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Even voorstellen

Irma 

• Docent & onderzoeker bij
de UM

• Academische Werkplaats
Ouderenzorg-Limburg

• PhD behaald in 2017

• Onderwerp proefschrift: 

Anja

• Geriatriefysiotherapeut en 
praktijkonderzoeker bij De 
Zorggroep

• Docent MGPT Avans+

• Docent neurorevalidatie bij CNA

Ontwikkeling, implementatie
en evaluatie van een zorgpad
in de geriatrische revalidatiezorg



Academische Werkplaats
Ouderenzorg Limburg 

(AWO-L)
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AWO-L

Structurele samenwerking kennisinstellingen en 
zorgorganisaties

• Maastricht University, Zuyd Hogeschool, Gilde zorgcollege & Vista

• MeanderGroep, Sevagram, Envida, Zuyderland, Cicero, Vivantes, 
De Zorggroep, Land van Horne, Proteion

• > 180 care locaties; 27.000 medewerkers; 50.000 cliënten



AWO-L

Missie

Met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan 

• kwaliteit van leven 

• kwaliteit van zorg 

• kwaliteit van werk



Eén van de onderzoekslijnen binnen AWO-L

Kortdurende Ouderenzorg

• GRZ, ELV, GZSP…

• Variërende thema’s: ambulante GRZ (collega dr. Jolanda van 
Haastregt), telerevalidatie, ketenzorg/zorgpaden, samenwerking
GRZ/MSR (andere break-out sessie), etc.

• Ingegeven door wensen van onze partners!
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Positieve gezondheid in de geriatrische revalidatiezorg
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Vraag aan jullie

“Ben je zelf ooit opgenomen geweest in een zorginstelling? 
Had je toen het gevoel dat de professionals jou kenden? 

Wisten ze wie JIJ was, wie je naasten waren, en wat voor 
jou als persoon belangrijk was? Hebben ze hier vragen over 
gesteld? Wat vond je daarvan?”
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Van wie is de zorg?

Praktijkgericht onderzoek naar multidisciplinair 
werken op basis van Positieve Gezondheid: 

Toepassing op de GRZ



Positieve Gezondheid is een gedachtegoed en 
benadering waarin niet klachten en 
gezondheidsproblemen op de voorgrond 
staan, maar waarin het ervaren van een
betekenisvol leven centraal staat. Het 
accent ligt daarbij op de mens met zijn 
levensverhaal, zijn veerkracht en bekendheid 
met wat zijn leven betekenisvol kan maken

Positieve Gezondheid?



6 dimensies:

• Kwaliteit van leven

• Meedoen

• Dagelijks functioneren

• Lichaamsfuncties

• Mentaal welbevinden

• Zingeving 

In gesprek met de cliënt, het spinnenweb en het 
“andere” gesprek  



• 2019. Visie Zorggroep: werken op basis van Positieve Gezondheid

• 2020. Verspreiding gedachtengoed Positieve Gezondheid

• 2021. Start Proeftuinen en winnen aanmoedigingsprijs van UKON

• 2022. Onderzoek: vragenlijsten cliënten, familie, medewerkers, gesprekken
medewerkers en projectgroepen. 

• Resultaat: behoefte aan alle informatie in het dossier, op 1 plek in het dossier 
en behoefte aan goed leren luisteren en de goede vragen stellen

• 2023. Pilot profiellijst: Van wie is de zorg?

Doel: ontwikkeling zorgpad multidisciplinair werken op basis van Positieve
Gezondheid bij alle cliënten in de Zorggroep, dus ook in de GRZ

Positieve gezondheid binnen de Zorggroep



Gesprekken met medewerkers en projectgroepen

Ambassadeurs 
Positieve 

Gezondheid 

Procesbegeleiders 
vrijwilligers

Implementatiecoaches 

Onderzoek 
Welbevinden

Project wet  Zorg 
en Dwang

Project Kletspot

GKT: ondersteunende 
gespreksvoering met 

cliënt

Levensverhaal op 
verschillende 

manieren

Huisbezoek voor 
opname

Zorgpad palliatieve 
en terminale zorg

GVP-er: Mens in 
Beeld

Proeftuinen 
Positieve 

Gezondheid

Vragenlijst bij 
opname

Kwartiermaker 
Positieve 

Gezondheid

Locatiemanagers  



• Wat is het verhaal van de cliënt? Mijn levensverhaal  

• Wie is de cliënt nu?  Wie ben ik nu?

• Wat wil de cliënt? Wat wil ik nu?

• Wat kan de cliënt? Wat kan ik nu? 

• Afspraken met de cliënt Plan

Van wie is de zorg?                Wie is de cliënt?



Profiellijst met lege vakken: Van wie is de zorg?



Profiellijst “Van wie is de zorg?”

Voorbeeld: wie ben ik nu?

Kapstok: 
• Hoe beschrijft u zichzelf als persoon?
• Ervaart u kwaliteit van leven, bent u gelukkig?
• Hoort u er voor uw gevoel nog bij in uw omgeving?
• Hebben lichamelijke beperkingen invloed op wat u kunt en op hoe u zich voelt?
• Hebt u het gevoel dat u afhankelijk bent van anderen en wat betekent dat voor u?
• Ervaart u uw leven als zinvol of betekenisvol? 

Verdiepende vragen:
• Hoe staat u  in het leven?
• Wat maakt uw leven zinvol of betekenisvol en lukt het om dat te bereiken? Hebt u daar iets bij    

nodig en zo ja, wat?
• Kijkt u terug op een fijn en betekenisvol leven? Hoe is dat nu?



Profiellijst “Van wie is de zorg?”

• Cliënt/familie zelf laten schrijven indien mogelijk (kapstok 
gebruiken)

• Geschreven vanuit de ik-vorm

• Of : Volgens de echtgenoot…….

• Multidisciplinaire team vult aan: gesprekken en wat kan ik

• Plan wordt met cliënt en team gemaakt

• Hulpvragen worden vertaald naar behandelplan



• Wie verzamelt op welke manier informatie?

• Hoe wordt er multidisciplinair samengewerkt?

• Levert het iets op voor de cliënt?

• Wordt er een “ander” gesprek gevoerd en wat is daar voor nodig?

• Wat ervaren medewerkers?

• Wat gaat goed en wat kan beter?

Evaluatie pilot profiellijst “Van wie is de zorg?”



• Cliënten vinden gesprek prettig, vertellen makkelijk. 

• Veel informatie stond niet uitdrukkelijk in het dossier: veel is gericht op 
hulpvragen.

• Cliënten herkennen zichzelf in de tekst in de profiellijst en vinden dat 
prettig.

• Het wordt duidelijker van wie de zorg is.

• Een plan maken begint met begrijpen, rekening houden met en de sterke 
eigenschappen/vaardigheden van de cliënt inzetten.

Eerste ervaringen op de GRZ



• Hoe ver moeten we ons verdiepen in het verhaal van onze revalidanten?

• Wat kunnen we met de informatie die wordt verzameld?

• Is het haalbaar om op deze manier te werken?

• Op welke manier zou je dit multidisciplinair kunnen doen?

• Wie zou verantwoordelijk moeten/kunnen zijn voor deze lijst?

• Wat doe jij met Positieve Gezondheid?

Maak groepjes van +/- 5 personen en bespreek:

15 minuten

korte terugkoppeling



Take-home message

Wat neem jij mee na deze sessie?
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Bedankt voor jullie aandacht!
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Anja.Kuperus@dezorggroep.nl

i.everink@maastrichtuniversity.nl
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