen	vandaan	om	goede	kwaliteit	op	het	terrein	
van	mentaal	welbevinden	te	realiseren?	Het	vraagt	immers	nogal	wat:	
de	betekenisgeving	van	de	cliënt	komt	centraal	te	staan.	Er	komt	grotere	
beslisruimte	voor	zorgprofessionals.	Zorgprofessionals	gaan	werken	vanuit	
een	attitude	gericht	op	aandacht	en	dialoog.	Er	komt	meer	aandacht	voor	
de	inspiratie	en	motivatie	van	zorgverleners.	Et	cetera.	

De	meeste	investeringen	op	het	domein	mentaal	welbevinden	kosten	geen	
extra	tijd	of	geld.	Werken	met	aandacht	doe	je	bijvoorbeeld	niet	naast	het	
verlenen	van	zorg,	maar	is	de	wijze	waarop	je	zorg	verleent.	Wanneer	je	
bovendien	bedenkt	dat	aandachtsvolle	zorg	leidt	tot	meer	tevredenheid	bij	
cliënten	en	ook	de	motivatie	van	medewerkers	positief	beïnvloedt,	dan	kan	
zelfs	gesteld	worden	dat	het	meer	oplevert	dan	dat	het	kost.

Dat	betekent	echter	niet	dat	er	geen	financiële	investering	hoeft	te	
worden	gepleegd.	Met	name	de	inzet	van	personeel	met	een	voldoende	
opleidingsniveau,	scholing	en	intervisie	en	het	beschikbaar	stellen	van	
geestelijke	verzorging	doen	een	beroep	op	(extra)	tijd	en	geld.	Ook	hier	
geldt	dat	met	enige	creativiteit	daar	binnen	de	bestaande	voorzieningen	
ruimte	voor	gevonden	kan	worden.	U	kunt	keuzes	maken	in	het	
scholingsbeleid	en	u	kunt	besluiten	tot	het	reserveren	van	bestaand	
werkoverleg	voor	intervisie.	Dergelijke	keuzes	kunnen	op	weerstand	
stuiten.	Neem	ze	daarom	alleen	vanuit	een	doordachte	visie	op	het	domein	
mentaal welbevinden.

Ook	faciliteiten	als	levensboekmethoden,	reminiscentiebijeenkomsten,	
sprekende	foto’s	aan	de	wanden,	een	betekenisgerichte	inrichting	van	de	
leefomgeving	en	dergelijke	vragen	geen	bijzondere	investering.	Het	doet	
met	name	een	beroep	op	de	creativiteit	van	de	medewerkers,	vrijwilligers	
en	cliënten.	Als	u	hen	stimuleert	om	mee	te	denken	over	een	omgeving	
die	uitdaagt	tot	persoonlijke	communicatie,	boort	u	een	bron	aan	van	
creativiteit	en	inventiviteit.

De	ICT	kan	op	het	punt	van	de	elektronische	zorgdossiers	een	aanvulling	
bieden.	Inmiddels	zijn	er	verschillende	methoden	op	de	markt	om	het	
zorgleefplan	te	digitaliseren.	U	kunt	de	producent	van	deze	voorzieningen	
vragen	om	een	aparte	biografische	paragraaf	op	te	nemen,	zodat	die	niet	
separaat	hoeft	te	worden	opgeslagen.

»		 	Werken	met	aandacht	doe	je	niet	naast	het	
verlenen	van	zorg,	het	is	de wijze waarop	je	
zorg	verleent.
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Tot	slot:	een	helikopterview	is	van	tijd	tot	tijd	nodig	om	te	bezien	hoe	
de	verhouding	ligt	tussen	investeringen	in	vastgoed,	ICT,	facilitair	e.d.	in	
relatie	tot	de	inzet	van	medewerkers	en	de	aandacht	voor	het	mentale	
welbevinden	van	cliënten.

RESuLTATEN (pRODuCTEN EN EffECTEN)

Het	kwaliteitskader	voor	verantwoorde	zorg	biedt	heldere	indicatoren.	 
In essentie:
-	 	hebben	zorgverleners	respect	voor	de	eigen	identiteit	en	

levensinvulling	van	de	cliënt;
-	 	bieden	de	zorgverleners	ondersteuning	aan	cliënten	bij	hun	

persoonlijke	ontwikkeling,	levenskeuzes	en	zingeving;
-	 	is	er	voldoende	aandacht	voor	cliënten	die	eenzaam	zijn	of	depressief;
-	 	is	er	voor	bewoners	van	verpleeg-	en	verzorgingshuizen	voldoende	

geestelijke	verzorging	aanwezig;
-	 	worden	veranderingen	in	het	mentaal	welbevinden	gesignaleerd	en	

doorgegeven.

Voor	de	externe	verantwoording	dient	u	bij	cliënten	en	hun	
vertegenwoordigers	door	middel	van	een	CQ-vragenlijst	te	meten	hoe	zij	
de	zorg	op	het	domein	mentaal	welbevinden	beoordelen.	Deze	vragenlijst	
biedt	u	een	handvat	om	de	kwaliteit	te	monitoren.	Daarnaast	bent	u	
verplicht	te	scoren	hoeveel	cliënten	depressieve	klachten	vertonen.	
Het	meten	van	de	kwaliteit	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	
kwaliteitszorg,	maar	kwaliteitszorg	omvat	meer.	Het	is	belangrijk	dat	u	
een	eigen	visie	op	mentaal	welbevinden	ontwikkelt	waarbij	u	zich	niet	
enkel	laat	leiden	door	de	indicatoren.	De	indicatoren	zijn	slechts	de	
uiterlijke	symptomen	van	een	geïntegreerd	beleid	ten	aanzien	van	mentaal	
welbevinden.	Daarom	is	het	goed	om	ook	de	medewerkers	te	vragen	naar	
hun	oordeel	over	de	kwaliteit	op	dit	domein.
Omdat	de	‘interventies’	bij	mentaal	welbevinden	zich	met	name	bevinden	
in	de	interactie	tussen	cliënt	en	zorgverlener	zijn	observatie	en	feedback	de	
belangrijkste	instrumenten	voor	kwaliteitsverbetering.	Overweeg	daarom	
om	met	enige	regelmaat	uw	medewerkers	elkaar	te	laten	observeren	en	
met elkaar daarover door te spreken.

»		 	Observatie	en	feedback	zijn	belangrijke	
instrumenten	voor	kwaliteitsverbetering.
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SAmENVATTEND

Het	domein	mentaal	welbevinden	is	de	sleutel	tot	verantwoorde	kwaliteit.	
Geef	de	zorg	inhoud	door	af	te	stemmen	op	de	identiteit	van	de	cliënt	en	
diens	zingevingsysteem	Investeer	in	de	zorgverleners	en	de	bronnen	die	zij	
nodig	hebben	om	in	de	primaire	zorgrelatie	te	kunnen	floreren.	Heb	oog	
voor	de	preventie	en	signalering	van	dementie,	depressie	en	eenzaamheid,	
stel	geestelijke	verzorging	in	voldoende	mate	beschikbaar,	zie	kansen	in	
een	narratieve	benadering	van	de	zorg	en	maak	werk	van	dit	domein	via	de	
gangbare	kwaliteitssystemen.	Zorg	is	mensenwerk.	Het	menselijk	kapitaal	
is	de	belangrijkste	investering	die	een	zorgorganisatie	kan	doen.	

REfERENTIES:

-	 www.hetgoedegesprek.nl
-	 www.netwerklevensvragen.nl	

Alle	actuele	informatie	over	het	Kwaliteitskader	Verantwoorde	zorg	VVT	 
en	over	het	meten	van	de	prestatie-indicatoren	vindt	u	op	
http://www.zorgvoorbeter.nl/kwaliteitskader/verpleging-verzorging-en-
zorg-thuis-vvt/

Literatuur
-	 	Kunneman,	H.	en	Slob,	M.,	Thuiszorg in Transitie. Een onderzoek naar 

de gevolgen van het recente overheidsbeleid voor centrale waarden in de 
thuiszorg	(Bunnik,	2007)

-	 	Baart,	A.,	Een theorie van de presentie	(Boom,	2004)

Voor	overige	literatuur:	zie	de	verwijzingen	bij	de	artikelen	1	t/m	4	in	 
deze	reeks.
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