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Persoonsgerichte zorg in de praktijk

Proeftuin Cicero Zorggroep

Ouderenorganisatie Cicero Zorggroep is een van de vier proeftui-

nen voor het programma Persoonsgerichte zorg van Vilans. Hoe 

kreeg het programma hier vorm en hoe gaat het nu? Drie betrok-

kenen blikken terug.

Marian Adriaansen

In het project Persoonsgerichte zorg van 
Vilans wordt het concept persoonsgerich-
te zorg uitgeprobeerd in verschillende 
zorgsettingen: verstandelijk gehandicap-
tenzorg, ouderenzorg en gezondheidscen-
tra. De Limburgse ouderenorganisatie  
Cicero Zorggroep pakte het project en-
thousiast op: het sloot dan ook goed aan 
bij haar strategielijn ‘cliënt centraal’. 
Twee adviseurs van Vilans begeleidden 
de proeftuin.

De betrokkenen
Jeanny Engels was vanuit Vilans bij het 
project betrokken. Ze vertelt: ‘Het is voor 
ons belangrijk dat het management ach-
ter zo’n project staat, en dat ook bijvoor-
beeld de cliëntenraad meegenomen 
wordt, want anders is er weinig kans op 
succes. Persoonsgerichte zorg raakt im-
mers de hele organisatie: van cliënten en 
familieleden tot zorgverleners en mana-
gers. En dan is het belangrijk dat iedereen 

zich erachter schaart. Achttien medewer-
kers, cliënten(raadsleden) en familieleden 
hebben zich aangemeld om mee te doen. 
Vervolgens werd een thema gekozen dat 
in het kader van persoonsgerichte zorg 
zou worden uitgewerkt.  Het is belangrijk 
dat iedereen bij die keuze betrokken 
wordt, want het moet passen bij de be-
hoefte in de dagelijkse praktijk. 

Marion Spanbroek, manager van locatie 
Schuttershof in Brunssum, is blij met het 
gekozen thema Warm Welkom. Schut-
tershof is een zorgcentrum met tweeper-
soonskamers dat vroeger met het zieken-
huis verbonden was. Dit thema is extra 
van betekenis voor de bewoners.

Ellen Leers was projectleider: bij de start 
van het project was ze al programmama-
nager van de strategielijn ‘cliënt centraal’. 
Ze legt uit: ‘Dit project paste in onze stra-
tegielijn. We wilden de operationalisatie 
van de leidende principes van ‘cliënt cen-
traal’ in de praktijk begeleiden via de 
Doorbraak Methode, op al onze locaties. 
Maar ook deze methode wilden we graag 
uitproberen op een grotere locatie en ver-
volgens bekijken welke het beste werkt’. 

Warm welkom
Marion Spanbroek begon na een organi-
satieverandering als locatiemanager bij 
Schuttershof. Het project Warm Welkom 
liep toen al. De aanleiding was de papier-
winkel die medewerkers moesten invul-
len op de eerste dag dat de bewoner bin-
nenkwam. De medewerkers beklaagden 

Een warm welkom betekent bij Schuttershof: vooraf op huisbezoek bij een nieuwe bewoner, geen 

administratieve rompslomp op de eerste dag en een persoonlijk gesprek met de locatiemanager.
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zich hierover. Ze konden daardoor te 
weinig aandacht aan de bewoner en zijn 
familie schenken, terwijl zo’n verhuizing 
een emotionele gebeurtenis is voor alle 
betrokkenen. 

Het project bestond eigenlijk uit drie 
delen:
1. Op dag 1 geen administratie 

Familie en cliënten gaven aan dat ze 
graag meer rust en aandacht in die 
eerste fase wensten. De oplossing: geen 
administratie op de eerste dag. Deze 
werd helemaal doorgeschoven naar de 
afdeling zorgservice.

2. Meer verbinding met thuis 
De medewerkers bedachten dat het 
goed zou zijn om thuis al kennis te 

maken met de toekomstige bewoner. 
Projectleider Ellen Leers vertelt: ‘We 
zijn klein begonnen, op een PG-afde-
ling en een somatische afdeling. Ver-
zorgenden zijn eerst met de maat-
schappelijk werkende meegegaan op 
huisbezoek om te kijken hoe dat ver-
liep. Ze hebben daar ook begeleiding 
bij gekregen.’ Dezelfde medewerker die 
de cliënt thuis heeft bezocht is ook 
aanwezig op de dag van de verhuizing. 
Zorgmedewerkers kunnen zich hele-
maal richten op het emotionele proces 
van de cliënt en zijn familie bij de ver-
huizing naar Schuttershof. 

3. Hernieuwde kennismaking 
Locatiemanager Marion Spanbroek: 
‘Na vijf weken ga ik zelf naar de cliënt 

voor een uitgebreider gesprek, ook met 
de familie erbij. Bij deze wederzijdse 
kennismaking kunnen zij ook de ge-
voelens ventileren die de verhuizing 
voor cliënt en familie met zich mee-
brengt. Zo kunnen we leren van hun 
ervaringen.’

Drie hulpmiddelen
Jeanny Engels vertelt dat vanuit Vilans 
hulpmiddelen zijn ingezet om meer in-
zicht te krijgen in de behoeften van de 
huidige bewoners: het levensboek, de 
wensboom en de methode Goede dag/
slechte dag. ‘We hielden op één afdeling 
een informatiebijeenkomst om met me-
dewerkers te praten over wat zij verstaan 
onder persoonsgerichte zorg. Daarnaast 

Locatie Schuttershof van ouderenorganisatie Cicero Zorggroep was proeftuin voor het programma Persoonsgerichte zorg van Vilans.
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gaven we uitleg over de drie hulpmidde-
len, met de vraag wie deze methoden 
wilde uitproberen. In een sessie met be-
woners zelf hebben we geoefend. Het viel 
medewerkers nog niet mee om te begin-
nen met open vragen als: “Wat is voor u 
heel belangrijk?” of: “Hoe zou u dat wil-
len aanpakken?” Verzorgenden kwamen 
erachter dat ze op deze manier informatie 
van de bewoners kregen die ze nog niet 
eerder hadden gehoord. Dat vonden ze 

schokkend, maar het bleek tegelijk ook 
heel stimulerend om op de ingeslagen 
weg voort te gaan.’ Medewerkers ontdek-
ten dat ze gespreksvaardigheden misten. 
Daarom werden korte intervisiemomen-
ten in het leven geroepen en er kwam 
training on the job om de medewerkers 
hierbij te ondersteunen.

De hulpmiddelen worden vooral ingezet 
bij cliënten die al langer in de instelling 
wonen. Ellen Leers vindt het een prima 
tool om met mensen in gesprek te gaan, 
maar geeft tegelijkertijd aan dat het wel 
veel tijd vraagt om samen met de familie 
een levensboek te maken. ‘We moeten 
voorkomen dat het een nieuwe standaard 
wordt die bij alle bewoners ingezet moet 
worden. Een aantal cliënten in Schutters-
hof stroomt door en sommige mensen 
hebben helemaal geen behoefte aan een 
levensboek. Daarom wordt het niet bij 
elke bewoner gemaakt.’

Uitbreiding
Het thema Persoonsgerichte zorg krijgt 
binnen de organisatie steeds meer vorm 

en breidt zich uit naar andere gebieden. 
Iedereen is zich steeds meer bewust van 
de wensen van de individuele cliënt en 
gaat op zoek naar mogelijkheden. Ellen 
Leers: ‘We willen ook bij activiteiten een 
meer cliëntgericht aanbod opzetten. Acti-
viteiten worden nu ook individueel aan-
geboden, zelfs naast het bed wanneer dat 
nodig is’. Marion Spanbroek: ‘Dat vind ik 
de winst van dit project; iedereen denkt 
creatief mee, ook de voedingsassistente 

en de gastvrouw. We laten binnen bepaal-
de kaders veel toe, de hele organisatie 
stelt nu regels ter discussie. Zo hadden we 
naar aanleiding van een incident ooit als 
regel ingesteld dat medewerkers en vrij-
willigers geen cliënten mochten vervoe-
ren, terwijl de behoefte groot was om bij-
voorbeeld eens naar het graf van een 
dierbare te kunnen rijden met de cliënt. 
Onlangs hebben we deze regel opgeheven 
en staan we het onder bepaalde voor-
waarden weer toe.’ 
Zo wordt tegenwoordig binnen Cicero 
steeds gezocht naar mogelijkheden om 
aan de wensen van de cliënt en zijn fami-
lie tegemoet te komen, ook al lijkt dat on-
mogelijk. ‘Wij kennen geen nee, we wil-
len komen tot iets wat de wens benadert.’

Leiderschap
Het was voor de Raad van Bestuur ook 
even wennen, ook zij moeten moesten 
over hun eigen angst heen stappen. Ellen 
Leers benadrukt dat goed leiderschap van 
het managementteam erg belangrijk is 
geweest bij deze cultuurverandering. Het 
management gaf de medewerkers de ex-

perimenteerruimte die nodig was om 
dingen uit te kunnen proberen.

In de haarvaten
Terugkijkend is Jeanny Engels van Vilans 
van mening dat zo’n project wel anderhalf 
tot twee jaar nodig heeft om in de haarva-
ten van de organisatie te laten doordrin-
gen. Met daarbij gebruik van de monitor 
Persoonsgerichte Zorg (zie ook het voor-
gaande artikel in dit dossier) en regelmati-
ge evaluaties in de werkgroepen. ‘De me-
thodiek die we ontwikkeld hebben geeft 
richting; kleine haalbare doelen zijn be-
langrijk én het actief betrekken van alle 
belanghebbenden, waaronder ook bewo-
ners en familieleden. Daarbij willen we 
graag ondersteuning bieden. Het is be-
langrijk dat er een beweging in de hele or-
ganisatie ontstaat. De ideeën die op een lo-
catie zijn ontstaan, kunnen inspirerend 
zijn voor een andere locatie. Maar zij moe-
ten de kans krijgen om hun eigen werkwij-
ze te ontwikkelen die bij hun situatie past.’ 

Kennisplein
Vilans heeft met vier proeftuinen samen-
gewerkt en de ervaringen omgezet in de 
methodiek Persoonsgerichte Zorg, die 
binnenkort op het kennisplein te vinden 
is (www.kennispleinchronischezorg.nl). 
Daarbij is een manier van werken gehan-
teerd die uitgewerkt en beschreven is. De 
belangrijkste lessen zijn in de methodiek 
terug te vinden. Jeanny Engels besluit: 
‘Het is belangrijk om met de doelgroep, 
cliënten en familieleden samen na te den-
ken en te bouwen aan plannen. Dat ver-
rijkt en stimuleert je enorm om dingen te 
veranderen. En dat is niet altijd makke-
lijk. Het heeft me erg geïnspireerd en ge-
raakt om langdurig met een team op te 
trekken. Ik weet zeker dat Cicero hier 
niet meer mee stopt’. ■

Verzorgenden kregen informatie van de bewoners die 
ze nooit eerder hadden gehoord. Dat vonden  

ze schokkend’


