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Op één pagina de samenvatting wie de bewoner is 
en wat belangrijk is voor de bewoner.

Inleiding: 
Aan de hand van gesprekskaarten wordt het gesprek 
met de bewoner gevoerd. Relevante informatie en 
afspraken worden in het leefplan opgenomen. De 
meest belangrijke zaken worden op 1 A4 gezet.
Deze hele werkwijze maakt deel uit van het kwali-
teitsinstrument (H)erken wie ik ben. 

Wat is het instrument?  
Ik in één oogopslag is een onderdeel van het kwali-
teitsinstrument (h)erken wie ik ben: Om op een goe-
de manier uitvoering te kunnen geven aan de visie 
(H)erken wie ik ben, is het heel belangrijk dat we de 
bewoner heel goed kennen en weten wat de wensen 
en de mogelijkheden van de bewoner. Wij hebben 
hiervoor de volgende methodes ontwikkeld om dit te 
ondersteunen, namelijk:
- Kwaliteitstool
- Gesprekskaarten
- De pagina Ik in één oogopslag
- Het goede gesprek

Om in kaart te brengen wat belangrijk is voor de 
bewoner zijn er twintig gesprekskaartjes ontwikkeld. 
Die bevatten foto’s van allerlei onderwerpen die 
kunnen helpen bij het op gang krijgen van het goede 
gesprek. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als: 
pillen, geloof, intimiteit, privacy, eten en drinken. 
De gesprekskaarten vormen een leidraad voor het 
gesprek.

Welke informatie levert het op en voor wie?
Iedere medewerker die nu contact heeft met een be-
woner kan in het Ik in één oogopslag-document zien wie 
de bewoner is en wat voor die bewoner belangrijk is. 
Dat maakt de communicatie veel gemakkelijker. Het 
gaat echt uit van wat de bewoner wil en kan, in plaats 
van wat de organisatie te bieden heeft.
“Op het A4 van mevrouw H. staat dat ze graag met haar voor-
naam wordt aangesproken, zij  houdt van bewegen, al gaat 
dat nu iets minder, en dat eten heel belangrijk voor haar is.”

Wat zijn de succesfactoren en hoe komt dat?
Bij de invoering van Ik in één oogopslag zijn ook de me-
dewerkers uitgenodigd om hun eigen Ik in één oogopslag 
te maken. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid om 
zelf te ervaren hoe zo’n profiel kan helpen om te weten 
wat voor bewoners belangrijk is. Verzorgenden en 
verpleegkundigen leren nauwkeuriger kijken en vragen 
naar het welbevinden van de bewoners.
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Ik in één oogopslag: L. Janssen – De vries Reanimeren: nee

Mijn gegevens
Naam: L. Janssen – De vries
Roepnaam: Liesje
Geb.datum: 24-01-1926
Burg.staat: Weduwe

Waarom woon ik bij Meriant
Ik ben in (locatie) blijven wonen nadat ik hier tijdelijk 
vanuit het ziekenhuis ben gekomen om aan te sterken na 
een heupoperatie. Ik ben blijven wonen op de locatie omdat 
ik veel hulp nodig heb bij ADL. Nu ik hier woon voel ik me 
veilig en voel me beter door de sociale contacten en hulp 
van de zorgmedewerkers.

Belangrijk om te weten
•  Ik vind het contact met mijn zoon en 

dochter belangrijk en als ze op bezoek 
komen wil ik wat privacy. 

•  Ik word blij van een dagje de natuur in  
met mijn kinderen. 

•  Zingen vind ik heerlijk; ik was vroeger 
lid van een zangkoor. Ik zou graag willen 
blijven zingen.

•  Beslissingen neem ik samen met mijn 
kinderen.

•  Ik neem graag deel aan activiteiten die in 
(locatie) worden georganiseerd. 

•  Ik vind het gezellig om samen met de 
andere bewoners in de huiskamer te eten. 
Alleen eten vind ik niet prettig want dan 
voel ik me eenzaam. 

•  Ik vind het belangrijk dat ik zelf kan 
bepalen wanneer ik naar bed ga. Daarbij 
vind ik het prettig als de zorgmedewerker 
even komt kijken of dat mij gelukt is. Dan 
voel ik me veilig.

•  Ik probeer me zoveel mogelijk zelf te 
redden in mijn dagelijkse leven. Het is 
goed als de zorgmedewerker mij hiertoe 
motiveert en steunt.

Afspraken
De zorgmedewerker klopt aan en vraagt of 
het uitkomt voordat ze naar binnen gaat. 
Als mijn kinderen er zijn geven ze ons zoveel 
mogelijk privacy. 

De zorgmedewerker attendeert mij erop dat 
ik bij elke belangrijke beslissing eerst samen 
met mijn kinderen kan overleggen. Zo neem 
ik geen overhaaste beslissingen.

De zorgmedewerker geeft mij indien nodig 
tijdig aan wanneer ik aan kan schuiven 
bij het eten. Ze zorgt ervoor dat ik zoveel 
mogelijk een plekje heb bij de bewoners 
waar ik het meeste mee optrek. De 
zorgmedewerker krijgt van mij te horen 
wanneer ik naar bed ga en komt na een 
halfuurtje even bij me kijken of alles goed 
is. Zo voel ik me veilig om te gaan slapen.

De zorgmedewerker neemt niet te snel 
handelingen van me over maar laat me 
eerst zoveel mogelijk zelf proberen.

De zorgmedewerker vraagt me wat er aan 
de hand is als ik wat minder vrolijk of kortaf 
ben, zodat ik indien nodig mijn verhaal kwijt 
kan. Dat voorkomt dat ik me eenzaam 
ga voelen.

Omgang en benadering
Ik vind het prettig als ik met ‘u’ en met mevrouw Janssen 
wordt aangesproken. Ik vind het belangrijk dat de men 
begrip heeft als ik soms niet even vrolijk ben. Dan vind 
ik het prettig als mij gevraagd wordt hoe dat komt. Als ik 
daarbij wat kortaf reageer vind ik het prettig dat er gevraagd 
wordt wat er aan de hand is zodat ik mijn verhaal kwijt kan.

Vandaag de dag
Mevrouw is verdrietig. Vandaag was de verjaardag van 
haar man. We geven haar waar mogelijk extra aandacht 
maar we dringen ons niet op. Haar zoon en dochter komen 
vanmiddag op visite en dan is het belangrijk dat ze niet 
onnodig worden gestoord.
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Welke effect heeft het? 
“Vanochtend nog hoorde ik een vrouw die net hier naartoe 
verhuisde zeggen: ’Ik hoop dat ik me hier een beetje thuis 
ga voelen’. Dat is precies de kern. Wij gaan ’s middags weer 
naar huis, zij wonen hier. 
En de doelstelling, zorgen dat de bewoner zich gekend voelt, 
werkt”, stelt Nicolai. ”Het is heel leuk om een bewoner als 
blijk van herkenning te horen zeggen: ‘O ja, dat ben ik’, als 
we het In één oogopslag-document erbij pakken. Het is echt 
herkenbaar voor ze, zo is het ook bedoeld.”

Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door de 
Universiteit Groningen en Hogeschool Leeuwarden 
over (H)Erken wie ik ben, waar Ik in één oogopslag 
een onderdeel van is. Hieruit kwam naar voren dat 
zowel voor bewoners, vrijwilligers als medewerkers 
merkbaar is dat de zorg steeds beter op de bewo-
ners wordt afgestemd. Er is meer aandacht voor de 
achtergrond en het welbevinden van de bewoners. 
Bewoners gaven onder andere aan dat zij ervaren 
dat zij gestimuleerd worden om zelf te doen wat ze 
nog kunnen. Daarnaast geven ze aan dat er gevraagd 
wordt naar wat zij belangrijk vinden en dat hier ook 
rekening mee wordt gehouden. Zij mogen bijvoor-
beeld hun eigen levensritme bepalen, iets wat bewo-
ners als prettig ervaren. Bewoners gaven ook aan dat 
zij het soms nog lastig vinden om aan te geven wat 
voor hen belangrijk is. Hier kan nog meer aandacht 
aan besteed worden.

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
Het nieuwe leefplan, dat gebaseerd is op de uitkom-
sten van de gesprekken met behulp van de gespreks-
kaarten, is in de hele organisatie geïmplementeerd. 
“De medewerkers op de locaties hebben er samen met de 
beleidsmedewerker zelf input voor geleverd”, zegt Hilver-
da, clusterhoofd.

De rol van de bewoner/mantelzorger is ook een be-
langrijk onderdeel van het leefplan. Niet alleen staat 
er wat de zorgmedewerker doet, maar ook wat de 
bewoner doet en wat de mantelzorger doet. Bijvoor-
beeld bij het aankleden. De zorgmedewerker legt 
het klaar en de bewoner doet zelf de kleren aan. Dit 
bevordert de participatie. 

Hoeveel tijd kost het?
Is niet relevant, het past in het gewone werkproces.

Is het geschikt voor mensen met dementie?
De gesprekskaarten kunnen ook gebruikt worden 
om met de familie te bespreken. Daarnaast kunnen 
de medewerkers door observatie aan de hand van de 
onderwerpen op de gesprekskaarten ook wensen en 
behoeften van bewoners inventariseren.

Is er een training nodig voor degene die het instru-
ment inzet?
Om de afspraken vast te leggen die met de bewoner 
worden gemaakt aan de hand van de antwoorden op 
de gesprekskaarten, hebben alle medewerkers een 
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tablet bij zich. Daarmee leggen ze alle afspraken vast 
en die zijn hiermee automatisch ook verwerkt in het 
leefplan. Als een fysiotherapeut of wondverpleeg-
kundige nodig is bijvoorbeeld. De benodigde actie 
staat dan meteen ingepland.
Het is een andere manier van werken, maar voor de 
meeste medewerkers geen probleem. De meesten 
zijn wel bekend met tablets en smartphones. De 
jongere medewerkers helpen de oudere als dit nodig 
is. Ze doen dit op basis van training on the job, “Er 
verandert natuurlijk ook niet zoveel. Het gaat om mensen die 
hier wonen. En we werken zoveel mogelijk met vaste mede-
werkers, die kennen de bewoner en weten wat die wil. En dat 
is precies waar het om gaat”, stelt Nicolai. “Mensen willen 
gehoord en gezien worden.”

Hoe wordt de informatie gebruikt in het dagelijkse 
proces?
In het multidisciplinair overleg wordt gekeken of de 
vastgelegde afspraken in het leefplan nog actueel 
zijn. In de voorbereiding daarop gaan de medewer-
kers bij de bewoner langs om dit in beeld te brengen. 
Gaat iemand bijvoorbeeld achteruit, dan kunnen 
nieuwe afspraken nodig zijn. Zo blijft het beeld van 
de bewoner steeds up to date. Veranderingen wor-
den verwerkt in het leefplan en indien nodig ook in 
‘ik in één oogopslag’.

Daarnaast doet de organisatie ook bewoner te-
vredenheidsonderzoek met behulp van een kwali-
teitstool. Doel van de kwaliteitstool is het verhogen 
van welbevinden van bewoners door ervaring van 
bewoners en medewerkers te verzamelen. Gewoon 
regematig stilstaan bij vragen als: ‘Wat ging er goed?’ 
en ‘Waar werd u vandaag blij of minder blij van?’. “Dan ben 
je echt even met elkaar in gesprek over de kleine dingen van 
het dagelijks leven. En dat lukt ondanks de drukte ook”, vult 

Nicolai aan. “Daar maken we tijd voor, dat is een kwestie 
van prioriteiten stellen. En het hoeft niet veel tijd te kosten, 
het kan tussen de dagelijkse handelingen door. Bovendien is 
het ook leuk voor stagiaires, want die hebben dan meteen een 
moment waarop ze even met een bewoner in gesprek kunnen 
gaan.”

Hoe vaak gebruik je de methode/instrument? 
Zoals bij het dagelijks proces al staat te lezen: Alle 
instrumenten zijn onderdeel van het dagelijks proces. 
De gesprekskaarten en ook Ik in één oogopslag.
 
Is de cliëntenraad hierbij betrokken en hoe?
De cliëntenraad is bevraagd in het onderzoek dat 
heeft plaatsgevonden. De cliëntenraad ziet ook merk-
bare veranderingen. Zij geven aan dat de medewer-
kers professioneler zijn geworden; dat er meer wordt 
meegevoeld met bewoners, dat er meer vriendelijk-

heid heerst en dat de sfeer meer open is.  Dit geldt 
niet alleen voor de medewerkers, maar ook onder de 
bewoners.

Visie Meriant: (H)erken wie ik ben: 
In ‘(H)erken wie ik ben’ staat de wens van bewoners 
centraal. De vanuit de bewoner geformuleerde uit-
gangspunten zijn:
•  Vraag mij wat ik wil 
•  Zelf blijven doen wat ik kan 
•  Zelf bepalen en 
•  Mijn levensritme. 

Meer informatie

 Contactpersoon
Freja Franken 
e-mailadres: f.franken@meriant.nl 
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