
Blauwdruk Cliënt Journey 
 

Cliëntbeleving, Momenten van de Waarheid en de 9+ 
beleving – bij intramurale en extramurale zorg 
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Inhoudsopgave 

• In voor Zorg! heeft in 2012 en 2013 met zorginstellingen in de intramurale en extramurale zorg een Cliënt Journey 

programma uitgevoerd. Verbetering van de zorg vanuit de emotionele reis en de beleving van de cliënten staat 

centraal. 

• Doelstelling is de verhoging van de cliënt- en medewerker tevredenheid en (lean)procesverbetering bij de 

verzorgingshuizen van Alerimus en de extramurale zorg van Werkt voor Ouderen. Om daar te komen streefden de 

organisaties naar het cijfer 9+ voor de beleving van de zorg door zowel de cliënt als de medewerker. Hiervoor is 

gekeken naar momenten in de dag die een belangrijke rol spelen bij de beleving van de zorg. Er is onderzocht hoe 

de start van de dag verbeterd kan worden. Vervolgens zijn de verbeteringen waargemaakt en hebben de 

verbeteringen het gewenste resultaat opgeleverd. 

• Dit document beschrijft de blauwdruk van het Cliënt Journey programma. De blauwdruk bestaat uit: 

• De emotiecurve voor cliënten in de intramurale en de emotiecurve  van de extramurale zorg.  

• Een overzicht van de momenten van de waarheid, namelijk díe momenten die in de beleving van cliënten het verschil 

maken.  

• Voorbeelden van het waarmaken van de 9+ beleving voor cliënten. 

• Aan de hand van deze blauwdruk kunnen zorginstellingen hun eigen zorgproces spiegelen aan de emotionele reis 

van de cliënt. 

 

• Dit programma is uitgevoerd in samenwerking met In voor Zorg!, Alerimus, Werkt voor Ouderen en Altuïtion. Voor 

meer informatie zie www.invoorzorg.nl . 

http://www.invoorzorg.nl/


Agenda 

Aanpak Cliënt Journey: 

• De Cliënt Journeys aanpak 

• Resultaten van Cliënt Journey aanpak 

2 

• Blauwdruk intramurale zorg 

• Emotiecurve intramurale zorg 

• Momenten van de waarheid intramurale zorg 

• Waarmaken 9+ beleving 

3 

• Blauwdruk extramurale zorg 

• Emotiecurve extramurale zorg 

• Momenten van de waarheid extramurale zorg 

• Waarmaken 9+ beleving 

4 

• Inhoudsopgave 1 

• Cliënt Journey Opleidingsprogramma – de modules 5 



- Onze gedachtegang vindt voor 90 tot 95% plaats in het onderbewustzijn en 

voornamelijk in de vorm van beeld en metaforen (Harvard Business School) 

- Emoties & gevoelens worden ervaren in het bewustzijn, maar aangestuurd door 

onderbewustzijn. Het bewuste is hoogstens een ‘matige persvoorlichter van het 

onderbewuste’ 

- Gerald Zaltman heeft bewezen dat er sprake is van een sterke gemeenschappelijkheid 

in het onbewuste 

- Bij complexe keuzes (veel informatie) leidt onbewust kiezen tot betere keuzes.  

Als hoeveelheid informatie toeneemt, neemt de kwaliteit van bewust nadenken snel af  

- Meer dan 90% van het (aankoop)gedrag wordt bepaald door het onbewuste 

- Kwantitatieve onderzoeken en focusgroepen/klantpanels dringen niet door tot het 

onderbewuste en kunnen derhalve niet de basis zijn voor (strategische) beslissingen 

 

 

 

Hoe werkt beleving?  
Bewust versus onbewust: de basics 
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• Bewuste mening wijkt vaak af van onbewuste mening 
• Bewuste mening slechte voorspeller van menselijk gedrag 



2. Aanpak Cliënt Journey: vanuit beleving zorgproces veranderen  

Een Cliënt Journey wordt in 4 stappen uitgevoerd 

Cliënt Journey 1.0 
Interne inzichten & zorg- en 
contactmomenten  

 

In kaart brengen van huidige 
zorgprocessen en 
zorgcontact momenten 
tussen organisatie en cliënt 

(inschatting cliëntbeleving)   
 

Cliënt Journey 2.0 
Cliënt Inzichten 

 

In beeld brengen context, 
cliëntbeleving, emoties en 
verwachtingen per episode. 
Inzicht krijgen in de 
belevingsthema’s bij cliënten. 
 

Cliënt Journey 3.0 
Verbeteren 9+ Zorg 

 

Ideeën genereren en indelen (9+) 
per belevingsthema. Invulling 
geven aan gewenste 
cliëntbeleving.  

9+ verankering in de 
zorgprocessen. 
 

9+ Waarmaken 
Implementatie 

 

Middels pilots per woongroep 
9+ ideeën waarmaken in de 
praktijk. Waar mogelijk (gezien 
doelgroep van cliënten en 
verstandelijk vermogen) met 
een effectmeting vaststellen 
wat het effect op de 
cliëntbeleving is. 
 



2. Aanpak Cliënt Journey: Cliënt Journey geeft visueel inzicht en 
overzicht in klantcontext beleving en zorgmomenten 

De cliëntcontext:  

• Onder welke omstandigheden vindt  

 welk gedrag plaats? 

• Wie zijn hierbij betrokken? 

• Welke rol speelt tijd bij dit gedrag? 

De zorg en contactmomenten : 

•  Zijn de contactmomenten op het juiste moment? 

•  Ontbreken er contactmomenten? 

•  Wat gebeurt er vóór en na een contactmoment? 

De ‘black box’: onzekerheid, onduidelijkheid over wat het bedrijf wel (of niet) doet (onder 
de ‘line of visability’) 

De cliëntbeleving:  

• Wat verwacht de cliënt op welk moment? 

• Wat voelt en ervaart de klant? 

• Welke (onbewuste) drijfveren, emoties zijn 
bepalend voor beleving en gedrag? 

Tijdlijn 
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Emotionele 
drijfveren en 

belevingsinzichten 

Emotiecurve 

• Visuele weergave 
klantemoties per 
episode: 

• Duiding per 
episode van 
emoties  

Storyline 9+ Waarmaken 

• Emotionele 
drijfveren en 
(on)uitgesproken 
behoeften 

 

• Belevings-
thema’s 

 

• Momenten van 
de waarheid  

 

• 9+ 
verbeterideeën 

• Selectie  
ideeën  op de 
impact in de 
beleving en de 
implementatie 
duur 

• Invoeren en 
resultaat-
meting 9+ 

 

• Verhaallijn van 
de klantreis 

• Verhaal per 
episode 
pakkend 
uitgeschreven 
vanuit emotie 
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2. Aanpak Cliënt Journeys  

Vanuit de Cliënt Journey een 9+ waarmaken 

    



2. Resultaat Cliënt Journey aanpak 

 

• Emotiecurve. Visueel overzicht van de gehele ‘Cliënt Journey’ met de huidige en gewenste 

cliëntbeleving (cliëntcontext als eikpunt bij elke commerciële innovatie).  

• Belevingsinzichten: Onuitgesproken verwachtingen, emoties, drijfveren van de cliënt worden in 

beeld gebracht en verankerd in de Cliënt Journey.  

• Momenten van de Waarheid: Inzicht in op welke momenten er een kans is om een positief 

verschil te maken in de beleving van de cliënt.  

• Ideeën lijst om de cliënttevredenheid te vergroten, gesignaleerde pijnpunten weg te nemen 

en de emotionele relatie met de cliënt te verdiepen.  

• Selectie 9+ ideeën: 9+ ideeën als input voor nieuwe producten, diensten, processen.  

• Waarmaken - 9+ ideeën verankeren in de organisatie: cliëntbeleving, middels 9+ acties op lijn 

brengen met de processen in de organisatie en mismatches/procesfouten identificeren.  

• Teambeleving: Multidisciplinair teams, meeluisteren belevingspanels, belevingsinterviews, 

begrijpen van de cliëntbeleving door als medewerkers in te leven in emotionele drijfveren van 

cliënten.  
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- Uit analyse van het belevingsonderzoek is gebleken dat de cliënten de start van de dag anders beleven dan is 

geïnventariseerd en beschreven door medewerkers.  

- Bij de uitwerking van de Cliënt Journey zijn deze vernieuwde episodes vanuit cliënt perspectief als uitgangspunt 

genomen. 

      Cliënt Journey 1.0     Cliënt Journey 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De cliënt beleeft de start van de dag níet vanuit de activiteiten uitgevoerd door de medewerkers (zie 1.0)  

maar of de activiteiten zelfstandig worden uitgevoerd, of met hulp van de verzorging. Daarnaast is er een groot 

onderscheid tussen de beleving van de ochtend activiteiten alleen op het verblijf of juist onder de mensen.  

 

 

 

 

0. Context  

 
1. Wakker worden 

2. Geholpen worden 

5. Onder de mensen  

3. Ochtend activiteiten zelfstandig  

4. Alleen op verblijf  

1. Wakker worden!  

 
2. Wassen, aankleden 

3. Ontbijt 

4. Koffie, recreatie  

5. Verzorging, medicatie 

0. Context  

 

3. Cliëntbeleving - belevingsonderzoek 
De start van de dag van Mevrouw de Wit in episodes 



- Je lijkt inmiddels te zijn gewend aan de regelmaat die het verblijf kent. Je doen en laten wordt als het 

ware geprogrammeerd. Een verstoring in die regelmaat kan, hoe klein dan ook, onzekerheid oproepen; je 

moet plotseling flexibiliteit opbrengen. 

- Je wilt graag rust en tegelijkertijd afleiding om de tijd sneller te laten gaan.  

- Je bent dankbaar voor de zorg en aandacht die je krijgt.  

- Echt contact heb je alleen op je eigen verblijf of bij iemand anders op zijn/haar verblijf. Daar voel je je 

veilig en kun je in vertrouwen een gesprek voeren. Vooral contact met de medewerkers vind je 

belangrijk. Daarbuiten heb je bijna alleen maar oppervlakkig contact en voel je geen verbondenheid. 

- Je bent geremd om iets (negatiefs) te zeggen en je wilt niet een ‘zeur’ zijn uit respect voor de mensen 

die er werken. Dit doe je dan ook niet. Je familie is je doorgeefluik om over dingen te praten die ‘minder 

goed gaan’. 

- Je vindt de ochtend prima. Je vind het niet bijzonder. Er zijn geen dingen die anders moeten. Echt blij 

wordt je er ook niet van, het is gewoon goed. Je zou ook niet weten wat er anders moet aan de ochtend. 

Je bent tevreden (een 7). 

Inzichten Cliënten 

1. Wakker 
worden   

2. Geholpen 
worden 

0. Context 
4. Alleen op 

verblijf 

3. Ochtend 
activiteiten 
Zelfstandig  

5. Onder de 
mensen  

3. Cliëntbeleving - belevingsonderzoek 
De start van de dag 



3. Cliëntbeleving - belevingsonderzoek 
De start van de dag 

“Als ik uit bed stap, zit ik op randje van 
m’n bed en dan denk ik; ’wat zal vandaag 

brengen?”.  

“Ze weten als ik bel, dan is het nodig, ik ga niet voor 
elk wissewasje bellen” (…) Je laten helpen, dat is 
vaak de ellende, ik kan het moeilijk overgeven”  

“Ze hebben het al druk (…) 
Je kan alles wel overgeven, 

maar dan probeer ik het 
zelf” 

“Soms vraag ik weleens 
de zuster of mijn 

dochter, maar je wilt 
niet alles uit handen 

geven”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Dan kan ik doen wat ik zelf wil (…) ik 
hou niet van die drukte om me heen”.  

“’s Ochtends blijf ik altijd hier. Als ik klaar 
ben dan kun je koffie drinken en om 

twaalf uur moet je weer eten. Dus dan ga 
ik nooit weg. Dat kan daar ook, maar dat 

doe ik niet. Ik weet het niet precies 
waarom. Ik zit liever op mezelf.”  

Citaten en beelden Cliënten 

 

 

 



3. Cliëntbeleving - belevingsonderzoek 
De start van de dag van ‘Mevrouw de Wit’ in episodes 

1.Wakker 
worden  

2. Geholpen 
worden 

3. Ochtend activiteiten 
zelfstandig  

4. Alleen op verblijf 

5. Onder de mensen  
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Op mijn verblijf 
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Buiten mijn verblijf 

• Persoonlijke gesprekken kunnen voeren 
• Eigenwaarde versterken 

• Aantasting eigenwaarde 
• Dankbaar naar medewerkers 

• Overgeleverd aan sociale gevaren 
• Vluchten naar minder sterke bewoners 

• Dankbaar naar medewerkers 

3. Cliëntbeleving - belevingsonderzoek 
De start van de dag van ‘Mevrouw de Wit’ in episodes 



3. Cliënt Journey intramuraal - Emotiecurve Cliënten 
Emotiecurve cliënten & Momenten van de Waarheid 

Tijd 

1. Wakker worden   
2. Geholpen 

worden 
0. Context 4. Alleen op verblijf 

3. Ochtend 
activiteiten 
Zelfstandig  

5. Onder de mensen  

Huidige beleving cliënt 

Gewenste beleving cliënt  

Gelaten 

Zwaarmoedig 

Plezier 

Opgetogen 
Generen  

Dankbaar 

Acceptatie 

Eenzaamheid 

Geborgenheid 

Vertier 

Ongemakkelijk 

Vrolijk 

Optimistisch Comfort 

Respect 

Erkenning, Trots 

Onafhankelijkheid 

 

Waardering 

Rust 

Tevredenheid 

Verrast 

Plezier 

Geselecteerde 
Momenten  

van de  
Waarheid 

1.  

Rustig 
opstarten   

2.  

Hoe wil ik 
geholpen 
worden? 

4.  

Ben ik goed 
geholpen? 

Chagrijnig 

Confrontatie 

4 

1 3 
2 

5 
6 

5 

3.  

Even geduld, 
verstoring 

5.  

(Zelfstandig 
activiteit) 

Alleen  

6. 

Van vertier 
naar plezier 



3. Cliëntbeleving – belevingsonderzoek medewerkers 
De start van de dag   

- Je bent constant op zoek naar de juiste balans in je werk; tussen de praktische werkzaamheden en persoonlijke aandacht die je 

cliënten wilt geven die ze verdienen. Wanneer dit in de knel komt voelt dit vervelend. Deze afweging ervaar je als een constante druk in 

je werkzaamheden.  

- De ochtend ervaar je als een drukke tijd. Je bent niet bewust van de tijd omdat je al je taken achter elkaar uitvoert en dan is het 

‘tijd’. Soms ben je hierdoor gehaast.   

- Je vindt het oneerlijk als bepaalde cliënten niet genoeg persoonlijke aandacht krijgen. Je hebt het idee dat cliënten die het 

‘hardste roepen’ de meeste aandacht ontvangen. Dit vind je vervelend en probeer je zelfstandig te compenseren door jouw 

werkzaamheden aandachtig te verdelen over cliënten die het nodig hebben.  

- Wanneer je afspraken met een cliënt niet na kunt komen geeft dat een rot gevoel, soms zelfs een schuldgevoel.    

- De grote dankbaarheid van bewoners geeft plezier in je werk. Daar ‘doe je het voor’. (De blik in de ogen, de hand op jouw hand) 

Ook als een collega het werk van je overneemt of al eerder heeft uitgevoerd geeft dit je de ruimte in je werkzaamheden en ‘lucht’. 

Hier word je blij van.  

- Hospitalisatie is een gegeven waar je bewust zelf iets aan wil veranderen, iets wat je wil tegengaan.  Soms doe je dit tegen je 

normale werkzaamheden in omdat je gelooft dat dit het beste is voor de cliënt en dat geeft je een warm gevoel. Soms merk je dat je 

dat niet alleen voor elkaar kunt krijgen en voel je je moedeloos.  

- Je probeert cliënten zoveel mogelijk zelf te laten doen wat ze zelf (zouden) kunnen. Dit stimuleer je. Soms lukt dit niet en dat is wel 

eens frustrerend. Wanneer dit wel lukt voel je je trots.  

- Met sommige cliënten heb je een meer persoonlijke band. Dit vind je belangrijk in je werk. Dit geeft een wederzijds respect en gevoel 

van waardering en dankbaarheid.  

Inzichten medewerker 

1. Wakker 
worden   

2. Geholpen 
worden 

0. Context 
4. Alleen op 

verblijf 

3. Ochtend 
activiteiten 
Zelfstandig  

5. Onder de 
mensen  
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3. Cliëntbeleving – belevingsonderzoek medewerkers 
De start van de dag  

 

 

Citaten en beelden medewerkers 

1. Wakker 
worden   

2. Geholpen 
worden 

0. Context 
4. Alleen op 

verblijf 

3. Ochtend 
activiteiten 
Zelfstandig  

5. Onder de 
mensen  

“ Geborgenheid bieden, 
veiligheid, dat zie ik hier niet, 
dat vind ik rot voor die persoon 
(…) dan wil ik ervoor zorgen dat 
ze zich fijn voelt”  
 
“Dan glipt de tijd uit je handen 
en dan ben ik ‘uit balans’” 
  

“ Een 
weegschaal, 
evenwicht, 
balans in t 
werk. (…) tijd en 
aandacht, taken 
en aandacht, 
moeilijk, (…) ik 
word jachtig” 
  

“Tijd. Te weinig tijd voor de bewoner. 
(…) Koffie, daar beginnen ze al mee. 
Waarom drinken we niet koffie als eerst alle 
bewoners zijn geholpen? “Waarom moet het 
altijd zo snel?” 
   

“Je krijgt wel heel veel 
liefde van die mensen 
die je hebt geholpen. 
Vooral als je helpt met 
het ontbijt 
klaarmaken, ‘t 
neerzetten voor ze, 
(…) ze zijn heel erg 
dankbaar. (…) Daar 
wordt ik vrolijk van”.  
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Tijd 

1. Wakker worden   
2. Geholpen 

worden 
0. Context 4. Alleen op verblijf 

3. Ochtend 
activiteiten 
Zelfstandig  

5. Onder de mensen  

Huidige beleving medewerker 

Gewenste beleving medewerker 

‘Zustergevoel’ 

Veiligheid 

Vertrouwen 

Respect 

Tevredenheid 

Acceptatie 

Vervelend 

 

 

Tevreden 

Liefde 

Rust 

Trots  

Plezier 

Zorgzaamheid 

Euforie 

Onzeker 

Enthousiast 

Trots 

Opgetogen 

irritatie 

Enthousiast 

Zekerheid 

Acceptatie 

Lol 

Berusting 

Schuldgevoel 

Onzekerheid 

Wantrouwen  

Geborgenheid 

Gezellig 

3. Cliënt Journey intramuraal – Emotiecurve Medewerkers 
Emotiecurve medewerkers 



- Moment van de Waarheid: 

- Het moment waarop je een kans hebt een cruciaal positief verschil te maken in de beleving 

van de cliënt. 

 

1. Rustig opstarten. 
 Naar behoefte, rustig opstarten na het wakker worden. -1e contactmoment 

2. Hoe wil ik geholpen worden?  
Aan het begin van geholpen worden (afstemmoment). 

3. Even geduld, verstoring. 
Wanneer cliënt niet direct geholpen kan worden, verstoringen. 

4. Ben ik goed geholpen? 
Voor het weggaan bij de cliënt, aan het einde van het ‘geholpen worden’ 

5. (Zelfstandige activiteit) alleen.  
Tijdens alleen op het verblijf, mogelijk zelfstandige activiteit(en). 

6. Van vertier naar plezier. 
Inrichten van het groepsproces (Moment tussen alleen op het verblijf en onder de 
mensen.)  
 

- De momenten van de waarheid zijn per episode aangeven in de Cliënt Journey en 

gekoppeld aan de gewenste klantbeleving.  

 

3. Cliënt Journey intramuraal 
- Overzicht momenten van de waarheid - 



• Processen en activiteiten die een positieve bijdrage hebben voor Bewoner- en Medewerker 

beleving:  

• 9+ Huiskamer:  hanteren  en opvolgen  gedragsregels 

• (B): Sociale veiligheid & vertrouwen 

• (M): Duidelijkheid 

• Inspelen op persoonlijk leven 

• (B)*: huiselijk, persoonlijk, oprechte aandacht, onderling begrip 

• (M)*: blij/ enthousiast door reacties  

 

• Lean 9+ aandacht route: 9+ voorbereid wakker worden, de  9+ beleving bij 

verstoringen en het 9+ weekmoment 

• (B): geraakt door persoonlijke 9+ aandacht  

• (M): persoonlijke sensitiviteit 

 

• Aandacht voor gedragstype 

• (B): minder weerstand, ontspannende 

• (M): bewustwording verschillende individuen en persoonlijke wijze van benaderen (respect). 

3. Cliënt Journey intramuraal 
- Overzicht waarmaken 9+ beleving - 
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4. Cliëntbeleving – belevingsonderzoek extramurale zorg 
De start van de dag in de extramurale zorg 

 
bliksemafleider 

betutteling 

‘Wapens’  tegen bedreiging:  
•  zelf doen wat je zelf kan, 
• van nut willen zijn voor anderen, 
• sociale interactie, 
•  humor, 
•  naar buiten gaan. 

natuur 

De stralende mede-
werker heeft de sleutel 
naar een aantal wapens 
tegen de bedreigingen 
van de klant in handen, 
zoals humor, sociale 
interactie en de klant 
motiveren om zoveel 
mogelijk zelf te doen. 
Daarbij is de medewerker 
een link naar de 
´buitenwereld´.  

uitwisseling 

uitwisseling 

Je wordt ouder en wordt 
afhankelijker, maar je bent nog 
steeds onderdeel van de 
maatschappij. Je blijft daarom zo 
lang als mogelijk in je eigen huis 
wonen. Je wilt graag nuttig zijn. Je 
wapent je tegen bedreigingen als 
betutteling, weinig sociaal 
contact en afhankelijkheid.   

afhankelijkheid 

te weinig sociaal 
contact  

tuin 

4. Mijn eigen 
huis – mijn 
eigen regie 

1. Ik tel nog mee, 
ook al ben ik 
afhankelijk 

2. Ik wil me 
gekend 
voelen 

6. Zorg is ook 
‘mentale hulp’ 

5. Zelf doen wat 
ik zelf kan! 

7. Humor 
opent deuren 

3. Sociaal contact 
houdt me in 

verbinding met de 
wereld 

Belevingsthema’s 



4. Cliëntbeleving – belevingsonderzoek extramurale zorg 
De start van de dag in de extramurale zorg 

Hannie Hendriks is 69 jaar. Ze heeft 2 kinderen en 1 kleinkind. Acht jaar geleden is haar man, Dries,  overleden. Ze is toen verhuisd 

naar een beneden woning met tuin in Middelburg centrum. Hannie heeft altijd gesport, vooral hardlopen en tennis, tot dat niet meer 

ging vanwege pijn aan haar heupen. Ze vindt het leuk om zelf kaarten te maken, ze verkoopt ze soms zelfs via de WereldWinkel. De 

opbrengst is voor het goede doel. Ze is graag in haar tuin, helaas kan ze geen zwaar werk meer doen sinds ze vorig jaar haar heup 

heeft gebroken. Bukken gaat niet goed meer en ze loopt ook niet zo stabiel meer. Laatst was ze weer gevallen, ze heeft er een wond 

aan haar been aan overgehouden. Die geneest maar moeizaam. Eén keer per dag komt de thuiszorg daarom om te helpen met wassen 

en aankleden en om de wond te verzorgen.  

 

Beeld Ruud Hameeteman 

 Maak kennis met Hannie Hendriks… 

0. Context 
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  



4. Cliëntbeleving – belevingsonderzoek extramurale zorg 
De start van de dag in de extramurale zorg 

- Je wordt ouder en ondervindt steeds meer fysieke 

teruggang, waardoor je minder dingen zelfstandig kunt 

doen. Dat is moeilijk om te accepteren. Maar je bent nog 

steeds een mens met een eigen identiteit en je wilt 

jezelf zijn. 

- Je brengt meer tijd thuis door dan voorheen. Wanneer je 

echter activiteiten onderneemt kun je nuttig bezig zijn. 

Dat geeft het gevoel dat je nog steeds bij de rest van 

de wereld hoort. 

- Je raakt langzaam steeds meer afhankelijk van de hulp 

van anderen terwijl je mentaal nog wel goed functioneert. 

Thuiszorg is een uitkomst  voor hulp in je eigen 

omgeving, echter moet je daar wel je dagritme op 

aanpassen. Hierdoor voel je minder vrijheid.  

- Je wilt niet betutteld worden, ook al heb je hulp nodig bij 

hele simpele handelingen, dan verlies je je eigenwaarde 

als mens. Je probeert nog zo veel mogelijk zelf te doen, 

ook al kost dat soms veel moeite. Wanneer dat lukt geeft 

dat voldoening en versterkt het gevoel van 

eigenwaarde. 

Verlangen naar volledige 
zelfstandigheid 

Wat je op het ogenblik nog niet mag, 
zo moet ik het zeggen. Daar moet je je 

gewoon aan houden. Maar daarom 
probeer ik het wel eens. Bijvoorbeeld, 

als ik iets laat vallen – Z02 

0. Context 
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  

Ik had ook een zustertje … Een zuster die pas voor het eerst 
bij me was. Ik moest ook douchen en ze zou me wassen. Ze 
pakt m’n hand en ging mijn handjes wassen. Ik ging door de 

grond, ik vond het verschrikkelijk dat mijn handjes 
gewassen werden. Dat wil je dan toch zelf doen?  - Z08 

… En of ik nou een hemd met mouwen aan doe of een broek met 
pijpen, daar zouden ze ook niks van zeggen. Dat is dan toch te 

waarderen. Omdat ik mezelf kan zijn. “Daar komt de zuster weer, 
wat een gekke broek, laten we daar wat van zeggen”- Z08 



4. Cliëntbeleving – belevingsonderzoek extramurale zorg 
De start van de dag in de extramurale zorg 

- Ondanks dat je ouder wordt wil je graag zelfstandig blijven 

wonen. Je eigen huis is een onderdeel van jezelf, waar je je 

veilig voelt. Je hebt een gevoel van dankbaarheid, omdat ze 

dit mede mogelijk maken. 

- Sociaal contact houdt je in verbinding met de buitenwereld. Je 

zoekt naar input voor sociaal contact in TV programma’s, 

de krant, etc. Jouw vervoermiddel (auto, rollator, scootmobiel) 

is heel belangrijk voor je, deze stelt je in staat om naar buiten 

te gaan en anderen te ontmoeten. Dat geeft een gevoel van 

vrijheid. 

- Humor speelt een belangrijke rol in je leven. Het stelt je in 

staat het ouder worden te bagatelliseren en te relativeren. 

Daarnaast is humor een ijsbreker in gesprekken met de 

medewerkers. Humor laat je lachen, dat geeft positieve 

energie en levensvreugde. 

 

Behoefte aan positief contact 
Nou, als je wat mobieler bent, dan ga je nog 

eens een eindje wandelen. Of zelf eens hier of 
daar naar toe. Bijvoorbeeld afgelopen zondag 

heeft het heel de dag gegoten. Dan ben ik veel 
met die mensen bezig geweest die in tehuizen 

zitten. Die mensen kunnen geen kant op… - Z02 

0. Context 
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  

Als ik gewassen en gedoucht ben, dan wil ik zelf even insmeren. 
Dat zeg ik altijd: “Even smeren voor het roesten”. Dat 

zeggen we dan – Z08 

Begenadigd mens 
Als ik ze dan aan zie komen en het is winderig weer - meestal 
komen ze met de auto - en als er dan eens een met de fiets 

komt, dan denk ik: “Nou nou, jij peut aan met je wind tegen.” 
Dat zie ik heus wel – Z07 

Dat je er nog zo bij hoort. Dat je - ook met grapjes - de dingen 
nog op een fijne manier kan benaderen. Ondanks, als ze bezig 
zijn je lichaam te verzorgen. Het is zo ernstig, het is zo zwaar, 

want het is al zwaar genoeg. – Z07 



4. Cliëntbeleving – belevingsonderzoek extramurale zorg 
De start van de dag in de extramurale zorg 

Medewerker 

- Je hebt dit werk gekozen omdat je graag mensen helpt en je 

wilt dan ook goede zorg verlenen. In je dagelijkse werk geeft 

het je voldoening wanneer je in je werk wat kunt betekenen 

voor je klanten  

 

 

1e contactpersonen 

- Je staat als contactpersoon soms heel dichtbij de klant 

(bijvoorbeeld als partner), maar soms ben je juist heel ver 

weg (bijvoorbeeld als kind in een andere plaats. Dit bepaalt in 

grote mate hoe sterk je betrokken bent bij de verzorging. 

- Als contactpersoon bevind je je op een eigen positie tussen 

de klant en de medewerker. Je bespreekt soms zaken met de 

verzorging die je niet met de klant bespreekt.  

 

 

0. Context 
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  

Houden van mensen 
Het ‘er zijn’ en emotioneel steunen van 

klanten is heel belangrijk. Als ik bijvoorbeeld 
bij een klant kom die je lang niet hebt gezien 
en diegene is zó blij dat je er weer bent, dat 
doet je wat, dan heb ik het idee dat ik wat 

beteken voor anderen – BI MW06 



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 1 – Ik wil er klaar voor zijn 

‘Pff, zo, ik zit´ zegt Hannie tegen zichzelf met strak getrokken mond. Haar heup doet nog altijd pijn als ze gaat zitten, vooral met 

vochtig weer speelt het litteken op. Ze kijkt even op de klok, en laat van schrik haar mes vallen als ze ziet dat het al kwart voor acht is. 

`Kom op Hannie, niet treuzelen maar peuzelen´ zegt ze, want ze wil graag klaar zijn vóórdat de thuiszorg komt.  Al kauwend kijkt ze 

weer naar de klok. ‘Hoe laat zouden ze vandaag komen?’ denkt ze. Een paar weken terug was het bijna negen uur voor ze kwamen. 

Toen had ze wel even duidelijk gemaakt dat dát te laat was, ze heeft nog meer te doen op een dag. Ze voelt weer de spanning in haar 

maag als ze terugdenkt aan dat moment, ze knijpt in haar mes zodat haar knokkels wit worden. Ze heeft toen nogmaals duidelijk met 

de verzorgster afgesproken dat ze tussen 8 en 9 uur geholpen wil worden. Ze zouden er rekening mee houden. Gelukkig gaat het ook 

bijna altijd goed.  

 

0. Context 
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 1 - Ik wil er klaar voor zijn 

- Een vast dagritme is belangrijk voor je. Daarom wil je elke dag op 

een vaste tijd opstaan en je dag beginnen. Om je dag goed te 

kunnen beginnen ben je afhankelijk van de thuiszorg, dat geeft 

een gevoel van onrust. 

- Je weet nooit zeker hoe laat hij/zij zal komen, omdat het 

programma kan uitlopen. Wanneer je niet weet hoe laat hij/zij 

komt heb je de angst om de regie over je dag te verliezen. Het is 

plezierig wanneer je wordt gebeld als hij/zij later zal zijn, dat geeft 

een gevoel van controle over je eigen dag. 

- Je ziet de medewerker als een ‘gast’ en behandelt deze zoals je 

visite zou behandelen. Daarom zorg je dat je alles wat je kan 

voorbereiden al van tevoren doet (bv: douchespullen klaarleggen), 

zodat je ‘er klaar voor bent’. Dat geeft je een gevoel van regie.  

- Zo kan het bezoek soepel verlopen, zodat je niet onnodig tijd 

verspilt in het schema van de medewerker. Als dat wel gebeurt 

voel je je schuldig. Als je goed voorbereid bent geeft dat rust en 

blijft er ook ruimte over voor sociaal contact 

En toen bleek dat de tijden nogal eens wisselden. 
Bijvoorbeeld als ze er ’s ochtends om negen uur 

moeten zijn, dan zijn ze er al wel eens wat 
vroeger. En dat vind ik helemaal niet erg. En als ik 

het vraag - alles kan in overleg, en dat vind ik 
geweldig … Dat geeft je een gevoel van rust. . - 

Z-7 

Alvorens dat je een afspraak maakt, moet je goed 
nadenken of je daaraan kunt voldoen. Ik heb ook 

een agenda. Ik heb genoeg afspraken.  - Z-7 

0. Context 
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  

Op tijd zijn 
De ene keer komen ze om negen uur, dan 

komen ze om half elf... Dan zit ik te wachten. 
Op een gegeven moment is het half elf. Ik 
zeg: “Nou, ik geloof, dat ze een beetje 
laat zijn.” Maar ja, dan gaat net de bel en 

dan komen ze weer. Maar als ik dan ’s 
morgens ergens naartoe moet. Ik ga niet 

veel weg hoor, twee dagen in het jaar ga ik 
weg. Dan moet ik om half negen al beneden 
staan natuurlijk, dan komen ze me halen. 
Dan komen ze al om half acht…. Ja, dan, 
anders heb ik geen kousen aan. – Z-5 



4. Cliëntbeleving per episode  
Episode 1-  Ik wil er klaar voor zijn 

 

Medewerkers 

- Als medewerker weet je hoe belangrijk klanten het vinden dat je 

op tijd komt. Vaak is het door uitloop van werkzaamheden of 

noodsituaties echter moeilijk om je aan precieze tijdstippen te 

houden. 

 

 

 

 

1e contactpersonen 

- Als je een opmerking hebt over het tijdstip waarop de zorg je 

verwant komt helpen dan geef je dat door aan de verzorgende. Die 

zal het dan doorgeven aan de ‘planner’ (zorgcoördinator). Je voelt 

ongerustheid omdat je niet zeker weet of dit ook wordt 

uitgevoerd.  

 
Wij staan ook voor u klaar, maar niet op elk moment 

“Wij staan voor u klaar geldt, voor de twee noodsituaties. Het 
symbooltje van de NS staat voor “…maar u weet niet hoe 
laat wij komen”. Mijn vader heeft een afspraak, ze komen 

tussen 10 en 11. Maar, ze kunnen ook om half negen komen. 
En dat vindt hij vervelend, en dat snap ik.” – BI1CP09 

0. Context 
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  

Fluitend op de fiets 
Als ik met de fiets ga ben ik vaak ook sneller 
dan collega’s en ik ga bewegend naar mijn 

werk. Als ik dan sneller ben heb ik langer 
tijd voor de klanten, om bijvoorbeeld een 
praatje te maken, want je bent toch vaak de 
enige op een dag die langskomt… - BIMW01 



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 2 – Wie zou het zijn?  

DingDong! De bel gaat. Snel kijkt Hannie op de klok, tien over half negen. “Op tijd” knikt ze goedkeurend. Haar gezicht vertrekt even 

als ze een pijnscheut voelt terwijl ze opstaat. Haar heup voelt nog stijver dan vanochtend. Ze loopt langzaam naar de deur. Ze kijkt 

eerst door het spionnetje “Wie zal het zijn?” mompelt ze. Ze opent de deur “Goedemorgen mevrouw  Hendriks” klinkt het opgewekt. 

Hannie kijkt naar het stralende  en lachende gezicht van de verzorgster. Ze is nat van de regen “Meid, kom snel binnen” zegt Hannie 

“wat een weer, ben je met de fiets?” “Ach, ik ben niet van suiker” lacht de verzorgster. Ze zet haar tas neer en hangt haar jas op “Heeft 

u lekker geslapen?”. Hannie wrijft over haar kin terwijl ze denkt “Hoe heet ze nou ook alweer?” 

 

Beeld Ruud Hameeteman 

0. Context 
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 2 – Wie zou het zijn?  

- Je verheugt je op het bezoek van de medewerker en het 

gesprek. Je weet niet altijd wie er komt, en dit maakt je 

nieuwsgierig. 

- Wanneer je zelf de deur kunt opendoen voor de medewerker 

dan doe je dat. Dan kun je de medewerker als bezoek 

ontvangen, dat geeft je een gevoel van gastvrijheid. 

- Als de medewerker de sleutel heeft en zelf binnenkomt is het 

fijn wanneer deze toch even belt om aan te geven dat hij/zijn 

binnenkomt. Dat geeft je het gevoel van respect voor jou en 

je huis, dat je volwaardig bent. 

- Wanneer de medewerker met een lach binnenkomt en vraagt 

hoe het met je is ben je meteen opgewekt. Als de medewerker 

de jas uit doet en de tas wegzet dan geeft je dit het gevoel dat 

hij/zij de tijd voor je zal nemen en je de aandacht krijgt. Je 

voelt je gewaardeerd en erkend als klant.   

 

 

Ik kom nog van de generatie van netjes “Alstublieft”, 
“Goedemorgen meneer, mevrouw”. En ik moet heel eerlijk 
zeggen – dat valt me op bij hen – dat ze altijd heel correct 

en heel beleefd zijn. Z-7 
 

0. Context 
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  

Ja, ik heb allemaal verschillende. Wat er ’s morgens komt, dat komt 
’s avonds weer niet. Want dan hebben ze ’s morgens natuurlijk 

dienst. Dan hebben ze ’s avonds, dan zijn ze vrij. Dan heb ik weer 
een ander. Ik ben altijd nieuwsgierig wie er komt, want meestal 

hoor ik het aan de stem beneden, wie het is. – Z5 

Ze bellen altijd voor ze binnenkomen ook al hebben ze de sleutel…  
Soms ligt het wel op mijn lippen om er wat van te zeggen als ze met 
vuile schoenen binnenkomen, dan maken ze mijn huis vuil, en dat 
zien ze niet. Je moet respect hebben voor een ander z’n werk 

en voor mijn huis. Dan denk ik bij mezelf, “zo heb ik het niet 
geleerd”  - BI03 



4. Cliëntbeleving per episode  
Episode 2 – Wie zou het zijn?  

- Je krijgt zorg van een team van verzorgers. Soms zie je wel 8 

verschillende mensen. Je kent wel vaak het gezicht en de 

persoonlijkheid maar weet niet altijd de naam. De 

zorgmedewerker blijft dan min of meer ‘anoniem’, dat geeft je 

een ongemakkelijk gevoel. 

- Wanneer je de medewerker nog niet kent is het plezierig dat je 

met ‘u’ wordt aangesproken, dan voel je je gewaardeerd. Als 

de zorg je aanspreekt met ‘je’ terwijl je dat niet wilt dan vind 

je dat vervelend, je voelt je niet serieus genomen.  

“Hoe oud zullen die meisjes zijn, 18, 20, misschien is het 
(‘tutoyeren’) heel normaal, je kan er ook een zeker 

compliment in zien, maar mijn vader denkt dan dat ze hem 
maar een dement oud mannetje vinden. 

[1e CP 17/7] 

0. Context 
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  

Hoe heet ze nou? Hoe ze nou heet weet ik niet, ze 
is een poosje uit de roulatie geweest. Maar ze is 

weer één twee keer geweest. Maar ik kan niet op 
de naam komen. – Z-08 

Als je allemaal gele hebt, dan is het ook 
mooi, maar saaier. Ik zie dan de zusters erin 

en iedere zuster is verschillend. Dat is 
prettig. Als ze allemaal hetzelfde waren was 

het niet leuk meer. Z-8 



4. Cliëntbeleving per episode  
Episode 2 – Wie zou het zijn?  

Medewerkers 

- Als medewerker ben je bij het binnenkomen benieuwd wat je 

achter de deur zult aantreffen. Wanneer er niet wordt 

opengedaan, terwijl de klant dit altijd zelf doet, voel je latente 

angst dat er wat aan de hand is. 

- Ook al voel je wel eens tijdsdruk, je wilt je vrolijk opstellen 

naar de klanten. Dan zijn klanten opener naar jou als 

medewerker en kan je werk soepel verlopen. 

 

1e contactpersonen 

- Je wilt de best mogelijke zorg voor je verwant. Wanneer er 

veel verschillende gezichten over de vloer komen, maak je je 

ongerust: krijgt je verwant wel elke keer dezelfde en de juiste 

zorg? 

0. Context 
2. Wie zou het 

zijn? 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  
1. Ik wil er klaar 

voor zijn  

Verrassing 
“De deur gaat open, en er komt als verrassing een verpleegster 

binnen. En voor mijn vader is het dus elke keer een verrassing wie 
er binnen komt.  

Vrolijkheid 
Als je met een lach op je gezicht naar binnen loopt en een praatje 
maakt, dan zijn klanten opener en kun je relaxter werken. Als je 

dan je werk goed kunt uitvoeren en je het gevoel hebt dat de klant 
tevreden met je is dan krijg ik daar voldoening van. Dan krijg ik 
zo’n gevoel van  “op naar de volgende!”, dan heb ik er zin in… - 

MWBI04 



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 3 – Kent de medewerker mij? 

“Mag ik even in de map lezen?” vraagt de zorgmedewerker. “Ga je gang hoor” zegt Hannie en ze wijst naar de tafel “daar ligt ie”. 

Hannie draait zich om en loopt naar de keuken. Rustig zet ze kopjes en theezakjes klaar en doet ze water in de waterkoker. “Mag ik ook 

in het schriftje lezen?” vraagt de zorgmedewerker. “Geen probleem” zegt Hannie, maar ze voelt een beetje spanning in haar keel. “Mijn 

kinderen schrijven er wel eens wat in” voegt ze aarzelend toe “misschien heb je er wat aan”. “Ik zie dat uw zoon zich zorgen maakt over 

de genezing van de wond op uw been, wat scheelt eraan?” zegt de zorgmedewerker. Hannie fronst lichtjes haar wenkbrauwen. “Heeft 

de zuster van gisteren dat niet gezegd dan?” vraagt ze. Ze moet even kuchen, en krabt in haar nek. Haar zoon had vorige week aan 

haar gevraagd hoe de verzorgers nou kunnen weten of er progressie is, als het steeds andere zijn. Hannie had daar toch een nacht niet 

zo lekker door geslapen en de dag erop had ze het aangekaart bij de verzorgster. “Ik ga het bespreken” had die nog gezegd.  

3. Kent de 
medewerker 

mij? 
0. Context 

1. Ik wil er klaar 
voor zijn  

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  
2. Wie zou het 

zijn? 



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 3 – Kent de medewerker mij? 

- Het Zorgdossier zie je als iets ‘wat van hun is’. Zelf doe je er 

weinig mee: het bevat veel medisch vakjargon en is daarom 

moeilijk te begrijpen. Daarnaast bespreek je het liever 

rechtstreeks met de medewerker als er wat aan de hand is. 

Dan kun je je verhaal kwijt, en heb je het idee dat de 

medewerker je kent. dat geeft een gevoel van vertrouwen. 

- Desondanks vind je het dossier wel belangrijk, omdat de 

medewerkers dan goed op de hoogte zijn van jouw situatie en 

je niet steeds je situatie hoeft uit te leggen. Dat geeft een 

veilig gevoel. 

- Je verwant(en) kijken regelmatig in het zorgdossier en stellen 

je wel eens vragen over wat ze lezen. Wanneer zij betwijfelen 

of je goede zorg krijgt maakt dit je onzeker. 

 

3. Kent de 
medewerker 

mij? 
0. Context 

1. Ik wil er klaar 
voor zijn  

4.Ik vertrouw je 
mijn (ver-) 

zorg(ing) toe 

5.Bijzonderheden 
voor de volgende 

6. Mijn verhaal 
kwijt 

7. Tot Ziens  
2. Wie zou het 

zijn? 

Zorgen voor elkaar 
Nou, dit is dus dan van het zorgdossier. Dat ligt daar op de 
stoel, maar daar heb ik natuurlijk zelf weinig mee te 
maken. Dat doet de zuster. Daar kom ik niet in. Ik kijk er 
wel eens in. Maar ik heb er verder natuurlijk niks mee van 

doen. Zij tekenen het af en dan vragen ze af en toe: 
“Mevrouw xxx, is er nog wat bijzonders?” En dan zeg ik: 

“Nee, hoor”.  

Dat wordt van te voren allemaal nagekeken of alles nog 
weer goed was. Daar wordt ook alles opgeschreven ook, als 
we wat is. Als ik dikke voeten heb, bijvoorbeeld, dan wordt 
dat ook opgeschreven. Dan kan een ander dat weer lezen. 
Dan wordt er een tekentje gegeven en dan weten ze 

dat ook.  - Z5 



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 3 – Kent de medewerker mij? 

Medewerker 

- Als medewerker gebruik je het zorgdossier als 

overdrachtsmiddel om na te gaan of er nog bijzonderheden 

zijn die je collega’s hebben opgemerkt, om er zeker van zijn 

dat  de klant niets voor je achterhoudt, want je wilt goede zorg 

verlenen. Dat geeft je voldoening. 

- Er is geen consensus gevonden over het standaard vooraf 

inkijken van het zorgdossier, de ene medewerker doet het 

altijd, de ander niet. 

 

1e contactpersoon 

- Als 1e contactpersoon is het zorgdossier vooral een controle 

middel om na te lezen hoe het gaat met de zorg voor je 

verwant en om met de zorg te communiceren. 

- Wanneer dezelfde handeling op verschillende manieren aan je 

verwant wordt verleend maakt je dit ongerust of je verwant 

wel de juiste zorg krijgt. 

 

“Na zes weken ging de wond ineens ontsteken, dat vond ik 
vreemd” “Als je daar regelmatig komt dan zie je of er 

verbetering in zit. “Ze zeiden allemaal ‘ Ja, ziet er goed uit 
hoor’, maar ze weten niet hoe het er 2 dagen geleden 

uitzag. ik vind dat niet handig” - BI 1CP09 

“Ik geloof niet dat ze dan elke dag opschreven hoe groot de 
wond was. “Ik vind dat je dan een zeker risico neemt, door 

er steeds een ander op af te sturen” - BI 1CP09 
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mij? 
0. Context 

1. Ik wil er klaar 
voor zijn  

4.Ik vertrouw je 
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5.Bijzonderheden 
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2. Wie zou het 

zijn? 

Voldoening bij de cliënt 
Een tevreden klant geeft mij een tevreden gevoel. Voor een 

tevreden klant moet je als medewerker rust uitstralen en wat 
extra’s kunnen doen voor de klant, dat geeft voor klanten 

maar ook voor ons voldoening in ons werk…- BI MW03 



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 4 

“Nou, zullen we dan maar even lekker gaan douchen?” “Ja fijn” zegt Hannie. De verzorgster kijkt toe hoe Hannie zelf de badkamer in 

loopt. “Hoe is het met uw zoon, hij had toch een andere baan?” vraagt de verzorgster. “Hannies mond gaat een beetje open “Ja, wat 

knap dat u dat nog weet, het bevalt hem goed!” Na het douchen zegt de verzorgster “Zo, nog even een crème erop tegen de droge 

huid, en dan ziet u er weer top uit. Zonder te kijken pakt ze achter zich de creme van de wastafel. “Wat fijn dat u alles altijd zo goed 

klaar legt, u bent een topper!” “Een topper, toch niet Gordon he?” reageert Hannie gespeeld verontwaardigd.  “Welnee, bent u mal, nee 

ik dacht aan René Froger” Dan moeten ze allebei heel hard lachen. 

Beeld Ruud Hameeteman 
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4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 4 – Ik vertrouw je mijn (ver)zorg(ing) toe  

- Wanneer je verzorging krijgt  geef je jezelf letterlijk  en 

figuurlijk bloot aan de medewerker. Je laat de medewerker toe 

in je intieme omgeving. 

- Je wilt tijdens de verzorging zo veel mogelijk dingen nog zelf 

doen, ook al kost het veel moeite, dat geeft een gevoel van 

onafhankelijkheid en eigenwaarde. Wanneer de medewerker 

handelingen die je zelf kunt van je overneemt, voel je je 

betutteld. 

- Tijdens de verzorging zoek je naar persoonlijke interactie met 

de medewerker. Humor vormt het breekijzer  om de deur naar 

interactie te openen. Humor laat je lachen tijdens dit intieme 

moment en dat geeft je positieve energie. 

- Het gesprek met de medewerker biedt je daarnaast een vorm 

van sociaal contact. Het nieuws of het weer vormen hiervoor 

vaak input. Vaak is de medewerker de enige van buitenaf die 

je ziet op de dag. De medewerker vormt voor jou dan ook de 

verbinding met de buitenwereld. Dat geeft je het gevoel dat je 

er nog bij hoort. 

 

Je voelt je als patiënt en als partner zo vertrouwd met die 
handen van die persoon. Die kan daar zo gevoelsmatig, zo 
teer mee omgaan. Wel met een grapje, want je moet ook 
gevoel voor humor hebben. Het moet niet allemaal even 

zwaarmoedig zijn. … Dat [humor] is een stukje medicijn Z-7 
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4. Cliëntbeleving per episode  
Episode 4 – Ik vertrouw je mijn (ver)zorg(ing) toe  

Medewerkers 

- Je behandelt de klant met respect tijdens de (intieme) 

verzorging. Je vertelt steeds wat je gaat doen. Zo creëer je 

een veilige sfeer waarin de klant zelf dingen durft aan te geven 

waar hij misschien mee zit. 

- Je vraagt of de klant regelmatig wat zijn wensen zijn. Je laat 

hem zoveel als mogelijk zelf doen. Zo geef je de klant zoveel 

mogelijk eigenwaarde. 

- Je probeert de klant nooit het gevoel te geven dat je haast 

hebt, al heb je soms maar weinig tijd. Het frustreert je wel als 

je te weinig tijd hebt.  

- Als je vragen hebt voel je geen belemmering om een collega te 

bellen. Dit geeft je een gerust gevoel. 

 

1e contactpersonen 

- Je hoeft niet bij de verzorging aanwezig te zijn. Je wilt de hulp 

niet op de vingers kijken, je helpt wel bij de voorbereiding en 

het opruimen na afloop. Je voelt vertrouwen in de verzorging 

door de zorgmedewerker 

-  Je vindt het belangrijk dat je verwant er verzorgd uitziet 

(sieraden, make up). De sieraden geven een stukje identiteit 

en het versterken het gevoel van eigenwaarde (van de klant, 

maar ook in de ogen van de verwanten). 

 

“Hoe oud zullen die meisjes zijn, 18, 20, misschien is het 
(‘tutoyeren’) heel normaal, je kan er ook een zeker 

compliment in zien, maar mijn vader denkt dan dat ze hem 
maar een dement oud mannetje vinden. 

[1e CP 17/7] 
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“Als mijn moeder geen sieraden meer zou dragen, dan zou ze 
nog harder achteruit gaan. Mét sieraden is ze mijn moeder 

nog, zeg maar, van vroeger…” 



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 5 - Bijzonderheden voor de volgende 

“Zo, kijk aan, u loopt weer een stuk soepeler” zegt de verzorgster nadat ze Hannie heeft geholpen het verzorgen van de wond en met 

aankleden “Ja, de warme douche helpt altijd, ik voel me ook weer lekker fris” antwoord Hannie. Neuriënd loopt ze naar de keuken. “Nog 

even aftekenen” zegt de verzorgster en ze pakt snel een pen, opent het zorgdossier en terwijl ze zit te schrijven gaat haar mobiel. “Hoi 

Christel, zeg het eens?” …”Is goed, ik kom er zo aan” vluchtig kijkt de verzorgster op de klok, het is alweer 9 uur. Hannie komt 

aangelopen met een dienblad met thee en kopjes “Alsjeblieft, een kopje thee” zegt Hannie terwijl ze voorzichtig het dienblad op tafel 

zet. “Eh, nee, sorry mevrouw Hendriks” zegt de verzorgster en ze bijt op haar lip “…het spijt me, een andere keer misschien weer”. 

Hannie kijkt ook naar de klok “Nee prima, ik snap het, er zit natuurlijk alweer iemand op je te wachten”.  

Beeld Ruud Hameeteman 
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4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 5 - Bijzonderheden voor de volgende 

“En dan hebben we ook nog een schrift, dat heeft mijn 
dochter meegenomen en daar had ze dan dingetjes in 

geschreven als er iets gebeurd was”  [BI 1e CP] 
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5. Bijzonderheden 
voor de volgende 

 

1. Ik wil er klaar 
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Medewerkers 

 Je schrijft in het zorgdossier de geleverde zorg op, plus eventuele 

bijzonderheden die relevant zijn voor de collega die na je komt.  

 Soms zijn er zaken die je nog moet regelen voor de klant (zoals het 

bestellen van hulpmiddelen), dat schrijf je soms op een apart blaadje 

op en neem je mee. Dit handel je later af. 

 

 

1e contactpersonen 

 Je hebt behoefte informatie te delen met andere verwanten over de 

verzorging en toestand van ‘de klant’ (ontvanger van thuiszorg). Je 

gebruikt hier bijvoorbeeld een apart schriftje voor waar eenieder die 

op bezoek is geweest wat in kan schrijven. Zo is iedereen op de 

hoogte en verklein je de onrust dat informatie anders tussen het wal 

en het schip valt 

 

 

“Je gaat het rapporteren en je kijkt of er nog bijzonderheden 
zijn, of dat er nog wat geregeld of besteld moet worden. Dan 

overleg ik met de klant of hij het zelf doet of dat wij dat 
moeten doen voor hem”  [BI WijkVpl] 

- Het bijwerken van het zorgdossier zie je als een administratief 

moment voor de medewerker. Zelf kijk je zelden in het boek. 

- Toch vind je het belangrijk dat het boek wordt bijgehouden, zodat 

de volgende medewerker weet wat er moet gebeuren. 
“Ik denk dat het boek van de zorgcoördinator is” [Van wie is 

het zorgdossier volgens u?] 



4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 6 – Mijn verhaal kwijt 

De verzorgster pakt met snelle bewegingen haar schoudertas in en loopt naar de hal. “Gaat u nog wat leuks doen vandaag, mevrouw 

Hendriks?” vraagt ze terwijl ze Hannie aankijkt. Hannie kijkt naar de grond “Niet veel bijzonders” zegt ze zachtjes, ze voelt een leegte in 

haar buik. “Kom, ik help je even met je jas, volgens mij is het buiten nu droog”  “Gaat u anders vandaag ook even naar buiten, dat is 

goed voor u” zegt de verzorgster “… neem gewoon de rollator mee, kunt u altijd even rusten als u moe bent”. “Trouwens, maakt u nog 

van die mooie kaarten? Ik kreeg daar laatst weer zulke mooie reacties op, mensen vinden ze geweldig!” Hannie voelt hoe ze groeit, 

even lijkt het alsof ze zweeft“Ja, dat is een goed idee, ik zal weer eens wat nieuwe kaarten gaan maken” zegt ze terwijl haar ogen 

twinkelen. 

Beeld Ruud Hameeteman 
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4. Cliëntbeleving per episode 
 Episode 6 – Mijn verhaal kwijt 

- Soms is er na het verlenen van de zorg tijd voor een kop koffie 

voor de medewerker, deze bied je hem/haar dan ook graag 

aan. Vaak is er ook geen tijd, dat vind je jammer, maar je 

begrijpt ook dat de medewerker aan een planning is gebonden. 

- Wanneer er wel tijd is voor een kop koffie ontstaat er de 

ruimte voor een persoonlijk gesprek. Je kunt je verhaal kwijt, 

en de medewerker kan ook iets van zichzelf prijsgeven. 

- Op het moment dat je merkt dat de medewerker ook iets 

persoonlijks van zichzelf deelt merk je dat er gelijkwaardigheid 

ontstaat. Dat geeft een gevoel van vertrouwen. 

- Soms kun je de medewerker een tip of ‘wijze les’ geven. 

Wanneer je achteraf hoort dat deze tip ter harte is genomen, 

dan geeft dat het gevoel dat je een rol van betekenis hebt. 

 

“Ik ben heel blij met mijn televisie, want dat is dan toch wel 
een stuk informatie dat binnen komt. Maar het is en blijft 

toch een dood apparaat.” Z-7 

“Dan heb je toch even een praatje. En je kent die mensen 
helemaal niet, dus het gaat dan vaak over het weer en dat 
soort flauwekulletjes. Maar zelfs die dingen zijn belangrijk. 
Zeker die eerste momenten, als je niet weg kunt. .” Z-7 

 

Ze maken – en dat is heel prettig – een rustige indruk. 
Ondanks dat ik besef, dat ze het best heel druk hebben 

in die Thuiszorg. Dan geven ze de indruk door heel 
rustig te zijn en toch een praatje te maken Z-7 
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4. Cliëntbeleving per episode 
Episode 7 – Tot ziens? 

“Kom je morgen ook?” vraagt Hannie, terwijl de verzorgster haar fiets van het slot haalt. De verzorgster haalt haar schouders op “Dat 

kan ik niet beloven mevrouw Hendriks, dat weten we eigenlijk nooit van te voren”. Hannie fronst licht haar wenkbrauwen “Ik snap het” 

zegt ze, maar eigenlijk snapt ze het niet zo goed. Haar man maakte vroeger altijd lesroosters voor de school, dat was ook altijd 

puzzelen maar daarin lag wel een heel jaar vast. “We wachten wel af, tot ziens dan maar!” “Ja, tot ziens, doei doei!” De verzorgster 

zwaait vrolijk naar Hannie en fietst dan de straat uit. Hannie kijkt haar nog even na, draait zich dan om en gaat naar binnen. “Zo, mijn 

dag kan beginnen” zegt ze en ze kijkt op de klok. Het is tien over negen.  

Beeld Ruud Hameeteman 
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4. Cliënt Journey intramuraal - Emotiecurve extramuraal  
Emotiecurve cliënten en momenten van de waarheid 
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binnenkomst dossier dossier interactie interactie verzorging verzorging vertrek 

Moment van de Waarheid: 

Het moment waarop je een kans hebt een cruciaal 

positief verschil te maken in de beleving van de cliënt 



• Processen en activiteiten die een positieve bijdrage hebben voor Cliënt  en Medewerker: 

- 9+ Weekrooster: Cliënt heeft meer regie over de eigen agenda 

• (C): Gevoel van rust en zekerheid (over moment van verzorging), persoonlijker aandacht.  

(M): Gevoel van controle en grip. Persoonlijker en meer attente zorg (9+ injectie). 

 

- 9+ Fotogalerij: Gekend worden en weten wie je verzorgt door actueel overzicht naam + 

foto van zorgmedewerkers 

• (C): Sneller vertrouwen geven aan medewerker, wegnemen schuldgevoel (niet weten van de naam), versterkt gevoel van 

veiligheid in de avond (deur opendoen voor medewerker) 

• (M): Meer ontspannen verzorging, meer diepgang in contact 

 

- Service ‘Verbinden zonder verband’: de sleutel naar de buitenwereld door het 

organiseren en actief betrekken van cliënten bij activiteiten. 

• (C): Minder eenzaamheid, gevoel onderdeel te zijn van de maatschappij, zelf respect 

• (M): Verdieping van eigen rol, enthousiasme 

 

- Lean 9+ route: Mindering van tijd in zorgproces (reizen/zoeken) en beter aansluiten bij 

cliënt wensen. 

3. Cliënt Journey intramuraal 
- Overzicht waarmaken 9+ beleving - 



Agenda 

Aanpak Cliënt Journey: 

• De Cliënt Journeys richten zich op de Start & Finish van de Dag op 3 zorglocaties 

• Aanpak & methodiek belevingsonderzoeken 

2 

• Blauwdruk intramurale zorg 

• Emotiecurve intramurale zorg 

• Momenten van de waarheid intramurale zorg 

• Waarmaken 9+ beleving 

3 

• Blauwdruk extramurale zorg 

• Emotiecurve extramurale zorg 

• Momenten van de waarheid intramurale zorg 

• Waarmaken 9+ beleving 

4 

• Inhoudsopgave 1 

• Cliënt Journey Opleidingsprogramma – de modules 5 



Opleidingsmodule Onderdelen 

 • Scope, doel en doelgroepbepaling van een Cliënt Journey. 

• Achterhalen en analyseren van de interne documentatie. 

• Analyseren/structureren informatie in voorlopige episodes.  

 
• Begrijpen van onderzoekstechnieken (laddering, metaforen). 

• Beleven van de klantbeleving. 

• Doorleven van belevingsklassiekers. 

 
• Observaties en emoties vertalen naar relevante inzichten. 

• Herkennen (Belevings-)thema’s. 

• Definiëren rode draad in klantbeleving. 

 
• Identificeren Momenten van de Waarheid voor de klant. 

• Vaststellen van de Emotiecurve. 

• Klantreis weergeven. 

 • Faciliteren Cliënt Journey-brainstormsessie. 

• Clusteren, selecteren en prioriteren van 9+ ideeën. 

• Uitwerken van geselecteerde 9+ ideeën. 

Processen 

Interview 

Analyse 

    Emotiecurve       

Ideegeneratie 

1 

2 

3 

4 

5 

5. Cliënt Journey ESPE™-opleidingsprogramma 
- Inhoud verschillende modules 
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5. Continu waarmaken 9+ klantbeleving 


