
Elke familie heeft zijn verhaal!
Samen zorgen we beter

Over participatie van de oudere zorgvrager 
en familieparticipatie op zorgeenheid A4



Korte voorstelling zorgeenheid
• opname en behandelzorgeenheid voor de oudere zorgvrager 

met een functionele problematiek

• capaciteit van 26 bedden en 5 dag plaatsen

• gedreven en bekwaam interdisciplinair team, die samen 
zorgen voor een sterk therapeutisch vraag gestuurde 
behandeling

• herstelgerichte visie 

• verbetercultuur (verbeterbord, WG, …)





Familiewerking

• familiewerking en werken met de context van de zorgvrager 
maakt al zeer geruime tijd deel uit van onze werking

• vanaf 2014 is er een sterke intensifiëring geweest van zowel 
familiegesprekken als miniteams (enkel met zorgvrager)

• nu een volledige doorkanteling, waarbij zowel zorgvrager als 
familie samen geïnformeerd en geconsulteerd worden, en ook 
(mee) beslissen in een interdisciplinair overlegmoment (2018)
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Wat is er nu precies veranderd?
geen interdisciplinair overleg meer zonder 
zorgvrager en/of zijn familie
iedere zorgvrager en zijn familie wordt maximaal betrokken 
bij opmaak van het  werkplan (=behandelplan)
nadruk op engagement van alle betrokken partijen
na elke werkplan ontvangt de zorgvrager en zijn familie een 
afdruk
standaard huisbezoek samen met zorgvrager en aanwezige 
huisgenoten
onze werking is nu geënt op de 4 fasen van herstel



oe gaat dit dan in zijn werk? 



erste werkplanbespreking

volgt enkele dagen na opname 
samen met de zorgvrager en/of zijn familie
aanwezige hulpverleners: arts, toegewezen zorgverlener, 
psycholoog, diensthoofd en sociale dienst



erste werkplanbespreking

Doel
▫ wederzijdse kennismaking
▫ beluisteren van probleemformulering van zorgvrager en 

visie van de verschillende naasten op het probleem
▫ beluisteren van verwachting/hulpvraag 
▫ observatie wat betreft familiedynamiek 
▫ bevragen van hobby en sterktes van zorgvrager 
▫ opstellen werkplan met duidelijke doelstellingen  en 

verwachtingen naar alle partijen



weede werkplanbespreking

4 weken na opname samen met zorgvrager en/of zijn 
familie.
aanwezige zorgverleners: arts, toegewezen zorgverlener, 
psycholoog en ergotherapeut



weede werkplanbespreking

Doel
 ruimte voor feedback van zorgvrager en familie over 

opnameproces en evolutie aangaande  opgestelde 
behandel-interventies cfr. 1ste werkplan 

 afstemmen van bestaande en nieuwe behandeldoelen 
 afstemmen/afspreken van tijd die men thuis gaat 

doorbrengen
 aanpassen van werkplan met nieuwe en/of aangepaste 

doelen



olgende werkplanbesprekingen

elke vier weken wordt een werkplan georganiseerd

op het moment dat de zorgvrager 60 tot 70 % remissie ervaart 
en het toekomstperspectief duidelijk is,  stapt hij in de 
ondersteuningsfase die begrensd is in tijd (4 weken)

op het einde van de ondersteuningsfase volgt een laatste 
overleg  (werkplan, zorg overleg, MdoPsy, …) waarna de 
ontslagfase start (3 weken)



uisbezoek

om een beter beeld te vormen van de thuissituatie en de 
leefwereld (en krachten ) van de zorgvrager, plannen we 
standaard een huisbezoek in de begeleidingsfase (week 3-4)

huisgenoten worden steeds uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn



DCA

teamdag (okt) georganiseerd door leden van de twee 
werkgroepen (lead bij psycholoog)

geïnspireerd door deze teamdag hebben wij als beleid (triade 
arts, diensthoofd en psycholoog) de deelname van zorgvrager 
en zijn familie aan MDO geïnstalleerd en geoperationaliseerd     
(nov/dec)



DCA

prospectieve risicoanalyse (PRI)  + aanpassing plan 
 organisatorisch  ( juiste hulverleners aan tafel)
 impact op team (overlegmomenten team)
 impact op zorgvrager ( vnl. beleving)

uitschrijven van visietekst/draaiboek

afspreken van start (jan) en evaluatie momenten



DCA

evaluatiemomenten

 evaluatie na 1 maand (26/02/18)
 evaluatie in elke vpk vergadering en 

therapeutenvergadering
 onderdeel van elke kwartaalevaluatie (beleid)
 teamevaluatie in juni 2018
 evaluatiecyclus in progress!



DCA
in kaart brengen van proces indicatoren (bijlage 1)
 planningsdocument 
 in kaart brengen van aantal gesprekken/aanwezigheid 

familie (8 werkplannen = 8u week)

outcome indicatoren 
 daling opnameduur
 Vlaamse patiënten peiling
 bevraging familie 



jlage 1: proces indicator



ijlage 2: outcome indicatoren
VPP (Vlaamse patiënten peiling)

ontinue meting en punt meting (april/ mei) over heel 
aanderen

esluit: geen significante resultaten weerhouden

opname duur
en een daling maar aangezien deze tendens voorlopig loopt  

ver twee kwartalen is deze nog niet significant .

bevraging familie
ositieve feedback! (continue meting in samenwerking met 
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itdagingen…
niveau van de zorgvrager:
 bedreigend of onveilig 
 hoe actievere rol opnemen? (empowerment)

PDCA
 informeren van zorgvrager en zijn familie
 erkennen van kwetsbaarheid en machteloosheid faciliteert 

participatie
 goede voorbereiding van werkplan verhoogt en faciliteert 

zelfcontrole en inspraak



itdagingen…
niveau van de familie
 aanwezigheid !
 gesloten systeem

 aanwezigheid in bijna alle werkplannen!
 attest sociaal verlof (arts)
 motivationeel proces gericht op open communicatie



itdagingen…
niveau van het team
 intensifiëring van rol als toegewezen vpk
 informatieoverdracht
 beleving: “Marge om fouten te maken is kleiner”

 therapeutische cel
 voor- en nabespreking van elk werkplan
 vpk cel (sept)

l k i h ië  d i  (EPD)



Werkmap

Inhoud

 individueel therapieprogramma
 afdruk van het werkplan (doelen en acties)
 afdruk van je huidige medicatieoverzicht 
 werkblad “Ik en mijn doelen”
 weekendplanning
 hervalpreventieplan
 individuele afspraken




