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70.000
verpleeghuisbewoners
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De grootste onafhankelijke ervaringssite in de zorg

Voorwoord

Wat er onder
bewoners leeft
Wat maakt bewoners tevreden of minder tevreden over de zorg die
zij krijgen? Als onderdeel van het project ‘Waardigheid en Trots’ van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zette
Patiëntenfederatie Nederland interviewteams in om met bewoners te
praten. Speciaal getrainde, onafhankelijke interviewers stelden gerichte
vragen aan bewoners en mantelzorgers om zo goed mogelijk in beeld te
krijgen wat de levenskwaliteit van bewoners is.
Inmiddels zijn we drie jaar verder en is het project ten einde
gelopen. Onze interviewers hebben ruim 70.000 bewoners en
mantelzorgers gesproken tijdens (telefonische) interviews. De
locaties waar de interviewers zijn geweest, dekken ongeveer
88 procent van alle verpleeg- en verzorgingshuizen. Niet alle
verpleeg- en verzorgingshuizen zijn bereikt: sommige staan niet op
ZorgkaartNederland of konden geen interviewteam ontvangen. Ook
zijn enkele deelnemende verzorgingshuizen inmiddels gesloten.
De interviews bieden veel informatie voor mensen die een verpleeg- of
verzorgingshuis zoeken. De ervaringen van de geïnterviewde bewoners
zijn te lezen op www.zorgkaartnederland.nl en kunnen een belangrijke
rol spelen in die keuze. Anderzijds kunnen zorginstellingen aan de
hand van de waarderingen zien wat er onder hun bewoners leeft en
tegelijkertijd laten zien dat ze luisteren naar hun bewoners. Ook bieden
de waarderingen informatie om daadwerkelijk met bewoners in gesprek
te gaan en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

In deze eindrapportage analyseren we wat al deze 70.000 verschillende
bewoners en mantelzorgers zeggen over de zorg. Wat gaat er goed,
wat kan beter? Veel bewoners zijn tevreden over de zorg die ze krijgen.
Het gemiddelde rapportcijfer laat ook een 7,9 zien. Maar we signaleren
ook problemen in de verpleeghuiszorg. Veel bewoners waarderen
medewerkers, maar vinden het vervelend als er weinig aandacht voor
ze is of als medewerkers onvriendelijk zijn. Veel wisselende gezichten
vinden bewoners ook niet prettig. Zelf keuzes maken is voor veel
bewoners essentieel. Bewoners vinden het fijn om zelf hun leven in het
verpleeg- of verzorgingshuis in te richten.
Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor een goed en betekenisvol
leven voor alle mensen. We willen dat mensen kunnen wonen in een
omgeving die goed bij hun situatie past en waarin ze zich niet aan
hun lot overgelaten voelen. Informatie over de kwaliteit van zorg helpt
mensen om passende woonvormen te kiezen. Daarom gaan we door
met het ophalen van ervaringen van bewoners en mantelzorgers, ook
nu dit project is afgerond.
Dianda Veldman
Directeur-bestuurder
Patiëntenfederatie Nederland

n
Onze interviewteams zijn va
pad
januari 2015 tot juni 2018 op
daan?
geweest. Wat hebben zij ge
Opgehaalde waarderingen

25.849

71.185
totaal opgehaald

45.392
via interviewteam

telefonisch
or
do interviewers

45
interviewers

810.18wo0ners

277 verzorgingshuizen
verpleeg- en
bezocht

minuten met be
gesproken

loc
1.140 verschillende

aties bezocht

54hoge%
r
8 en

%
9
6,5 en lager

Kwaliteit in
verpleeghuiszorg,
wat zeggen
bewoners en
mantelzorgers?
Als onderdeel van het project ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle
zorg voor onze ouderen’ van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) zette Patiëntenfederatie Nederland in
2015 interviewteams in om met bewoners te praten. Speciaal
getrainde, onafhankelijke interviewers stelden gerichte vragen
aan bewoners en mantelzorgers om zo een beeld te krijgen van
hoe bewoners de zorg ervaren.

Tijdens dit project hebben interviewteams in drie jaar tijd meer dan
70.000 anonieme waarderingen opgehaald. We vroegen bewoners
en mantelzorgers van de verpleeg- en verzorgingshuizen wat zij van
hun huis en de zorg vinden. Wanneer bewoners of mantelzorgers
een waardering geven, becijferen zij zes onderdelen van de zorg.
Namelijk afspraken, verpleging, omgang medewerkers, kwaliteit
van leven, luisteren en accommodatie. De bijbehorende vragen
zijn te lezen via https://www.zorgkaartnederland.nl/schrijfeen-waardering. Om de cijfers te duiden, kunnen bewoners of
mantelzorgers een toelichting op de cijfers geven. De zes deelcijfers
bepalen het gemiddelde cijfer dat een organisatie per waardering
krijgt.

De waarderingen bieden veel informatie voor mensen die
een verpleeg- of verzorgingshuis zoeken. Anderzijds kunnen
zorgaanbieders goed zien wat er volgens bewoners goed gaat
en beter kan. De waarderingen zijn voor iedereen te lezen
op www.zorgkaartnederland.nl. ZorgkaartNederland is de
grootste onafhankelijke waarderingssite voor de Nederlandse
gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen
en tevens een site van Patiëntenfederatie Nederland.

Hoe ga je als interviewer te werk?
Ingrid: “Ik heb bijna altijd te maken met oudere bewoners. Het
werk houdt in dat ik een aantal vragen van ZorgkaartNederland
stel. Dit duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten. Ik probeer
eerst vertrouwen te winnen bij de bewoner. Daarna haal ik uit het
gesprek de belangrijke zaken. Die verwerk ik in de waardering. Tot
slot controleer ik of wel alles hebben besproken, verstuur ik het
naar de redactie en ga ik naar de volgende bewoner.”

Wat maakt dit werk bijzonder?
Ingrid: “Ik vind het fijn om met mensen te werken. Oudere
mensen hebben vaak veel te vertellen. Dat maakt de gesprekken
interessant. Verder zijn deze interviews voor een goed doel en
dat maakt het werk nog belangrijker. Ouderen hebben soms het
gevoel weggestopt te worden. Niemand in deze maatschappij zou
dat gevoel mogen hebben. We moeten ervoor zorgen dat deze
doelgroep de zorg en aandacht krijgt die zij nodig heeft.”

‘De zorg is
tweerichtingsverkeer’

Toen mevrouw Bos hartfalen kreeg, wilde ze graag wonen met zorg in de
buurt. Ze koos voor D’ Amandelboom in Bilthoven vanwege het christelijke
karakter. Dat de zorg rekening met haar wensen houdt, vindt ze belangrijk.
“Maar het is ook tweerichtingsverkeer. De zorg houdt rekening met mijn
wensen, en ik aanvaard dat ik in een zorgorganisatie zit.”
Welke zorg krijgt u?
“Ik heb gevraagd of de verzorging iedere ochtend bij mij om het hoekje
kijkt of ik de nacht goed ben doorgekomen. ’s Avonds trekken ze mijn
steunkousen uit en één keer in de week helpen zij mij met douchen. Verder
kan ik alles zelf: mijzelf wassen, naar het toilet gaan en naar buiten gaan.
Ik heb altijd alles zelf gedaan, dus dat vind ik ook fijn. Maar ik weet dat als
ik hulp nodig heb, ik dat ook krijg. Andere bewoners krijgen wel veel zorg.
Sommigen moeten met de tillift uit bed worden gehaald, worden gewassen
en worden geholpen met eten. Mij lijkt het saai werk, maar de medewerkers
hier vinden het leuk.”
Hoe ervaart u de zorg?
“Heel fijn. Omdat ik hier in de ‘voeding’ zit, brengen de medewerkers koffie,
thee, sap, brood en avondeten. Meestal hebben zij weinig tijd om te praten,
maar ik vind het gezellig dat er af en toe iemand binnen komt. De zorg heeft
het druk, maar doet niet druk. Van andere bewoners hoor ik weleens dat ze
later dan gewenst zijn geholpen. Maar ik denk dan ‘ja, je hebt hier met meer
mensen te maken. Je kunt niet altijd op jouw tijd geholpen worden’. Ik zie het

Naam: Mevrouw Bos (88)
Woont in: D’ Amandelboom in Bilthoven

als tweerichtingsverkeer: de zorg houdt rekening met de wensen van iedere
bewoner, en wij aanvaarden dat we in een zorgorganisatie zitten.”
Wat vindt u ervan om uw mening te geven over de zorg?
“Toen ik nog oncologie-verpleegkundige was, zei ik bij een bezuiniging
weleens ‘Den Haag moet eens bij ons op de afdeling verblijven, dan ervaren
ze hoe het écht is’. Nu houd ik mij daar niet zo veel mee bezig. Tijdens het
intakegesprek kon ik mijn wensen opgeven. Een jaar later hebben we dit
geëvalueerd en kon ik eventueel mijn wensen wijzigen. Dat hoefde niet, de
zorg is naar tevredenheid. Ook wil ik mij niet bemoeien met de organisatie
van de zorg, omdat ik daar weinig beeld van heb. De zorg zelf vraagt zelden
naar mijn mening. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik mijn wensen mag
uiten en dat daar rekening mee wordt gehouden.”
Vindt u het belangrijk dat de ervaringen van bewoners in een organisatie
openbaar zijn?
“Ja! Je kiest voor een huis dat naar jouw wens is. Je wil dan ook weten van
andere bewoners wat hun ervaringen zijn. Maar als je er woont, kun je pas
daadwerkelijk uitvinden of het huis bij je past. Maar ik denk niet dat de
zorg beter wordt door ervaringen van bewoners op te halen. De zorg is al
goed. Misschien willen medewerkers zelf graag meer tijd en aandacht voor
bewoners hebben. Dat had ik als verpleegkundige ook.”
* vanwege privacy zijn de naam en foto gefingeerd

“Ik zou niet meer terug
willen naar mijn vorige
huis. De medewerkers
staan altijd voor mij
klaar en willen alles voor
mij doen. Het is een
geruststelling hier te
zijn, het voelt bijna als
vakantie.”

Bewoner
verwacht
persoonlijke
aandacht
Bewoners zijn over het algemeen tevreden over hun
leven in het verpleeg- of verzorgingshuis, blijkt uit de
waarderingen die de interviewteams hebben opgehaald voor ZorgkaartNederland. Bij het gemiddelde
van alle gewaardeerde verpleeg- en verzorgingshuizen
zien we een 7,9. Een cijfer alleen zegt niet zoveel, het
gaat om het verhaal erachter. Daarom analyseerden
wij de ruim 70.000 opgehaalde waarderingen.
De ruim 70.000 waarderingen geven een goed beeld van hoe bewoners
en mantelzorgers de Nederlandse verpleeghuiszorg ervaren. Van ongeveer 88 procent van alle verpleeg- en verzorgingshuislocaties hebben wij
waarderingen op ZorgkaartNederland staan. Deze zijn via de website en
(telefonische) interviews binnengekomen. 9 procent van de bewoners en
mantelzorgers geeft een 6,5 of lager met een gemiddeld cijfer van een 5,3.
54 procent geeft een 8 of hoger met een gemiddelde van een 8,6.

Personeel
Wanneer we alle waarderingen bekijken, zien we dat personeel, accommodatie en eten het vaakst worden genoemd en dus belangrijk zijn. Als we
inzoomen op de best scorende verpleeghuizen en de slechtst scorende verpleeghuizen, zien we dat persoonsgerichte zorg cruciaal is in hoe bewoners
de zorg ervaren. De groep die een 8 of hoger gaf, gebruikt vaak de woorden
‘vriendelijk personeel’, ‘komen afspraken na’ en ‘veel verschillende activiteiten’. De groep die een 6,5 en lager gaf, zegt hetzelfde maar in negatieve
zin. Bijvoorbeeld: ‘onvriendelijk, gehaast personeel’, ‘komen afspraken niet
na’ en ‘lang wachten op hulp’. Bewoners en mantelzorgers denken dat deze
werkwijze door te weinig personeel komt.
Bij de onderdelen die bewoners en mantelzorgers becijferen, geven zij het
onderdeel ‘informatie’ het laagste cijfer. Vaak vraagt de mantelzorger om
informatie. Zij zien liever dat verpleeg- en verzorgingshuizen het initiatief
nemen om informatie te delen via bijvoorbeeld een platform. Ook vinden
mantelzorgers het prettig om niet alleen te horen over de dingen die slecht
gaan, maar ook over de dingen die goed gaan.

Aanspraak
Bewoners ervaren minder eenzaamheid in een verpleeg- of verzorgingshuis
dan toen ze nog thuiswoonden. De bewoner ontmoet namelijk medebewoners bij bijvoorbeeld activiteiten. In de waarderingen komt ook terug dat

bewoners het fijn vinden als medewerkers hen stimuleren naar activiteiten
of de gezamenlijke huiskamer te gaan. Eenzaamheid speelt wel als er grote
niveauverschillen of verschillen in aandoening in één groep zijn. De avonden ervaren bewoners vaak als ‘stil en leeg’. Er zijn dan minder activiteiten
en op de afdeling zijn er minder medewerkers of vrijwilligers.
Zelf keuzes maken, is voor veel bewoners essentieel. Uit eerder onderzoek
naar wat bewoners in verpleeghuizen belangrijk vinden, blijkt dat
bewoners eigen regie heel belangrijk vinden (Patiëntenfederatie Nederland,
2016). Ook in de 70.000 waarderingen komt dat terug. Bewoners vinden
het bijvoorbeeld fijn om zelf te bepalen wanneer en wat ze eten, wanneer
ze opstaan en naar bed gaan en wanneer ze hulp krijgen bij douchen of
wassen. Door met de bewoner en mantelzorger te praten over wensen en
behoeften maken medewerkers het verschil voor de bewoner.

Persoonsgerichte zorg
Medewerkers hebben een sleutelpositie in persoonsgerichte zorg.
Zij kunnen de ervaring van bewoners en mantelzorgers maken en breken.
Uiteraard moet de basis van de zorg goed in orde zijn. Maar dat medewerkers oprecht luisteren en aandacht hebben, inspelen op individuele
behoeften en aansluiten bij wensen bepaalt of bewoners het leven in een
verpleeg- of verzorgingshuis ook als prettig ervaren.
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Ons interviewteam is drie jaar op pad geweest. Wat is het gemiddelde
cijfer van alle waarderingen en bevelen bewoners ‘hun’ huis aan?
Bewoners en mantelzorgers geven verpleeg- en verzorgingshuizen op ZorgkaartNederland een gemiddeld cijfer op basis van zes onderdelen. Over de
jaren 2015 tot en met 2018 beoordelen zij verpleeg- en verzorgingshuizen
gemiddeld met een 7,89. Door de jaren heen verschilt dit cijfer weinig,
maar stijgt heel licht. Bewoners en mantelzorgers waarderen hun situatie
over het algemeen positief en dat zien we aan het hogere gemiddelde cijfer
in 2018.
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Over vier jaar beveelt 92 procent van de bewoners en mantelzorgers het
verpleeg- of verzorgingshuis aan. Dit hoge percentage verandert door de
jaren haast niet. Echter blijft er een groep bewoners en mantelzorgers die
minder tevreden is over de zorg die zij krijgt. Laten we streven naar een
gemiddeld aanbevelingspercentage van 100 procent.

Wat maakt
bewoners blij?
Hoewel de zorg in de basis goed moet zijn, maken
de positieve zaken het échte verschil voor bewoners.
Welke zaken zorgen voor die tevredenheid? Vriendelijk
personeel, veel verschillende activiteiten, een schone
accommodatie en gevarieerd eten worden het vaakst
genoemd in de waarderingen met een 8 of hoger.
54 procent van de bewoners en mantelzorgers die een waardering achterlieten, beoordeelt hun verpleeg- of verzorgingshuis met een 8 of hoger.

Vriendelijk personeel
Bewoners en mantelzorgers noemen in positieve waarderingen het vaakst
‘personeel’ of ‘medewerkers’. Bewoners hechten veel waarde aan oprechte
aandacht. In de waarderingen komt die aandacht in verschillende bewoordingen terug zoals ‘betrokken’, ‘behulpzaam’ of ‘een luisterend oor’. Als
medewerkers vriendelijk, warm en deskundig overkomen, is het helemaal
goed. Zo schreef een bewoner dat ze het heel fijn vond dat een medewerker
thee met wat lekkers kwam brengen en terugkwam op een eerder gesprek.
Afspraken nakomen zien mantelzorgers en bewoners als erg positief. Door
afspraken na te komen, kunnen medewerkers persoonsgerichte zorg leveren. Het personeel sluit namelijk aan bij wat bewoners belangrijk vinden.
Sommige mensen willen liever uitslapen, terwijl een ander het liefst al om

“Er zijn activiteitenbegeleiders die moeite doen voor
leuke activiteiten. Zo was er pas een Franse week. Ze
draaiden Franse muziek, er was een Franse modeshow
en er werd een Eiffeltoren gehuurd.”

5.00 u naast zijn bed staat. Een vast team medewerkers helpt daarbij: het
is makkelijker om de afspraken over te dragen en zich eraan te houden.

Activiteiten
‘Activiteiten’ wordt zo vaak genoemd dat het onder de meest genoemde zaken bij de waarderingen met een 8 of hoger komt. Want, luiden de
toelichtingen, zo krijgen bewoners meer contact met medebewoners. Ook
spreken bewoners en mantelzorgers positief over de grote variatie aan
activiteiten. Denk aan bijvoorbeeld bridge, duofiets, high tea, tuincentrum,
puzzel, reisjes, film of clowns. Een grote passende variatie aan activiteiten
draagt enorm bij aan de kwaliteit van leven van bewoners.

Bewoners waarderen het als er speciaal iemand is die ze enthousiasmeert
en stimuleert naar de activiteiten te gaan en hen helpt naar en op de plek
van de activiteit. Ook medewerkers die signaleren dat bewoners weinig
aanspraak hebben en hen daarom stimuleren naar activiteiten te gaan,
krijgen die waardering.

Gezellig wonen
Bewoners krijgen een ‘warm thuisgevoel’ als het verpleeg- of verzorgingshuis rekening houdt met bijvoorbeeld de Surinaamse of Indische afkomst
en cultuur. Als laatste noemen bewoners een prettige, moderne, schone en
gezellige accommodatie en lekker gevarieerd eten.

“Er is de hele dag door activiteitenbegeleiding, van
‘s ochtends 8.00 uur tot ‘s avonds 22.00 uur.”

“Ik vind de activiteitenbegeleiding echt geweldig.
Laatst is een zangeres aan mijn moeders bed geweest.
Ook als er bloemstukjes worden gemaakt, komen ze
later mijn moeder een bloemstukje brengen.”

Veel genoemd in de tien best scorende
verpleeg- en verzorgingshuizen
•	Passende en variërende activiteiten
• Bewoner staat centraal
•	Medewerkers warm, vriendelijk,
behulpzaam, betrokken
• Goede sfeer
• Persoonlijke aandacht
• Goede informatie
• Schoon
• Kleinschalig

“Ik vind het geweldig
hoe de medewerkers
met mijn moeder
omgaan. Toen ik mijn
moeder hier naartoe
bracht, had ik daar
best moeite mee.
De medewerkers
hebben mij hierin goed
gesteund.”

‘Mijn moeder vertrouwt
erop dat ik het beste
voor haar regel’

Op 91-jarige leeftijd valt de moeder van meneer Van Rees van de fiets. Ze kan
moeilijk herstellen van het ongeluk. Hierdoor is zijn moeder in een zorginstelling terechtgekomen.
Waarom heeft u voor deze zorginstelling gekozen?
“Mijn moeder kreeg al thuiszorg dus leek het mij makkelijk om binnen dezelfde organisatie te blijven. En natuurlijk wil je het beste huis kiezen. Maar
er is geen enkele instelling waar je naartoe wilt. Je gaat er naartoe omdat je
er naartoe moet. Het is niet haar keuze geweest, maar ze begrijpt het wel.”
Wat vindt u belangrijk in de verzorgings- en verpleeghuiszorg?
“Ik vind het belangrijk dat mijn moeder in een veilige omgeving woont waarin hulpverleners spoedig ter plekke zijn wanneer mijn moeder bijvoorbeeld
valt. Verder vind ik regelmaat en routine in het leven van mijn moeder zeer
belangrijk. Als men ouder wordt, versloffen zaken. Het huis vervuilt bijvoorbeeld. Maar in zo’n huis gebeurt dat niet. Tevens vind ik het belangrijk dat
bewoners de mogelijkheid krijgen om te bewegen, bijvoorbeeld door middel
van balspellen.”
Kunt u iets noemen wat een zorginstelling per definitie moet bezitten?
“Eén aspect waar ik veel waarde aan hecht, is gekwalificeerd en enthousiast
personeel. Ik denk niet dat dit werk tussendoor kan worden overgenomen
door vakantiekrachten. Een klinische sfeer in een verzorgingshuis vind ik niet
fijn. De ambiance moet huiselijk zijn.”

Naam: Dhr. F.M. van Rees
Woont in: Alblasserdam

Sluit de zorg in de instelling aan op uw behoefte?
“Toen mijn moeder was gevallen, informeerden zij mij. Dit was ook de afspraak. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat mijn moeder aan haar lot
wordt overgelaten. Verder houd ik mij voornamelijk aan wat het verzorgingshuis mijn moeder kan bieden. Als de norm bijvoorbeeld 3 keer douchen per
week is, dan vind ik dat prima. Ben ik het ermee eens? Je kan overal wel wat
van vinden... Mijn moeder is 92. Hoe ver moet ik de zaken forceren om iets
voor elkaar te krijgen? Mijn moeder accepteert dat ze oud wordt en niet veel
meer kan doen.”
Hoe weet u wat uw moeder wil?
“Mijn moeder erkent dat ze niet meer goed haar eigen mening kan uiten en
vertrouwt erop dat ik het beste voor haar regel. Ik ken mijn moeder en ik
weet daarom wel wat mijn moeders wensen zijn. Gebaseerd op mijn ervaring
maak ik keuzes voor haar. Ik probeer wel te overleggen met mijn moeder,
maar eigenlijk levert dat weinig op, voornamelijk omdat ze dementerend is.”
Hoe zou volgens u de samenwerking tussen u en de instelling eruit moeten
zien?
“Zoals het nu gaat: betrokken zijn, maar met mate. Hiermee bedoel ik dat ik
niet 24 uur per dag hoef te weten hoe het eraan toe gaat. Maar ik wil graag
op de hoogte zijn van de situatie, de uitjes en de maandelijkse nieuwsbrief
ontvangen bijvoorbeeld.”

“Het valt mij op dat
het personeel het bij
de bewoners neerlegt
dat ze het zo druk
hebben. Daar mogen ze
ons niet mee belasten,
want dan durven we
nooit meer iets
te vragen.”

Wat maakt
bewoners
verdrietig
9 procent van alle bewoners en mantelzorgers die hun verpleegof verzorgingshuis waardeerden, beoordeelt deze met een 6,5
of lager. Dat betekent dat bewoners ongeveer vier van de zes
onderdelen van de zorg een laag cijfer geven. Over welke zaken is
men ontevreden?
De waarderingen met een 6,5 of lager gaan vooral over ‘personeel’
en ‘medewerkers’. Volgens bewoners en mantelzorgers ogen de
medewerkers onvriendelijk en gehaast, hebben weinig aandacht
of luisteren niet. Als een bewoner geen aandacht vraagt, wordt hij
of zij ook makkelijker over het hoofd gezien. Extra aandacht van
medewerkers maakt de zorg persoonlijk en is erg belangrijk voor
bewoners en mantelzorgers.

Lang wachten
Bewoners of mantelzorgers hebben het gevoel dat er te weinig
(vast) personeel is. Soms is er maar één medewerker op een groep
van tien bewoners. Bewoners voelen zich niet veilig als die ene
medewerker een bewoner helpt naar het toilet te gaan. Dat bewoners vaak lang moeten wachten, brengen zij ook in verband met ‘te
weinig (vast) personeel’.

Wisselende medewerkers
Over invalkrachten of flexwerkers zijn bewoners en mantelzorgers
over het algemeen niet positief. Waar wisselende medewerkers worden genoemd, wordt ook slechte communicatie, niet weten welke
afspraken zijn gemaakt, onveilig gevoel of onrust bij bewoners met
bijvoorbeeld dementie genoemd. Flexwerkers kennen bewoners niet
goed en kunnen daarom lastiger inspelen op typische gedragingen.
Ook weten de bewoners niet of en wat er wordt gedaan met hun
vragen.

Lang wachten…
…totdat er iemand komt wanneer er op de bel
gedrukt is
…totdat bewoner ’s ochtends uit bed wordt
gehaald
…als bewoner naar het toilet moet
…voordat bewoner geholpen wordt
…totdat een vraag wordt beantwoord
…op het uitvoeren van gemaakte afspraken
…op het eten
…op wassen en aankleden

Veel genoemd bij de 10 slechtst
scorende verpleeg- en
verzorgingshuizen
• Eten vies
• Kamer niet schoon
• Geen slot op kamer
• Gebrek aan personeel
• Lang wachten
• Gebouw aftands
• Afspraken niet goed
nagekomen

Privacy
Als bewoners en mantelzorgers privacy noemen, benoemen ze
dat veelal negatief. Een kamer, badkamer of toilet delen vinden
bewoners vaak niet fijn. Dat medewerkers binnenkomen zonder te
kloppen, dat kan ook anders. Liever zien bewoners en mantelzorgers dat medicijngebruik alleen met henzelf wordt besproken. Niet
waar iedereen bij is in de huiskamer.
Sommige verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een open toegang
of geen receptie. Bewoners voelen zich niet veilig, omdat mensen
van buitenaf naar binnen kunnen lopen. Bewoners kunnen ook
weglopen. Omdat sommige bewoners hun kamer of appartement
niet kunnen afsluiten, komen weleens andere bewoners ongewenst
buurten.

Weinig activiteiten
Als laatste worden ‘weinig activiteiten’ en ‘slechte accommodatie’
zo vaak genoemd dat het bij de meest genoemde zaken in waarderingen met een 6,5 of lager komt. Vaak is er geen passend aanbod
van activiteiten of er is geen personeel dat de activiteiten aan de
man brengt. De accommodatie is vaak oud, slecht, vies of ‘aftands’.

“Toen de kamergenoot overleed, verhuisde mijn
familielid naar de huiskamer. De familie van de
overledene heeft zo de ruimte en privacy.
Maar mijn familielid vond het maar niets om in
de huiskamer te slapen.”

‘Als mij iets niet aanstaat,
vertel ik dat’

Omdat meneer Overhage door zijn halve hoge dwarslaesie 24 uur per dag
zorg nodig heeft, verhuisde hij 3 maanden geleden naar Machtella in
Bennekom. In het verzorgingsplan zijn al zijn wensen opgenomen. Maar als
de zorg hem niet aanstaat, “vertel ik dat.”
Krijgt u zorg?
“Ik zat anderhalf jaar geleden in mijn stoel en wilde mij gaan klaarmaken
om naar bed te gaan. Echter, ik viel uit de stoel en alles werd zwart. Pas
de volgende ochtend vroeg kwam ik bij mijn positieven, maar ik kon niets
bewegen. Het bleek een halve hoge dwarslaesie te zijn. Nu heb ik continu pijn
in mijn handen en armen. Ik kan ze wel bewegen, maar ik kan niet ver reiken
of iets zwaars tillen. De medewerkers halen mij uit bed, helpen mij naar en
van het toilet en houden 24 uur per dag toezicht. Het enige wat goed werkt,
is mijn mond.”
Waarom koos u voor dit verpleeghuis?
“Voordat ik in de zorg terechtkwam, woonde ik met mijn vrouw in
Bennekom. Wij zagen samen dit complex gebouwd worden. Een voormalige
buurvrouw woont ook in dit complex en is positief over de zorg. Wanneer
wij op bezoek kwamen, gaf dit huis ons ook altijd een goed gevoel. Voordat
ik hier kwam wonen, verbleef ik in Utrecht en later in Wageningen. Wanneer
mijn vrouw mij kwam bezoeken, kostte haar dit veel tijd en moeite. Nu woon
ik drie maanden in Machtella. Mijn vrouw woont in het aanleuncomplex,
zodat wij altijd dicht bij elkaar zijn.”

Naam: Meneer Overhage (80)
Woont in: Machtella in Bennekom

Hoe uit u uw wensen over de zorg?
“De verzorging stelde bij mijn komst een verzorgingsplan op. In dit plan zijn
al mijn wensen opgenomen en daar ben ik tevreden mee. Nu wil ik uitvogelen hoe het werkt. Eventueel passen we het plan daarna aan. Als mij iets niet
aanstaat, vertel ik dat. Tot nu toe is dat niet voorgekomen. Ik heb het geluk
dat ik kan dealen met de situatie en meebeweeg met de verzorging.
Dan beweegt de verzorging ook sneller met jou mee.”
Vindt u het belangrijk dat er naar de ervaringen van bewoners wordt
gevraagd?
“Ja, maar dat ligt wel aan de situatie van de bewoner. Zelf kan ik goed mijn
mening geven. Daar wordt de zorg dan op aangepast. Ik hoop dat de zorg op
basis van alle ervaringen van bewoners beter wordt. Maar wij moeten niet
vergeten dat medewerkers hun uiterste best doen.”
Wat vindt u het belangrijkste in de zorg?
“Ik zou het niet prettig vinden om in een omgeving te zitten waar men elkaar
vlooien afvangt. Ik vind een gemoedelijke en veilige sfeer belangrijk. Hier
helpen de medewerkers en bewoners elkaar. Dat is fantastisch. Hoe je zorg
ervaart, is afhankelijk van je eigen instelling. Ik ben optimistisch en maak
veel contact. Niet piekeren, maar doorgaan met wat nog kan.”

“Ik moet vaak lang
wachten als ik bel en
als ze met mij bezig
zijn worden ze vaak
weggeroepen omdat
ze ergens anders
naar toe moeten.
En dan blijf ik
soms alleen in
de douche achter.”

1
gouden tips
om waarderingen
op te halen
Hoe meer waarderingen er
bij uw zorgorganisatie staan,
hoe representatiever het beeld
is wat bewoners vinden van de
zorg die u levert. Niet alleen
toekomstige bewoners of
mantelzorgers hebben er baat
bij, ook u kunt daar belangrijke verbeterpunten uit halen.
Hoe kunt u meer waarderingen
ophalen? Zo!

2
3
4
5

Stuur een e-mail naar alle bewoners of hun mantelzorgers
Stuur alle bewoners of hun mantelzorgers een e-mail met een verzoek om een waardering
op ZorgkaartNederland achter te laten. Veel zorgorganisaties doen dit ongeveer één keer per
kwartaal met groot succes.

Laat een bel- of interviewteam komen
Een bel- of interviewteam kan worden ingezet om actief en onafhankelijk waarderingen op
te halen bij uw bewoners of hun mantelzorgers. Informeer naar de mogelijkheden via
adviseurs@zorgkaartnederland.nl.

Verwijs websitebezoekers naar ZorgkaartNederland
Verwijs vanaf uw eigen website, weblog of Facebook-pagina actief naar ZorgkaartNederland.
Maak daarvoor gebruik van de widgets en buttons op www.zorgkaartnederland.nl/content/
promotiematerialen.

Combineer bestaande vragenlijsten of klanttevreden-heidsonderzoeken
met ZorgkaartNederland
Sluit uw bestaande vragenlijsten of klanttevredenheidsonderzoek af met de vraag om ook
een waardering op ZorgkaartNederland te plaatsen.

Zet social media in
Zet social media actief in. Via het algemene account van uw organisatie kunt u de
mantelzorgers of familieleden van bewoners bereiken om ook de ervaring van hun familielid
op ZorgkaartNederland te plaatsen.

Meer tips kunt u vinden op www.zorgkaartnederland.nl/
content/10-tips-voor-het-verzamelen-van-waarderingen

‘Ik ken haar goed, dus ik
weet wat ze nodig heeft’

De moeder van meneer Van de Marel zit al ruim 20 jaar in een verzorgingshuis en woont sinds januari 2018 in een verpleeghuis.
Waarom heeft u voor deze instelling gekozen?
“Mijn moeder woont al 20 jaar in dit verzorgingshuis. We hebben er toentertijd voor gekozen, omdat daar plek was en wij al bekend waren met dit
verzorgingshuis door andere familieleden. Daarnaast is het belangrijk dat
het verzorgingshuis in de buurt is, zodat mijn moeder met haar slechtziende
ogen nog in een bekende buurt zelfstandig naar buiten kan.”
Wat vindt u belangrijk in de verzorgings- en verpleeghuiszorg?
“Zaken die ik belangrijk vind zijn: voldoende geschoold personeel met een
laag verloop, veiligheid en hygiëne en een kok die verse maaltijden bereidt.
Bij een laag personeelsverloop kunnen bewoners een vertrouwensband
opbouwen met de verzorgenden. Ook wil ik graag dat mijn moeder zich in
een veilige en zorgzame omgeving bevindt, aangezien mijn moeder deel
uitmaakt van een kwetsbare doelgroep die volledig is overgeleverd aan
anderen. Ik vind het belangrijk dat het personeel mijn moeder snel kan
helpen wanneer zij hulp nodig heeft. Bovendien vind ik het belangrijk dat
een verzorgingshuis een kok heeft die verse maaltijden bereidt voor de
bewoners; het avondmaal is nu eenmaal het hoogtepunt van de dag voor de
meeste ouderen. Waarom ruikt een huis niet meer zoals vroeger, naar soep,
naar Hollandse etensluchten? Dit is zo belangrijk. Het is jammer dat hierop is
bezuinigd.”

Naam: Dhr. v.d. Marel
Woont in: Den Haag

Kunt u één aspect noemen dat een zorginstelling per definitie moet
bezitten en een ander aspect dat minder gewenst is?
“Ik vind dat een verzorgingshuis voorzien moet zijn van voldoende geschoold
personeel dat voor een langere tijd in dienst blijft. Een ongewenst aspect is
gebrek aan tijd om aandacht te besteden aan de bewoners.”
Sluit de zorg in het zorginstelling aan op uw behoefte?
“Over het algemeen wel. Dat komt ook omdat ze weten dat ik redelijk kritisch ben. Als er iets mis is of als we wat nodig hebben dan laat ik dat gelijk
weten. Hier wordt meestal wel goed op gereageerd door de organisatie.”
Wat is het verschil tussen uw behoeftes en die van uw moeder?
“De eigen wil van mijn moeder is een beetje verdwenen. Dus ik probeer dan
de voorkeuren door te voeren die zij had toen ze nog goed was. Ik ken haar
goed en weet dus wat ze nodig heeft.”
Hoe zou volgens u de samenwerking tussen u en de zorginstelling eruit
moeten zien?
“Er moet in ieder geval een vast aanspreekpunt zijn, een eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er) of een persoonlijke begeleider die communiceert
met de mantelzorger. Deze medewerker moet op de hoogte zijn van de zorg
rondom mijn moeder.”

Ga voor persoonsgerichte zorg
Dit rapport gaf inzicht in de kwaliteit van de
verpleeghuiszorg door de ogen van de bewoner. Zijn zij
tevreden? Bewoners en mantelzorgers waarderen wonen en
zorg door de jaren heen iets beter. Mogen wij daar genoegen
mee nemen? Wij vinden van niet. Elke onvoldoende is er één
teveel, want dat betekent dat de bewoner of mantelzorger
een vervelende ervaring heeft gehad. Iedere negatieve
ervaring moet een leerpunt zijn voor betere zorg.
De levenskwaliteit van bewoners verbetert wanneer de
zorg persoonsgericht is en aansluit bij wat bewoners willen.
Tevens is persoonsgerichte zorg een belangrijk onderwerp
van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Wij roepen u van
harte op om de aangeboden persoonsgerichte zorg door te
ontwikkelen.
Onze belangrijkste aanbevelingen zijn dan ook:

1. Inventariseer
Persoonsgerichte zorg is niet in protocollen te gieten.
Het gaat om maatwerk. In essentie gaat het om
aansluiten bij de (individuele) wensen en behoeften van
bewoners. Medewerkers zullen daarvoor zich structureel
moeten verdiepen in de leefwereld van bewoners.
Structureel, omdat er in een verpleeg- of verzorgingshuis
veel verschillende bewoners wonen en de populatie
regelmatig wijzigt. Vriendelijke en deskundige
medewerkers, omdat zij de vaardigheden beheersen om
de wensen en behoeften van bewoners goed in kaart te
brengen.
Laat medewerkers bijvoorbeeld inventariseren hoe de
bewoner woonde voordat hij of zij in het verpleeg- of
verzorgingshuis kwam. Waar wordt de bewoner blij van?
Hoe brengt de bewoner het liefst zijn dag door? Wat
ziet de mantelzorger dat belangrijk is voor de bewoner?
En waar heeft de mantelzorger behoefte aan? Laat
de bewoner zelf kiezen en biedt voldoende passende
ondersteuning en activiteiten aan.

2. Organiseer
Na de inventarisatie vragen wij u om gehoor te
geven aan wat de bewoner wil, want dán wordt
persoonsgerichte zorg aan de bewoner gegeven.
Welke kleding draagt de bewoner graag? Op welke
momenten wil de bewoner wassen of douchen? Of wil
iemand juist in bad? Maak het samen mogelijk.
Sommige wensen of behoeften lijken wellicht niet
haalbaar of uitvoerbaar. Onderzoek dan samen met
collega’s waarom dit zo is. Wat kunnen jullie samen
doen om toch aan te sluiten bij de bewoner? Soms
vraagt dit ook aandacht van de organisatie: wat is er
al en wat kunnen we maximaliseren? En, wat is er nog
niet en kunnen we realiseren? Ook hier geldt: niet iedere
locatie is hetzelfde. Wat voor één locatie of organisatie
werkt, hoeft voor de andere niet te werken.
Actieve terugkoppeling van medewerkers aan bewoners
en medewerkers onderling is hier belangrijk. Bewoners
zien namelijk graag dat er iets met hun wensen,
behoeften en vragen wordt gedaan. En dat afspraken
daadwerkelijk worden nagekomen. De wensen en
behoeften van bewoners vervullen vraagt daarom de
inzet van het hele team.

3. Faciliteer
Dan rest er een uitdaging voor bestuurders binnen het
verpleeg- en verzorgingshuis. Het faciliteren en borgen
van persoonsgerichte zorg door de zorgorganisatie
is cruciaal om wensen en behoeften van bewoners
te vervullen. Hoe gaat de organisatie daarmee om?
Wat is er nodig om persoonsgerichte zorg te geven aan
iedere individuele bewoner? Kunnen professionals
wensen en behoeften ophalen en hierbij aansluiten?
Medewerkers hebben voldoende ruimte nodig om
persoonsgerichte zorg te bieden. Laat ook persoonsgerichte zorg onderdeel zijn van de gesprekken met de
cliëntenraad. Wat ziet zij in de organisatie en wat hoort
zij van bewoners?
Wees vervolgens naar het zorgkantoor transparant over
wat persoonsgerichte zorg in de organisatie inhoudt en
hoe het wordt vormgegeven. Kwaliteitsplannen en
verslagen geven ruimte om dit te beschrijven. In de
terugkerende gesprekken met het zorgkantoor kan de
organisatie de kwaliteitsplannen en verslagen toelichten.
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