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Inleiding 

Ervaringsverhalen om te 
delen en van te leren 

In deze bundel lees je ervaringsverhalen van zorgmedewerkers over interventies die zij heb-
ben uitgeprobeerd om de samenwerking met familie te verbeteren. Het gaat daarbij om sa-
menwerking gericht op de zorg voor bewoners van het verpleeghuis. De ervaringsverhalen 
zijn opgeschreven in de vorm van personages. Hierin zijn ervaringen van meerdere perso-
nen die we hebben geïnterviewd voor dit onderzoek samengebracht tot één verhaal.

Wat is familieparticipatie en waarom heeft het zin?
Familie helpt vaak mee in de zorg voor hun naaste in het verpleeghuis. Bijvoorbeeld door er 
samen op uit te gaan, te helpen bij de persoonlijke verzorging of simpelweg door op bezoek 
te komen. Dat is prettig voor de bewoner, maar ook voor jou als medewerker. Dankzij familie 
leer je bijvoorbeeld de voorkeuren en behoeften van de bewoner beter kennen en hulp van 
familie kan de werkdruk soms wat verlichten. 

Waarop zijn de interventies geïnspireerd?
Samenwerking met familie vraagt om afstemming. Vaak gaat dat goed, soms verloopt het 
wat moeizamer. Wij deden onderzoek naar de spanningen die familie in de samenwerking 
kan ervaren. Die ontstaan vaak al rondom opname. Familie betreedt dan een nieuwe wereld 
en voelt zich onzeker over wat er van hen wordt verwacht in de zorg voor hun naaste. We-
derzijdse verwachtingen in de samenwerking tussen familie en zorgmedewerkers blijven 
vaak onbesproken. 

Daarnaast geeft familie aan dat het regelmatig lastig is om tijdens hun bezoek even in ge-
sprek te gaan met een zorgmedewerker, om te horen hoe het nu met hun naaste gaat. Ze 
voelen zich bezwaard om dan tijd van zorgmedewerkers te vragen, omdat ze ook zien dat 
zorgmedewerkers vaak druk zijn. De aandacht die zij op zo’n moment vragen zou dan ten 
koste kunnen gaan van de tijd die beschikbaar is voor de zorg voor (andere) bewoners, aldus 
de familie. Familie vindt het soms ook moeilijk om kritische vragen te stellen over de ver-
leende zorg of hun wensen hierover te uiten. Ze willen niet ‘lastig’ gevonden worden door 
de zorgmedewerkers. 
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Verder kan verdriet bij familie samenwerking in de weg staan: voor familie is het moeilijk 
om te zien dat de gezondheid van hun naaste steeds verder achteruit gaat, waardoor ze in 
de ogen van zorgmedewerkers misschien niet altijd even redelijk reageren. Tot slot is het 
verloop van het ziekteproces voor zorgmedewerkers bekend, maar familie kan onzeker zijn 
over wat hen te wachten staat. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd? 
Om spanningen zoveel mogelijk te verminderen deden we samen met de zorg tussen septem-
ber 2021 en maart 2022 actieonderzoek naar interventies die in de praktijk zouden kunnen 
werken. Vijf ouderenzorgorganisaties van de themagroep Zorgethiek van het UNO-UMCG 
deden mee aan dit onderzoek: De Hoven, Patyna, Alliade Ouderenzorg (voorheen Meriant), 
Noorderzorg en Tangenborgh.

Voor dit onderzoek zijn we gestart met het inventariseren van suggesties om de praktijk 
te verbeteren (zie voor een overzicht pagina 34), bedacht door medewerkers van de deel- 
nemende ouderenzorgorganisaties. Vervolgens hebben zij één tot twee interventies uit- 
gekozen om een aantal maanden uit te proberen. In deze periode hebben wij de voortgang 
gemonitord door wekelijks de contactpersonen uit de zorgpraktijk, die verantwoordelijk 
waren voor dit onderzoeksproject, te interviewen. Daarnaast zijn er groepsinterviews 
gehouden, waar ook andere belanghebbenden, zoals familie, zorgmedewerkers en zorg- 
coördinatoren bij aanwezig waren. Doel was om de voortgang te bespreken en om te horen 
wat de interventie opleverde. Alle zorgorganisaties hadden hetzelfde doel met de interventies 
voor ogen: een vertrouwensband met familie opbouwen.

Woord van dank
Graag willen we alle familieleden en medewerkers van de deelnemende zorgorganisaties 
hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. We hebben jullie inzet enorm 
gewaardeerd.

Namens het onderzoeksteam,
Nina Hovenga
Promovendus en zorgethicus UNO-UMCG

 De hierna volgende verhalen zijn bedoeld om te inspireren. In sommige verhalen herken 
je misschien je eigen ervaringen terug of geven ze je nieuwe inzichten. Met dit ‘kijkje in de 
keuken’ hopen we je ook te motiveren om ervaringen te delen met je collega’s. Bijvoorbeeld 
om samen te ontdekken wat de verhalen oproepen, waar mogelijke spanningen zitten en hoe 
je daarmee om kunt gaan. Werkvormen om hierover met elkaar in gesprek te gaan vind je op 
de website van het UNO-UMCG (www.uno-umcg.nl) in de Toolbox Familieparticipatie. 

TIP
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Interventie 1: 
Informeel contact maken met familie, van mens tot mens

“Met informeel contact kun 
je het vertrouwen van familie 
in ons waarmaken”

Liesbeth werkt als verpleegkundige op een kleinschalige verpleeghuislocatie voor mensen 
met dementie. Ze heeft de afgelopen tijd geprobeerd om vaker informeel contact te maken 
met familieleden van bewoners. Ook heeft ze haar collega’s aangespoord om dat te doen.

Wat betekent informeel contact met familie voor jou? 
“Voor mij is een informeel gesprek met familie een ongedwongen, persoonlijk praatje. Het 
kan over van alles gaan. Bijvoorbeeld over dat hun naaste heeft meegeholpen met boontjes 
doppen. In een informeel gesprek vraag je ook even hoe het met de familie zelf gaat. Zo toon 
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je interesse in de ander. Ik vertel vaak ook iets over mezelf. Dat helpt om het informele con-
tact op gang te brengen. Bijvoorbeeld over mijn eigen ervaringen met mijn schoonmoeder 
in het verpleeghuis. Door persoonlijke ervaringen te delen gaat de ander je zien als mens, in 
plaats van zorgmedewerker.

Waarom is informeel contact met familie belangrijk? 
“We willen graag dat familie voelt dat er aandacht voor hun naaste is, maar ook voor henzelf. 
Daarmee kunnen we het vertrouwen van de familie opbouwen. Als je regelmatig even met 
familie in gesprek gaat is er vaak meer begrip voor elkaar en kun je spanningen soms voor-
komen. Zo was er een familielid met een klacht. Ik heb toen de zorgmedewerker geadviseerd 
om contact op te nemen met dat familielid. Zij was blij dat ze dat gedaan had, want daardoor 
was er wederzijds begrip ontstaan.” 

Waarin verschilt een informeel gesprek van een formeel gesprek?
“Anders dan bij een formeel gesprek heb je vooraf niet een doel voor ogen en je hoeft ook 
niets over het gesprek vast te leggen. Een formeel gesprek gaat vaak over zorginhoudelijke 
zaken – zoals een verandering van medicatie – en de bewoner zit er niet bij. Overigens kun 
je het formele gesprek niet strikt scheiden van het informele gesprek. Soms loopt het ene 
over in het andere.” 

“Door persoonlijke ervaringen te delen gaat de ander je 
zien als mens, in plaats van zorgmedewerker.’

Hoe heb je het ervaren om vaker informeel contact te maken?
“Ik vind dat het informeel contact met familie ons veel oplevert. Je merkt dat als je zelf 
makkelijk op familie afstapt, ze jou ook eerder opzoeken als er iets is. Ook merk ik dat 
familie vaak gerustgesteld wil worden. Ze zoeken dan bevestiging dat het wel goed is dat 
hun naaste bij ons is. 

Zo vindt de partner van een bewoner het moeilijk om haar man achter te laten. Ze wil dat 
gevoel dan graag met iemand delen die dat begrijpt. Met andere familieleden, maar ook met 
mij. Als je dan in het informele contact wat ‘dieper naar elkaar toe gaat’, dan heeft familie 
ook meer het gevoel dat hun naaste op de goede plek woont. 

Zelf vind ik het makkelijker om met familie contact te leggen die zelf ook amicaal is. Niet alle 
collega’s vinden het prettig om op amicale wijze contact te leggen of te hebben met familie; 
zij bewaren liever wat meer afstand. Ik vind dat je die onderlinge verschillen tussen collega’s 
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moet respecteren.”

Hoe ervaren je collega’s het informele contact met bewoners? 
“Ik zie dat sommige collega’s uit zichzelf al vaak dat informele contact met familie maken, 
bijvoorbeeld door koffie naar de kamer te brengen als familie op bezoek is of door aan de 
partner van een bewoner te vragen hoe het met hem of haar gaat. Anderen doen dat minder, 
omdat ze het soms gewoon vergeten, bijvoorbeeld als andere bewoners op dat moment hun 
aandacht nodig hebben. Of omdat ze het spannend vinden en niet goed weten of ze aan de 
wensen en verwachtingen van familie kunnen voldoen. 

Zo had een bewoner een bloedneus gehad en vond de partner dat er een dokter naar moest 
kijken. Mijn collega vond dat niet nodig en dat gaf wel wat spanning. Een kopje koffie aan-
bieden ging nog wel, maar er dan rustig bij gaan zitten en vragen ‘hoe gaat het?’ vond ze 
moeilijker. Ik heb mijn collega toen geholpen en zelf contact met die partner opgenomen. 
Uiteindelijk bleek dat er eigenlijk nog veel meer speelde dat de partner dwarszat, zoals  
kleding die zoek geraakt was. Het gesprek klaarde de lucht. Vaak willen familieleden ge-
woon gezien en gehoord worden.

“Ik merk in mijn team dat veel collega’s nu meer 
informeel contact met familie maken.”

Een collega vertelde me dat ze het informele contact met een boos en verdrietig familielid 
had vermeden. Ze wist niet goed wat ze tegen het familielid moest zeggen en ze had het  
gevoel dat ze iets moest goed praten wat niet haar schuld was. Ik heb haar toen gevraagd 
waar zij, als ze zelf een familielid in die situatie zou zijn, behoefte aan zou hebben. Ze reali-
seerde zich dat dit familielid gewoon graag haar verhaal wilde doen, dat er naar haar geluis-
terd werd. Ik merk dat zorgmedewerkers vaak geneigd zijn om naar oplossingen en excuses 
te zoeken als er iets mis gaat. Maar dan komt familie alleen maar meer in de weerstand. Het 
is veel belangrijker om in zo’n situatie begrip te tonen.

Ik merk in mijn team dat veel collega’s nu meer informeel contact met familie maken en dat 
ze er meer tijd en aandacht aan besteden. De denkwijze is veranderd. Ik zie bijvoorbeeld dat 
bij nieuwe bewoners, waarbij sprake is van complex gedrag, daar nu direct op ingesprongen 
wordt door juist met de familie hierover in contact te blijven. Ook al is dat soms spannend 
voor sommige medewerkers.” 
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Zijn er ook dingen die je zelf moeilijk vindt?
“Ik vind het wel eens lastig om te bepalen wat je wel en niet mag zeggen tegen een familielid 
dat niet is aangewezen als eerste contactpersoon. Zo kwam een dochter haar moeder opha-
len voor een wandeling. Ik moest moeder nog een oxazepam geven. De dochter vroeg mij 
toen wat ik haar moeder gaf. Ik vond dat ik de dochter dat wel kon vertellen, maar officieel 
mogen we die informatie alleen delen met de eerste contactpersoon. 

Wat ik ook lastig vind, is de timing: ’s ochtends kun je makkelijk even apart gaan zitten met 
familie, want dan zijn we met z’n tweeën op de groep. Maar familie komt meestal tussen 16 
en 17 uur en dan is er vaak ook nog onrust onder de bewoners. Of iemand drukt op de bel, 
of de telefoon gaat. Familie voelt dan ook dat wij het druk hebben en ik merk dan dat ze niet 
onze tijd in beslag willen nemen. Zelf voel ik dan ook de druk, want ik moét even reageren 
op de rinkelende telefoon.”

Hoe heb je collega’s aangespoord om ook meer informeel contact met familie te maken?
“We hebben het onderwerp besproken in het teamoverleg en ik heb het via de mail onder 
de aandacht gebracht. Dat leverde weinig respons op. Vervolgens ben ik met elke collega in 
gesprek gegaan. Uit die gesprekken bleek dat collega’s soms het gevoel hebben dat familie niet 
zit te wachten op een praatje. Of dat ze zelf vinden dat ze al veel energie steken in informeel 
contact met familie. Soms is dat ook zo, maar ik denk dat er nog wel wat te verbeteren valt.

Tijdens de individuele gesprekken heb ik collega’s onder meer gevraagd waar ze tegenaan 
lopen in het contact met familie en wat ze spannend vinden. Als je dan je eigen ervaringen 
en onzekerheden deelt, komen de verhalen vanzelf. Tijdens het gesprek heb ik ze wat tips 
meegegeven, bijvoorbeeld over het omgaan met kritische of boze familieleden. 

Wat ik in het team nog wil bespreken is wat we van elkaar verwachten als het gaat om het 
informele contact met familie. Welke verantwoordelijkheid een ieder daarin heeft is nu 
onduidelijk. We hebben dat nooit expliciet besproken. Het is leerzaam om van elkaar te 
horen waar je tegenaan loopt in het contact met familie en hoe je daarmee om kunt gaan. 
Dat kun je individueel bespreken, maar ook in het team. Ik zou medewerkers ook nog graag 
willen scholen over wat een opname doet met familie, zodat zij zich daar beter in kunnen 
verplaatsen.”

“Als je ook je eigen ervaringen en onzekerheden 
deelt, komen de verhalen vanzelf.”
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Heb je tips voor collega’s die vaker informeel contact willen maken?
“Ja, je moet wel oppassen dat je niet teveel privézaken met familie deelt. Dat kan je kwets-
baar maken. Bijvoorbeeld dat familie denkt dat je, omdat je zo gezellig met elkaar bent, ook 
alles voor hen doet. Zo vroeg een familie mij eens of ze me ’s nachts mochten bellen. Ik heb 
toen aangegeven dat ik dat niet wilde. Daar lag voor mij wel een grens. 

Wat ik tegen collega’s zeg die het weleens lastig vinden om op familie af te stappen is: ‘Begin 
eerst maar eens gewoon met een bakje koffie.’ Als een familielid emotioneel is, verplaats 
je dan in hun situatie. Toon empathie, dan heb je vaak al een ingang voor een informeel 
gesprek. 

Zelf heb ik met familie afgesproken dat ik – als zij dat prettig vinden – om de veertien dagen 
even bel voor een informeel gesprek. Meestal kan ik daar in mijn avonddienst wel tijd voor 
maken. Ik vraag dan ook aan de familie hoe het met hén gaat. Onlangs vroeg ik dat ook aan 
een zoon van een bewoonster. Hij had die vraag niet verwacht, maar we kregen vervolgens 
een heel mooi gesprek, waarbij ik ook direct achtergrondinformatie over zijn moeder kreeg. 
Dat vond ik een hele mooie opbrengst van het informele contact.”
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Interventie 2: 
Geluksmomenten delen

“Goede, persoonsgerichte zorg 
draait niet alleen om de bewoner, 
maar ook om familieleden”

Geluksmomenten delen in ‘mooie momenten-mapjes’. Dat idee werd geopperd door een 
zorgmedewerker. Anouk en Birgit, respectievelijk medewerker welzijn en manager op een 
kleinschalige verpleeghuislocatie voor mensen met dementie, introduceerden het idee in 
een aantal zorgteams.

Kunnen jullie toelichten wat het idee inhoudt?
Anouk: “We willen vaker geluksmomenten van bewoners delen met familie, mantelzorgers, 
de bewoners zelf en medewerkers. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van foto’s, verhalen, 
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uitspraken of tekeningen. Familie kan zelf ook geluksmomenten delen. We hebben mappen 
gemaakt met insteekhoezen, die we omwille van de privacy bewaren op de kamer van de 
bewoner.” 

Wat verstaan jullie onder geluksmomenten?
Birgit: “Je kunt denken aan gezellig samen cadeautjes uitpakken tijdens het Sinterklaasfeest 
of vrolijk meezingen met de accordeon. Wat ook mooi is om te delen zijn foto’s of beschrij-
vingen van ontmoetingen tussen bewoners. Bijvoorbeeld van twee bewoners die samen van 
de zon zitten te genieten.”

“Oh wat grappig, dat is typisch iets voor mijn moeder, leuk om te lezen!”

Anouk: “Een ontmoeting waar ik kippenvel van kreeg was het bezoekje van een bewoner, 
mevrouw Smit, aan meneer Visser, een andere bewoner. Meneer Visser had zijn heup 
gebroken en lag na terugkeer uit het ziekenhuis al dagen in bed. Mevrouw Smit pakte een 
vaasje met bloemetjes en vroeg aan mij of we samen bij meneer Visser langs konden gaan. 
Ik kon aan het gezicht van meneer Visser zien dat hij het bezoekje enorm waardeerde. 
Het ontroerde me. In de map van meneer Visser heb ik een kort verslag van het bezoek 
geschreven. Enkele maanden later, meneer Visser was inmiddels overleden, kwam zijn 
dochter naar onze afdeling. Zij had de map onder haar arm en vroeg ‘Bent u mevrouw Smit? 
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw bezoekje aan mijn vader.’ Dat was voor mij echt een 
voorbeeld van een geluksmomentje…” 

Wat levert het delen van geluksmomenten op? 
Birgit: “Het doet familie vaak heel goed om hun naaste te herkennen in onze beschrijvingen 
van geluksmomenten. Dan zeggen ze ‘Oh wat grappig, dat is typisch iets voor mijn moeder, 
leuk om te lezen!’ De foto’s die wij in de map plakken leveren voor familie vaak ook gespreks-
stof op voor een praatje met hun naaste. Als familie zelf foto’s inplakt kunnen wij dat weer 
gebruiken richting bewoners. Zien we bijvoorbeeld een foto van hun kleinkind, dan is dat 
een leuk onderwerp om over in gesprek te gaan.”

Anouk: “Het delen van een geluksmoment zie ik als een persoonlijk cadeau van de mede-
werker aan de familie en bewoner. Je bouwt er een band mee op en leert elkaar kennen. 
En als je familie en bewoners kent, kun je de zorg wat persoonlijker maken. Het delen van 
geluksmomenten geeft me ook voldoening. Het doet me goed als ik zie dat familie er blij van 
wordt. Want daar doen we het allemaal voor: goede, persoonsgerichte zorg draait niet alleen 
om de bewoner, maar ook om familieleden.” 
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Jullie doen dit nu al een tijdje, waar zijn jullie tegenaan gelopen?
Birgit: “Sommige medewerkers vroegen zich af of ze wel foto’s van bewoners móchten 
maken en delen. Als je dat niet weet, deel je misschien ook minder geluksmomenten. Lastig 
is natuurlijk dat die geluksmomenten vaak spontaan ontstaan en dan kun je niet nog snel 
even toestemming vragen voor het maken van een foto. We hebben daarom afgesproken dat 
we de foto’s gewoon maken en achteraf met familie afstemmen of ze het goed vinden om ze 
in de map op te nemen. Als dat niet zo is, dan verwijderen we de foto’s.”

Anouk: “Ik heb zelf wel eens getwijfeld of ik een foto kon plaatsen van twee bewoners die 
hand in hand liepen, terwijl één van de bewoners nog een partner had. Is zo’n foto dan niet 
onnodig kwetsend? Uiteindelijk heb ik samen met een collega besloten om de foto in de 
mapjes van beide bewoners te plakken. De dochter van de vrouwelijke bewoner vond het 
hartstikke mooi om te zien dat moeder het zo naar haar zin had. Van de partner van meneer 
heb ik geen reactie gehad, maar ik ken haar goed genoeg om te weten dat zij het wel zou 
melden als ze er moeite mee had.”

“Vraag je af wat je zélf graag zou willen weten als 
jouw naaste in het verpleeghuis zou wonen”

Birgit: “Het is me opgevallen dat met name huiskamerassistenten en welzijnsmedewerkers 
de geluksmomenten delen. Ik denk dat zorgmedewerkers vooral gericht zijn op ‘letterlijke’ 
zorgtaken, zoals wassen, aankleden, wondverzorging en medicatie verstrekken en daarover 
rapporteren. Ik zou graag zien dat zorgmedewerkers en verpleegkundigen hier ook meer 
mee aan de slag gaan. Misschien denken ze dat wat ze opschrijven groots moet zijn en dat 
kleine dingen niet veel waarde hebben. Maar mijn ervaring is dat juist die kleine dingen 
voor familie ook heel fijn zijn om mee te krijgen. Daarom geef ik collega’s de tip om zich te 
verplaatsen in familie: ‘Vraag je af wat je zélf graag zou willen weten als jouw naaste in het 
verpleeghuis zou wonen’.”

Anouk: “Sommige collega’s vinden het heel leuk om geluksmomenten te beschrijven en het 
gaat hen ook makkelijk af. Anderen vinden het moeilijk om te schrijven. Dan zeg ik dat het 
ook prima is als ze alleen een foto inplakken. Of ik bied mijn hulp aan voor een verhaaltje 
bij de foto.”

Hoe hebben jullie collega’s geënthousiasmeerd om geluksmomenten te delen? 
Anouk: “In het teamoverleg heb ik aangegeven dat familie positief reageert op het delen van 
geluksmomenten en dat het idee vanuit de zorg zélf is ontstaan. Verder heb ik collega’s in 
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teamoverleggen regelmatig gevraagd naar hun ervaringen: ‘Heb je de afgelopen tijd gepro-
beerd om geluksmomenten te delen? Hoe ging dat?’ 

Birgit: “Op sommige afdelingen kwam het nog niet echt van de grond, daarom ben ik bij 
die afdelingen in gesprek gegaan met de locatiemanager en kwaliteitsverpleegkundige. Zij 
waren enthousiast over de interventie en wisten daarmee vervolgens hun collega’s ook te 
motiveren om geluksmomenten te gaan delen.”

Wat zou nog meer kunnen helpen om vaker geluksmomenten met familie te delen?
Anouk: “Het zou mooi zijn als het een vast onderdeel van het werk wordt. Bijvoorbeeld door 
af te spreken dat we de rubriek ‘zinvol leven’ in de rapportage, die is opgebouwd vanuit het 
concept ‘Positieve Gezondheid’, allemaal gaan invullen.”

Birgit: “De invoering van FamilieNet zal denk ik ook een stimulans geven. FamilieNet, een 
online communicatiemiddel tussen zorg en familie, maakt het delen van geluksmomenten 
makkelijker: er zit bijvoorbeeld een functie in waarmee je een audiodagboekje over de 
bewoner kunt bijhouden.”

“Ga in het team met elkaar in gesprek over prioriteiten. Doe je dat 
niet, dan blijven de zorgtaken de meeste aandacht krijgen.”

Hebben jullie tips voor andere verpleeghuizen die ook met dit idee aan de slag willen? 
Birgit: “Ga in het team met elkaar in gesprek over prioriteiten. Doe je dat niet, dan blijven de 
zorgtaken de meeste aandacht krijgen.” 

Anouk: “Wat ook goed werkt is: medewerkers die enthousiast zijn inzetten als ambassadeur, 
zodat ze hun collega’s kunnen motiveren om ook geluksmomenten te delen. Enthousiasme 
werkt vaak aanstekelijk.”
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Interventie 3:  
Het gesprek voeren over wederzijdse verwachtingen

“Door de gesprekken is het 
vertrouwen en begrip tussen 
familie en mij gegroeid”

“Wij weten niet precies wat familie van ons verwacht en familie weet niet altijd goed wat we 
van hen verwachten. Of wat zij op hun beurt van ons kunnen verwachten”, zegt Petra. Ze 
is eerstverantwoordelijk verpleegkundige (EVV’er) op een kleinschalige verpleeghuislocatie 
voor mensen met dementie. De afgelopen tijd zijn Petra en een collega meerdere keren 
bewust met familie in gesprek gegaan over wederzijdse verwachtingen. 

Waarom is het belangrijk om dit gesprek met familie te voeren?
“Ik denk dat het kan bijdragen aan het opbouwen van een goede relatie met bewoners en 
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familie, waarin er vertrouwen en wederzijds begrip is. Ik verwacht ook dat het gesprek over 
verwachtingen, het contact stimuleert tussen EVV-er, zorgmedewerkers en familie wat ten 
goede komt aan de bewoner. En het is belangrijk, omdat het duidelijkheid schept.” 

Duidelijkheid op welk gebied?
“De verwachtingen over de was doen en het op voorraad houden van persoonlijke spullen 
- zoals tandpasta, zeep en een kam - zijn vaak wel duidelijk. Wat voor familie niet altijd dui-
delijk is, is bijvoorbeeld hoe het gaat met de kapper of met de tandarts. Soms weet de familie 
ook niet wat bij ons in het verpleeghuis allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld als het gaat om het 
vieren van een feestje met de bewoner en de familie. Of om samen met de bewoner te eten. 

Tijdens een van de gesprekken gaf familie aan dat wederzijdse verwachtingen heel impliciet 
besproken werden. Zo was het voor een dochter niet duidelijk wat zijzelf kan doen en wat 
de zorg doet. Zij knipt bijvoorbeeld de vingernagels, maar wie de voeten van haar moeder 
verzorgt was voor haar niet duidelijk. Later kwam zij er achter dat zij hierover afspraken met 
een pedicure kon maken. Ook is lang niet altijd duidelijk uitgesproken hoe we elkaar meer 
kunnen betrekken in de zorg. Bijvoorbeeld als het gaat om het benaderen van een bewoner 
met afwerend gedrag.”

“Tijdens een van de gesprekken gaf familie aan dat wederzijdse 
verwachtingen heel impliciet besproken werden.”

Wanneer zou je dit gesprek het beste kunnen voeren? 
“Ik denk tijdens een ZorgLeefPlan-bespreking. Dan zijn de psycholoog en de physician 
assistent er ook bij. Hun aanwezigheid is belangrijk als het gaat om afspraken over de 
behandeling, maar ook dat we met de familie bespreken hoe we als zorgmedewerkers 
contact kunnen maken met de bewoner. Hoe kan familie ons helpen om contact te maken 
als de bewoner bijvoorbeeld geagiteerd is of afwerend is naar de zorg. Tijdens dit gesprek 
kunnen we dan ook bespreken wat wij als team wel, maar ook wat we niet kunnen doen, dus 
waar onze grenzen liggen. 

We kunnen in gesprek gaan over de wederzijdse verwachtingen tijdens de eerste bespreking, 
direct bij opname. Maar wellicht is het beter om dit na drie of zes weken na opname te doen. 
Dan is er misschien al een band opgebouwd met de familie, waardoor je het gesprek gemak-
kelijker voert en het mogelijk meer diepgang heeft. We zouden ook kunnen verkennen of 
we dit gesprek misschien al tijdens de ‘warme’ overdracht kunnen starten. Dat wil zeggen 
tijdens een huisbezoek voorafgaand aan opname.
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Naast dat ik als EVV’er probeer familie te betrekken bij de zorg voor hun naaste, vind ik 
het ook belangrijk dat we dit als team doen. Dus samen zorgen voor een open sfeer, waarin 
familie zich welkom voelt en laagdrempelig contact mogelijk is. Waar we kunnen luisteren 
naar de verwachtingen van familie rondom onze zorg en dat wij onze vragen kunnen stellen. 
Soms zullen we grenzen moeten aangeven in wat we voor een bewoner kunnen doen. Het is 
fijn als we dat samen met de familie kunnen bespreken.”

“Soms zullen we grenzen moeten aangeven in wat 
we voor een bewoner kunnen doen.”

Kun je een voorbeeld schetsen van een situatie waarin een gesprek over wederzijdse 
verwachtingen belangrijk is?
“We hadden op de afdeling laatst te maken met een bewoonster die zich verzette tegen de 
dagelijkse verzorging en niet uit bed wilde. Ze ging dan slaan en raakte daarbij zelf gewond 
en soms het personeel ook. De familie wilde graag dat hun moeder vaker uit bed zou komen 
en met activiteiten zou meedoen. Maar deze mevrouw wilde dat niet. We zaten toen met het 
dilemma of we haar geforceerd zorg zouden verlenen of dat we haar - tegen de wens van de 
familie in - toch wat vaker in bed zouden laten liggen. 

We hebben toen een aantal gesprekken gevoerd met de dochter. Tijdens die gesprekken gaf 
ze aan dat het belangrijk was om haar moeder te benaderen vanuit een bepaald soort rust en 
dat we eerst contact met haar moeder moesten maken, door haar naam te noemen en even 
een kort gesprekje te voeren. Je kunt niet binnen komen en uit het niets zeggen: ‘Nu gaan 
we u verschonen’. 

Daarna lukte het beter mevrouw te benaderen en hebben we met de dochter gesproken 
over wat voor ons haalbaar was in de zorg. Op die manier konden we de wederzijdse 
verwachtingen beter op elkaar afstemmen. De dochter gaf aan dat wij haar meer en eerder 
bij dit dilemma hadden mogen betrekken, maar was wel tevreden over hoe het nu verliep.” 

Zijn er aspecten die je lastig vindt bij de gesprekken over wederzijdse verwachtingen? 
“Zelf vind ik het wel lastig om onze verwachtingen naar familie toe uit te spreken. Ik wil hen 
liever niet extra belasten. Zeker omdat ze zelf vaak al intensieve zorg aan hun naaste hebben 
gegeven en vermoeid zijn als mantelzorger. De energie ontbreekt. Of ze doen ook andere 
vormen van vrijwilligerswerk. Het ontbreekt hen daardoor vaak aan tijd en mogelijkheden 
om nog meer te doen voor hun naaste. 



17

Ook vind ik dat we als team meer kunnen investeren in familieparticipatie. Dan zouden we 
wel goed moeten kijken naar wat iemand kan toevoegen vanuit haar functie als helpende, 
verzorgende of verpleegkundige, en naar onze individuele verschillen. Sommige teamleden 
hebben een hele open houding. Andere teamleden kunnen in mijn ogen een wat argwanen-
de houding richting familie hebben, alsof het indringers zijn.” 

Welke factoren maken het makkelijker om het gesprek over wederzijdse verwachtingen 
te voeren?
“Wat zeker helpt is een stabiel team, waarin familie ons kent en herkent en het team de 
familie ook kent. Dat maakt het makkelijker om de wat lastigere onderwerpen te bespreken. 
Ik merk dat een bepaalde vorm van levenswijsheid daarin ook een rol speelt. Als je als 
volwassene al het een en ander hebt meegemaakt, is het makkelijker om je in te leven in de 
familie en het gesprek aan te gaan dan wanneer je jong bent, net van school komt, veel op 
sociale media zit en minder geoefend hebt met communicatieve vaardigheden.” 

“Zelf vind ik het wel lastig om onze verwachtingen naar familie 
toe uit te spreken. Ik wil hen liever niet extra belasten.”

Hoe ging de implementatie van de interventie bij jullie op de afdeling?
“We zijn gestart met de interventie in een moeilijke tijd. Corona en het Noro-virus stelden 
ons team voor grote uitdagingen. We hadden in die periode echt te weinig personeel, 
waardoor de werkbelasting voor ons als zorgprofessionals erg hoog was. Ook waren er 
veel personele wisselingen. Ik moest af en toe op een andere woning werken, waardoor 
ik er niet aan toe kwam om wederzijdse verwachtingen met familie te bespreken. Of mijn 
collega’s te stimuleren om dat ook vaker te doen. Door Corona en Noro-virus gingen alleen 
de hoogstnoodzakelijke ZorgLeefPlan-besprekingen door. Dat werkte ook niet mee. 

Gelukkig was er na deze periode wel iets meer ruimte om te oefenen met de interventie. 
Onze leidinggevende zette toen extra personeel in, zodat wij ons konden richten op de 
gesprekken voor het onderzoek Familieparticipatie. Dat was heel fijn. Ik merkte hieraan dat 
de leiding en het bestuur familieparticipatie heel belangrijk vinden. Ze spreken dat ook uit 
en dat helpt zeker.” 

Wat heeft deelnemen aan het onderzoek en het oefenen met de interventie opgeleverd?
“Ik realiseer me nu dat het belangrijk is om in gesprek te gaan over wederzijdse verwachtin-
gen en over familieparticipatie in de zorg. Ik ben me er ook bewust van geworden dat ik fa-
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milie veel meer en vaker kan betrekken in de zorg. Dat helpt om het gesprek echt aan te gaan. 

Ik voer vaker informele gesprekken met de familie. Toen laatst een partner op bezoek 
kwam bij haar man ben ik bijvoorbeeld even naar hen toe gegaan. En toen onverwachts 
de medicatie van haar man werd gewijzigd, omdat het even niet zo goed met hem ging, 
heb ik haar op een avond twee keer gebeld. Ik had haar namelijk beloofd om haar op de 
hoogte te houden van veranderingen. Dat werd echt door haar gewaardeerd. Ze gaf aan dat 
ze door mijn telefoontjes nog meer het gevoel had dat het met de veiligheid van haar man 
wel goed zat. Ik heb gemerkt dat onze vertrouwensband is gegroeid en dat dit het contact 
laagdrempelig en makkelijker maakt.”

Soms vragen familieleden nu ook uit zichzelf of ze nog iets kunnen betekenen. Dat ze bij-
voorbeeld de pedicure of kapper wel willen regelen. Of ze vragen of ze nog iets voor ons 
kunnen doen. En ook merk ik dat familie geïnteresseerd is in hoe het met mij gaat. Het 
levert ook wederzijds begrip op. Familie begrijpt, doordat we de verwachtingen en grenzen 
iets meer uitspreken, dat we soms niet meer kunnen dan dat we doen. Andersom hebben wij 
meer begrip voor hen en dat zij soms echt al overbelast zijn.

Een dochter gaf aan dat zij de korte lijnen met de zorgmedewerkers belangrijk vindt, omdat 
ze dan beter meekrijgt hoe wij zorg verlenen. Ze zei: ‘Het stelt me gerust als ik dan hoor dat 
het goed gaat met mijn vader. Want dat blijf je je toch altijd afvragen’.”

“Wat zeker helpt is een stabiel team, waarin familie ons 
kent en herkent en het team de familie ook kent.”

Heb je adviezen voor andere organisaties die deze interventie willen toepassen?
“Zet het bespreken van wederzijdse verwachtingen op de agenda van de ZorgLeefPlan- 
besprekingen. En denk in kleine stapjes. Daarmee bedoel ik: streef niet in korte tijd een heel 
groot doel na, bijvoorbeeld dat meteen het hele team met familie in gesprek moet gaan over 
wederzijdse verwachtingen. Ga bijvoorbeeld eerst met hetteam in gesprek over welke ver-
wachtingen zij hebben van de familie. En bespreek dan wat het team nodig heeft om meer 
en laagdrempelig contact te leren maken met familie. Door het er in het team over te hebben 
(bijvoorbeeld in een team-bespreking of het bewonersoverleg), help je je collega’s om zich 
meer bewust te worden van hun rol bij familieparticipatie. 

Het is wel belangrijk om als team te bespreken wat ieders rol is bij familieparticipatie. 
Sommige collega’s geven aan dat zij het best lastig vinden om, anders dan voorheen, dus 
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laagdrempeliger en meer bewust, om te gaan met familie. Ons idee als EVV’ers, behandelaren 
en teamleider is om het team daarbij te helpen. Door te oefenen met gespreksvaardigheden 
of door hen bijvoorbeeld te koppelen aan een buddy uit het team die kan helpen met het 
voorbereiden, oefenen en nabespreken van de gesprekken.
 
Als we deze interventie willen uitbreiden naar het hele team en naar andere woningen, is 
het belangrijk dat we daarin worden gefaciliteerd door onze leidinggevenden. Ik bedoel dan 
dat ik tijd krijg om tijdens mijn werkuren bezig te gaan met het invoeren van de interventie 
binnen ons team en misschien ook op andere woningen. En dat ik dat niet alleen hoef te 
doen. Het liefst wil ik dan een projectteam vormen. Want dan ontstaan er mogelijkheden om 
dit samen te bespreken en te oefenen. 

Tenslotte vind ik dat we ons moeten realiseren dat wij werken in het huis van de bewoners. 
Wij zijn te gast in hun woonomgeving en zo zou onze houding naar hen ook moeten zijn. 
Dat betekent voor mij: familie accepteren als naaste van de bewoner, een open houding naar 
hen aannemen en familie een warm welkom geven in het huis van hun naaste.”
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Interventie 4: 
Bewustzijn vergroten bij medewerkers voor emoties van 
familie 

“Een naaste die in het verpleeghuis 
woont betekent voor familie nogal wat”

Voor familie gaat het verblijf van hun naaste in het verpleeghuis vaak gepaard met gevoelens 
van rouw. “Het is van belang dat wij ons daar bewust van zijn en er begrip voor hebben”, zegt 
Janneke, zorgcoördinator op een kleinschalige verpleeghuislocatie. De afgelopen maanden 
heeft ze het onderwerp besproken in meerdere zorgteams. 

Kun je omschrijven om wat voor soort gevoelens het gaat?
“Een naaste die in het verpleeghuis woont betekent voor familie nogal wat: ze hebben de 
gezondheid van hun naaste steeds verder achteruit zien gaan, ze hebben de zorg uit handen 
gegeven en alles gaat anders dan zij en hun naaste thuis gewend waren. Soms krijgt hun 
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naaste na verloop van tijd in het verpleeghuis een nieuwe partner. Of hun partner herkent 
hen niet meer. Al met al komt het neer op steeds een beetje meer afscheid nemen. Zoals een 
maatschappelijk werker het verwoordde: ‘De pleister wordt er langzaam afgetrokken.’ 

Het is niet gek dat familieleden hierdoor soms wat heftig kunnen reageren op dingen die in 
onze ogen niet zo belangrijk zijn. Bijvoorbeeld of de lijstjes met familiefoto’s wel op de goede 
plek staan, of hoe de was is opgevouwen en in de kledingkast is opgeborgen. Voor ons kleine 
dingen, voor familie vaak heel belangrijk.”

“Al met al komt het neer op steeds een beetje meer afscheid nemen.”

Waarom is het van belang dat zorgmedewerkers zich bewust zijn van de emoties van 
familie?
“Als wij meer stil staan bij de gevoelens van verlies die familie kan ervaren, heeft dat denk 
ik een positief effect op de relatie die wij met familie hebben. Ik denk dat medewerkers 
dan ook makkelijker in gesprek durven te gaan met ‘lastige familie’; vaak zit er een vraag of 
emotie achter hun reactie. Als je begripvol bent en in een gesprek kunt achterhalen wat er 
precies speelt, wordt het contact met familie beter. Daar ben ik van overtuigd.”

Hoe heb je het gesprek hierover op gang gebracht in de teams?
“Ik heb bij een aantal collega’s gepolst wat ze van mijn idee vonden om familie en 
maatschappelijk werk uit te nodigen in de werkoverleggen. Daar waren ze enthousiast 
over, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Aanvankelijk probeerde ik het onderwerp 
via collega-zorgcoördinatoren op de agenda van de werkoverleggen te krijgen, maar door 
personeelswisselingen verliep dat niet zo vlot als ik wilde. 

Wat ik heb gemerkt is dat ik er bovenop moest zitten om dit onderwerp op de agenda te 
krijgen. Ik heb best wel lopen pushen, omdat ik graag wilde dat we het onderwerp samen 
gingen oppakken en dat het een succes zou worden. En de aanhouder wint: uiteindelijk is 
het gelukt om de maatschappelijk werker uit te nodigen in alle werkoverleggen die ik op het 
oog had.”

Hoe verliepen die werkoverleggen?
“De maatschappelijk werker heeft een presentatie gegeven over verlies en rouwverwerking. 
Dat leidde tot goede gesprekken. Sommige medewerkers gaven aan dat ze vonden dat er 
al genoeg contact is met families en dat zij geen drempel ervaren om familie te spreken. 
Andere medewerkers vertelden dat ze soms niet weten hoe ze het beste kunnen omgaan met 
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bijvoorbeeld een bewoner die rouwt om het verlies van zijn vrouw. Of met het verdriet van 
een dochter, als ze haar vader boos ziet worden omdat hij niet met haar mee wil.

Toen we het gingen hebben over families die lastig lijken - want in mijn ogen zijn families 
niet lastig, als je de vraag achter de vraag kunt herkennen - kwam het gesprek pas echt op 
gang. Iedereen was het er over eens dat we de maatschappelijk werker vaker kunnen uitno-
digen in het werkoverleg om een casus uit te diepen en er zo samen van te leren. We zijn van 
plan om het in een volgend werkoverleg verder te hebben over een echtgenote die soms heel 
erg uit haar slof schiet als iets niet gebeurt zoals zij wil. Terwijl zij waarschijnlijk gewoon het 
beste wil voor haar man. Daar hebben medewerkers wel begrip voor, maar ze vinden het 
lastig om met haar gedrag om te gaan.”

Hoe hebben je collega’s het werkoverleg ervaren?
“Na de presentatie heb ik het er nog even met hen over gehad. Zij gaven aan het verhaal van 
de maatschappelijk werker over wat rouw is, hoe je het herkent en hoe je ermee om kunt 
gaan mooi en herkenbaar te vinden. Een collega zei na de presentatie: ‘Op zich weet je het 
allemaal wel, maar het is goed dat het onderwerp weer even verhelderd wordt en dat je er 
weer even over gaat nadenken’.” 

Merk je ook dat er iets veranderd is, gaan ze bewuster om met emoties van familie?
“Ik geloof dat het bewustzijn wel groter is geworden na de werkoverleggen. Medewerkers 
gaven ook aan dat ze na de presentatie van de maatschappelijk werker bewuster bezig zijn 
met hoe het voor familie is dat hun naaste bij ons woont en meer nadenken over de vraag 
‘wat zou de familie willen?’.

“Als je goed naar familie luistert kan je uitvinden welke dingen voor hen 
van belang zijn en dan kun je proberen om daar rekening mee te houden.”

Mijn collega-zorgcoördinator kwam met een voorbeeld van een bewoner die altijd heel ver-
drietig is als familie er is en ook als ze weer weggaan. Dit is bij de familie aangekaart en blijkt 
te komen door het verlies van zijn partner, waardoor de familie in zijn ogen altijd incom-
pleet is. Zorg en familie hebben daarna afgesproken dat de zorgmedewerker de bewoner 
probeert af te leiden door een stukje te gaan lopen of door samen met de bewoner herinne-
ringen op te halen. Familie gaf aan dat ze blij waren dat de zorgmedewerkers dit onderwerp 
ter sprake hadden gebracht. Zo konden ze hun verhaal kwijt en hadden ze het gevoel dat er 
naar hen werd geluisterd.
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Een medewerker gaf een voorbeeld van dingen die voor ons klein lijken, maar voor familie 
heel belangrijk kunnen zijn: ze zag aan een echtgenoot dat hij het vervelend vond dat het 
dekbed zo vaak werd verschoond. In een gesprek met hem kwam ze erachter dat hij het 
dekbed voor de sier op bed had gelegd en dat in zijn ogen alleen de lakens regelmatig 
vervangen hoefden te worden. ‘Als je goed naar familie luistert kan je uitvinden welke dingen 
voor hen van belang zijn en dan kun je proberen om daar rekening mee te houden’, zei ze.” 

“Het stukje plezier maakt het stukje rouw voor 
familie draaglijker en makkelijker”

Hoe hoop je dat het verder gaat?
“Aan de voorbeelden die ik net noemde merk ik dat het bewustzijn is toegenomen dat 
familie het soms moeilijk heeft en wel eens wat ondersteuning kan gebruiken. Ik hoop dat 
zorgmedewerkers daar al bij de opname iets mee doen, zodat familie en zorg wederzijdse 
verwachtingen kunnen uitspreken en daar de start met familieparticipatie al wordt gemaakt. 
Het liefst zie ik dat we al vóór de opname met familieleden bespreken waar ze tegenaan 
denken te lopen, wat ze nodig hebben en hoe zorgmedewerkers daarbij kunnen helpen. Zo 
kunnen we de drempel voor opname in het verpleeghuis verlagen.

Ik hoop ook dat mijn collega’s geactiveerd zijn om vaker aan familie te vragen: ‘En hoe gaat 
het nu met u?’. Daarmee creëren ze een ingang voor een gesprek en kunnen ze misschien 
achter de reden van bepaald gedrag komen en zo leren om te gaan met families die zij als 
lastig ervaren. De ene familie is natuurlijk wel opener over hun wensen en emoties dan de 
andere.”

Heb je nog tips voor verpleeghuizen die ook met deze interventie aan de slag willen? 
“Een collega gaf als tip om het in het werkoverleg niet alleen over de bewoners, maar ook 
over hun familie te hebben. Op die manier ben je heel bewust bezig met de familie. Dat kan 
de band met hen verstevigen. 

Mijn collega-zorgcoördinator benadrukte dat het belangrijk is om ook leuke momenten te 
delen met families. Als je nu en dan een vrolijke anekdote vertelt bouw je met familie een 
hechtere band op, waardoor het zowel voor zorgmedewerkers als voor familie makkelijker 
wordt om ook de moeilijke dingen te bespreken. Ze zei het zo mooi: ‘Het stukje plezier maakt 
het stukje rouw voor familie draaglijker en makkelijker’. 

Een andere tip is om als collega’s onderling ervaringen te delen die we zelf hebben gehad als 
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naaste van een bewoner in het verpleeghuis. Zoals een collega zei: ‘Als je dat zelf hebt mee-
gemaakt, dan ben je je er meer bewust van hoe dat voor familie is’. Ik denk dat je dan meer 
begrip hebt voor de situatie en dat ook kunt benoemen naar de familie.

Als het lastig is om nieuwe dingen van de grond te krijgen, dan is het idee van mijn collega-
zorgcoördinator misschien wel een goede start: wijs aandachtsvelders aan die warm 
lopen voor het onderwerp en tijd krijgen om het uit te dragen en verder te brengen in de 
organisatie.”



25

Interventie 5: 
Vaker op familie afgaan

“Verbinding maken met familie 
moet een basishouding zijn 
van iedere medewerker”

Even op familie afstappen en een praatje maken. Het klinkt als een simpele interventie voor 
een goede vertrouwensband tussen familie en zorgmedewerkers, maar in de praktijk vinden 
zorgmedewerkers dat nog niet zo eenvoudig. Dat blijkt uit de ervaringen met het uitprobe-
ren van deze interventie op een verpleeghuislocatie voor mensen met dementie. Andrea, 
medewerker welzijn, blikt terug.

Wat probeerden jullie met de interventie te bereiken?
“We vinden het belangrijk dat familieleden het gevoel hebben dat ze door ons worden gezien 
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en gehoord. Dat ze weten hoe hun naaste leeft, maar ook dat ze het gevoel hebben dat ze 
erbij horen. En dat ze zich vrij voelen om ons even aan te schieten met een vraag. Uiteindelijk 
gaat het erom dat familie met een goed gevoel op bezoek komt en dat we elkaar vertrouwen. 
Daarvoor is het belangrijk dat wij een extra stapje doen om elkaar te leren kennen. 

Dat is dan ook het doel van deze interventie: vaker op familie afgaan en contact leggen. Bij-
voorbeeld door familie die op bezoek komt te begroeten en even te vragen hoe het met hen 
gaat. Verbinding maken met familie moet een basishouding zijn van iedere medewerker op 
de afdeling.”

Hoe reageerde het team toen je voorstelde om dit in de praktijk uit te proberen?
“Toen ik de plannen om vaker op familie af te gaan besprak in het team, kwam er niet veel 
respons. Misschien doordat de groep groot was. Of doordat niet iedereen de handreiking had 
gelezen die ik had gemaild, met achtergrondinformatie over het belang van de interventie 
en tips om het gesprek met familie aan te gaan. 

Om toch zicht te krijgen op de voortgang, heb ik vervolgens de locatiemanager, kwaliteits-
verpleegkundige en een welzijnsmedewerker gevraagd om te monitoren hoe het ging met 
het vaker op familie afgaan, omdat ik daar zelf onvoldoende zicht op had. Daarbij heb ik 
aangegeven dat het vooral belangrijk is om in gesprek te gaan met medewerkers die het 
moeilijk vinden om op familie af te gaan en proberen te achterhalen waarom dat zo is.” 

Waarom vinden sommige medewerkers het moeilijk, heb je daar zicht op gekregen?
“Sommige medewerkers vinden het lastig om een goede plek te vinden. Ze kunnen niet 
weglopen van de woonkamer om even rustig met de familie te praten, omdat er altijd 
iemand een oogje in het zeil moet houden. Om deze drempel weg te nemen hebben we 
met alle zorgmedewerkers afgesproken dat zij hun rapportages in de huiskamer schrijven. 
De andere medewerker kan dan even in gesprek met de familie en zo nodig de huiskamer 
verlaten, bijvoorbeeld naar de kamer van de bewoner. 

“Uiteindelijk gaat het erom dat familie met een goed gevoel 
op bezoek komt en dat we elkaar vertrouwen.”

De hoge werkdruk is ook een factor van belang. Daardoor schiet een contactmomentje 
met familie er vaak bij in. De locatiemanager gaf aan dat ook de personele bezetting een 
rol speelt en je eigenlijk per dag moet bekijken of er tijd is voor informele gesprekken met 
familie. Een zorgmedewerker vertelde dat de werkdruk het grootst is in de ochtend. Helpen 
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bij het opstaan en algemene zorg verlenen aan bewoners heeft dan prioriteit. En dan vliegt 
de tijd. Gelukkig komt familie meestal in de middag. Dan heb je vaak wel tijd voor een kort 
gesprekje. Maar ook dan komt het neer op prioriteiten stellen: mijn prioriteit is dan om met 
familie te praten, zorgmedewerkers kiezen er denk ik ook wel voor om op die momenten het 
cliëntendossier bij te werken, wat natuurlijk evengoed belangrijk is.

Wat ook speelt is dat sommige medewerkers familieparticipatie niet zien als een onderdeel 
van hun werk, maar als extra taak. Als je de afwas laat staan om met familie te praten is 
dat je werk, maar zo wordt dat niet door iedereen gevoeld. Ik denk dat het belangrijk is dat 
leidinggevenden benadrukken dat contact maken met familie bij het takenpakket hoort. 

Onzekerheid bij medewerkers kan ook een rol spelen. De gesprekken tussen zorg en familie 
zijn nu vaak functioneel. Het kan voor medewerkers lastig en spannend zijn om in alle 
directheid aan familie te vragen hoe het met hen gaat. En als je dan teveel nadenkt over 
wat je moet zeggen kan het gesprek wat stroef verlopen. Ik denk dat, naarmate je vaker in 
gesprek gaat, je er zelf wat makkelijker en ontspannener in wordt.” 

“Als je de afwas laat staan om met familie te praten is dat je 
werk, maar zo wordt dat niet door iedereen gevoeld.”

Wat raad je collega’s die het moeilijk vinden aan?
“Om te beginnen, als je de familie nog niet eerder hebt ontmoet: stel jezelf voor. Familie zei 
namelijk tegen mij: ‘Het is fijn om een beetje dezelfde gezichten te hebben, dan leer je elkaar 
steeds beter kennen en spreek je elkaar sneller aan. Er zijn nu wat andere mensen. Ze zijn 
hartstikke vriendelijk hoor, alleen: ik weet niet wie ze zijn en dat vind ik toch niet zo prettig’.

Een andere tip is om bewust gelegenheid te creëren om in gesprek te gaan met familie. Zeker 
in de middag heb je daar vrijwel altijd een paar minuten tijd voor. Houd er wel rekening mee 
dat de behoefte van familie aan informeel contact verschilt, probeer dat aan te voelen. 

Verder is het belangrijk om een uitnodigende houding aan te nemen. Dat wil zeggen dat je 
iemand laat voelen dat er ruimte is voor een informeel gesprek. Een huiskamerassistent gaf 
de tip om familie een huiselijk gevoel te geven door hen iets lekkers bij de koffie te brengen. 
Een goed idee, vind ik: we moeten ons er bewust van zijn dat het verpleeghuis het thuis is 
van de bewoner en dat je die ‘thuismomenten’ ook creëert voor de familie.”
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Welke ervaringen met de interventie heb je teruggehoord?
“Medewerkers gaven aan dat ze voorheen ook al wel een praatje maakten met familie, maar 
dat ze er nu toch meer bewust mee bezig waren en gericht op zoek gingen naar informele 
contactmomenten. Een zorgmedewerker zei het zo: ‘Wij van de zorg zijn gefixeerd op de zorg 
voor de bewoners. Soms denk je er niet over na als je een familielid voorbij ziet komen, om-
dat je zo opgaat in je werk. Daar is nu een stukje bewustwording bij gekomen van ‘oké, daar 
loop ik zo ook nog even langs’. Daardoor knoop ik nu nog iets vaker een gesprekje aan en je 
merkt alleen al aan gezichtsuitdrukkingen dat dit wordt gewaardeerd. Dat geeft mij ook een 
positieve boost om ermee door te gaan’.

“Als je vaker op familie afgaat word je opener naar elkaar toe.”

Van een andere zorgmedewerker hoorde ik dat het contact laagdrempeliger is geworden. 
‘Familie durft sneller op mij af te stappen. Zo ben ik samen met de partner van een bewoonster 
een oplossing gaan zoeken voor het communicatieprobleem tussen hen beide, veroorzaakt 
door het slechte gehoor van de bewoonster. Dat werd door de man heel erg gewaardeerd en 
daar word je zelf dan ook blij van. Als je vaker op familie afgaat word je opener naar elkaar 
toe. Dat geeft meer vertrouwen en draagt bij aan het welzijn van de bewoner’. 

Ik heb ook wel een voorbeeld gehoord van een minder prettige ervaring. Een medewerker had 
een gesprek met een familielid op de gang, waarbij haar werd gevraagd of ze een bewoner, 
die de moeder van het familielid lastig viel, misschien kon opsluiten. De medewerker werd 
emotioneel van die vraag en ze voelde zich extra ongemakkelijk, omdat andere bewoners het 
gesprek ook nog eens konden horen. Ze had niet voorzien dat het gesprek deze wending zou 
krijgen. Achteraf bezien had ze het gesprek liever op een andere plek willen voeren. Maar 
zoiets kun je ook niet altijd voorzien. Daar hebben we in onze privésituatie vast ook allemaal 
wel een voorbeeld van: soms loopt een gesprek anders dan je verwachtte.”

Heb je tips voor collega-zorgorganisaties die deze interventie willen gaan inzetten?
“Het is vooral heel belangrijk om aan het team uit te leggen waaróm het zo belangrijk is om 
vaker op familie af te gaan en dat het bij je werk hoort. Verder denk ik dat het heel stimule-
rend kan werken om in het team ervaringen uit te wisselen. Bespreek wat goed gaat en wat 
beter kan, dan word je er samen beter in.”
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Interventie 6:  
Open houding naar familie: positief rapporteren 

“Familie vindt het vervelend 
om alleen negatieve berichten 
te lezen over hun naaste”

Laura is medewerker zorg en welzijn op een kleinschalige verpleeghuislocatie voor mensen 
met dementie. Ze heeft de afgelopen tijd bewust een open houding aangenomen naar familie 
en ervaring opgedaan met ‘positief rapporteren’. Het liefst wilde ze deze interventie met het 
hele team uitproberen, maar tijdens een werkoverleg liepen de emoties hoog op. 

Kun je uitleggen wat een open houding voor jou betekent?
“Dat houdt in dat je als zorgmedewerker op eigen initiatief een gesprek aangaat met familie 
die op bezoek komt. Je vertelt bijvoorbeeld hoe de dag van hun naaste is verlopen. Of je 
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vraagt hoe het met de familie zelf gaat. Bij een open houding hoort voor mij ook dat je de 
familieleden bij naam kent en dat je weet wie bij welke bewoner hoort.” 

Wat levert een open houding op? 
“Ik ben ervan overtuigd dat een open houding kan bijdragen aan het versterken van onze 
samenwerkingsrelatie met familie. En ik denk ook dat het voor familie de drempel verlaagt 
om iets aan ons te vragen. We willen uiteindelijk dat familie er een goed gevoel bij heeft dat 
hun naaste bij ons woont. En dat ze vertrouwen in onze zorg hebben.”

“Achteraf heb ik het idee dat mijn collega’s 
dachten dat ik extra tijd van hen vroeg.”

Je hebt de interventie ook in het teamoverleg besproken, hè? Hoe ging dat?
“Nou, dat kun je wel een moeizame start noemen. Meerdere collega’s reageerden emotio-
neel. Ik denk vooral door het personeelstekort als gevolg van corona. Een van hen zei: ‘Alle-
maal hartstikke leuk, maar we kunnen er niets bij doen. We moeten zorgen dat we genoeg 
personeel krijgen. Het zit me tot hiér!’. Een andere collega zei dat ze wel positief tegenover 
het idee stond, maar dat ze met zo’n personeelstekort geen mogelijkheid zag om er energie 
in te steken. Ze zei: ‘Volgens mij gaat het contact maken met familie ten koste van aandacht 
voor bewoners. Hoe leg je aan bewoners uit dat je ook andere dingen moet doen? Het werken 
met zo’n groot personeelstekort is niet fijn’.”

Hoe reageerde je op hun tegenwerpingen? 
“Eerlijk gezegd schrok ik er behoorlijk van. Het werd me duidelijk dat de spreekwoordelijke 
emmer bij veel collega’s vol zat, dat ze overbelast zijn door het personeelstekort. Een tijdje 
voelde ik me door hun reacties nogal lamgeslagen.

Misschien ben ik in het teamoverleg ook niet helemaal duidelijk geweest. Achteraf heb ik 
het idee dat mijn collega’s dachten dat ik extra tijd van hen vroeg. Daarom heb ik later uitge-
legd dat het juist voordelen oplevert als je familie meer betrekt bij de zorg. In mijn ogen is 
het de kunst om die open houding naar familie in je ‘gewone’ werk in te passen, zodat het je 
geen extra tijd kost. Maar mijn collega’s stonden er niet voor open; ze wilden in het teamo-
verleg andere punten bespreken die voor hen op dat moment belangrijker waren. En ergens 
begreep ik dat ook wel.

Wat ook niet hielp is dat er momenteel organisatorische veranderingen spelen. Onze leiding- 
gevende is vertrokken en we moeten nu werken in zelfsturende teams. Al met al was het mij 
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wel duidelijk dat het niet het juiste moment was om de interventie met het hele team uit te 
proberen.”

Hoe heb je de draad weer opgepakt? 
“Ik ben eerst met drie zorgmedewerkers aan de slag gegaan die wel tijd wilden steken in de 
interventie. Ze vroegen mij wat ik precies van hen verwachtte. Daar kon ik zelf niet echt een 
goed antwoord op geven, dus heb ik eerst bij familie gepolst wat zij onder een open houding 
van zorgmedewerkers verstaan.

Uit die gesprekken bleek dat familie het vervelend vindt om in rapportages alleen maar 
negatieve berichten te lezen over hun naaste. Bijvoorbeeld over een conflict van hun vader 
met een medebewoner. Volgens de familie staat dat soms ook nog eens bot op papier. Ze 
gaven aan dat ze in de rapportages graag meer positieve berichten zouden willen lezen. 
Ik vond dat meteen een heel goed idee: de ingang voor een gesprek tussen familie en 
zorgmedewerker is dan veel positiever. Ik denk dat familie en zorgmedewerkers daardoor 
makkelijker op elkaar afstappen.”

Kun je voorbeelden van positief rapporteren noemen? 
“Je kunt bijvoorbeeld rapporteren dat hun naaste een mooie glimlach liet zien. Of dat je 
meer tijd hebt besteed aan de zorg voor meneer Y en dat hij daarna neuriënd aan tafel zat. 
Als medewerker zorg en welzijn ben ik gewend om positieve dingen te rapporteren.”

Hoe is het voor zorgmedewerkers om ook positief te rapporteren?
“Zij hebben daar minder ervaring mee. Ze kijken vooral naar de zorgbehoeften en minder 
naar de welzijnsaspecten. Verder rapporteren ze vooral over dingen die niet goed gaan. Dat 
is niet verkeerd, maar het is dan wel belangrijk dat je opschrijft hoe je daarmee bent omge-
gaan. Familie, maar ook collega’s, weten dan dat je hebt nagedacht over hoe het probleem 
op een goede manier op te lossen. 

Van zorgmedewerkers wordt bovendien gevraagd om zo kort en bondig mogelijk te rappor-
teren en om alleen bijzonderheden te noteren. Ik vind dat als iemand een fijn moment heeft 
gehad dat altijd een bijzonderheid is en je dat dus ook moet noteren.

“Je kunt bijvoorbeeld rapporteren dat hun 
naaste een mooie glimlach liet zien.”
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Collega’s vertelden me ook dat ze het soms moeilijk vinden om gevoelige informatie zo 
goed mogelijk op te schrijven: je wilt open communiceren met familie en ook vertellen 
over gedrag van hun naaste dat misschien niet zo leuk is om te lezen. Sommige mensen 
vinden het lastig om daar de goede woorden voor te vinden, want wat je over het gedrag 
van bewoners rapporteert kan confronterend zijn voor familie. Zo voelde een familie zich 
opgelaten toen ze lazen over handtastelijk gedrag van hun naaste. Zo kenden ze hem niet. 
Als zorgmedewerker sta je toch wat verder af van de bewoner dan familie. Daardoor moet 
je je altijd bewust zijn van de impact van een rapportage op familie. De manier waarop je de 
boodschap opschrijft is belangrijk, omdat familie het soms anders leest dan de zorg bedoelt. 
Van familie heb ik gehoord dat het beter is om bij berichten die gevoelig kunnen liggen even 
te bellen.

Wat ik wel onhandig vind aan rapporteren, maar dat is een praktisch probleem, is dat je 
soms dubbel werk aan het doen bent. Positieve dingen rapporteer ik vaak zowel in Familie-
net als in het dossier. Familienet is voor alle familieleden van een bewoner, het dossier is 
voor de zorgmedewerkers en de eerste contactpersoon van de familie.”

“Ik geloof erin dat de interventie alleen al iets oplevert 
door het er met elkaar over te hebben.”

Jullie hebben ‘het positief rapporteren’ met z’n vieren uitgetest, wat heeft dat opgeleverd?
“Ik heb de indruk dat familie zich serieus genomen voelt, doordat zij de tips die zij aan ons 
geven terug lezen in het dossier. Zo’n tip kan bijvoorbeeld gaan over hoe je hun familielid uit 
bepaald ongeremd gedrag zou kunnen halen. Dat is voor mij ook zo’n voorbeeld van meer 
positief rapporteren. Familieleden waarderen het erg dat ze vervolgens in het dossier lezen 
wat wij als zorgmedewerkers met die tip hebben gedaan. 

Ik heb gemerkt dat, als je met een open houding op familie afgaat en je ze om hulp vraagt, 
ze dat heel prettig vinden. Andersom is de hulp van familie voor ons ook heel belangrijk. We 
hoeven dan bijvoorbeeld niet allemaal zelf uit te vogelen hoe we met ongeremd gedrag van 
een bewoner moeten omgaan.

Familie kan door positief rapporteren lezen dat wij moeite doen om goede zorg te verlenen. 
Zo was er een meneer die erg boos werd bij het aantrekken van een trui. Door observeren 
kwam ik erachter dat hij bang is als er iets over zijn hoofd wordt getrokken. De familie heeft 
toen een aangepaste trui voor hem gemaakt, waardoor zijn gedrag veranderde. 
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Ik heb van familie terug gehoord dat ze het leuk vinden om hun naaste in de positieve 
rapportages te herkennen. Zo had ik gerapporteerd dat een bewoner ’s middags een vrolijk 
deuntje had gefloten. Dat was voor de familie leuk om te lezen, omdat hij vroeger ook vaak 
floot.”

Kwamen familieleden ook met verbeterpunten?
“Ze gaven aan dat ze de rapportages soms wat te gedetailleerd vonden. Ik vind dat soms 
lastig, omdat er vaak acties en zorghandelingen achter liggen. Voor mijn gevoel is het dan 
belangrijk om te weten wat er precies is gebeurd. In zo’n geval is het ook goed om familie 
even op te vangen en hen mondeling voor te bereiden op wat je hebt gerapporteerd.”

Wat heb je verder geleerd van het uitproberen van deze interventie?
“Ik geloof erin dat de interventie alleen al iets oplevert door het er met elkaar over te heb-
ben. Maar wil je dit echt goed oppakken, dan heb je meer steun en hulp nodig van een 
leidinggevende. En van teamcoaches, die ons kunnen helpen om deze manier van werken 
routine te laten worden. Dat kost tijd. 

Verder denk ik dat het goed is om klein te beginnen. Met een paar mensen die enthousiast 
zijn gebeurt er al veel. Van daaruit kleine stapjes maken en aan het team terugkoppelen 
en zien wat het oplevert. Wat ik ook heb geleerd is dat de juiste timing heel belangrijk is. 
Door het personeelstekort, en een periode zonder leidinggevende, was het moeilijk om iets 
te kunnen doen. Er is een zekere rust nodig om de interventie echt met elkaar te kunnen 
oppakken.” 
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Andere suggesties uit de praktijk

De onderstaande ideeën om de praktijk rondom familieparticipatie te verbeteren zijn aange-
dragen door familieleden, verzorgenden, verpleegkundigen, medewerkers welzijn, psycho-
logen en andere zorgprofessionals.

Elkaar beter leren kennen

Geef een informatiefolder mee over mogelijkheden 
familieparticipatie (bijv. nagels knippen, naaste mee 
naar huis nemen)

 Vraag ook naar familieparticipatie: wat is 
voor familie wel en niet mogelijk?

Betrek familie bij viering 
feestdagen (bijv. samen eten)

Nodig bewoners ook uit voor de familieavond

Vraag familie om 
hun top 10 van 
belangrijkste aspecten 
in zorg en benadering

Gebruik ‘kletspotten’ om in 
gesprek te komen

Faciliteer 
ontmoetingen tussen 
families (gedeelde 
smart…)

Ga vóór de opname op 
huisbezoek om elkaar te 
leren kennen

Houd vooral ook de eerste 
weken na opnamegesprek 
contact met familie over 
verwachtingen en wat kan 
en mag

Geef een folder mee over 
betrokken zorgprofessionals 
inclusief contactgegevens

Vraag familie om het 
levensverhaal van 
naaste op te schrijven 

Maak een video over een dag 
op de afdeling

Laat familie een dagje meelopen 
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Informeel contact met familie

Familie ondersteunen in achteruitgang van naaste

Stap met een open houding op familie af

Informeer familie over beloop van de 
ziekte dementie (boektip: ‘Het demente 
brein’ van Anneke van de Plaats)

Iedere familie is anders, 
vraag waar ze behoefte 
aan hebben

Begeleid familie bij hun 
rouwproces, ook na 
overlijden 

Bied familie een 
kop koffie/thee aan

Bied je hulp aan 
bij de omgang met 
hun naaste (bijv. bij 
onbegrepen gedrag 
of praktische 
zorgtaken)

In gesprek gaan lukt makkelijker als er 
meerdere medewerkers op de huiskamer zijn

Geef duidelijk aan wat goede 
en minder goede momenten 
zijn voor informeel contact

Verwijs familie zonodig 
door naar maatschappelijk 
werk of psycholoog

Deel ‘geluksmomenten’ van de 
bewoner via een kort verslag en/
of foto’s

Knoop vaker een 
gesprekje aan: ‘hoe 
gaat het met u?’

 Organiseer 
themabijeenkomsten 
voor familie (bijv. 
over waardevolle 
invulling van bezoek)

Laat familie meedenken over dilemma’s 
in de zorg voor hun naaste

Spreek vaste (informele) 
contactmomenten af (bijv. 
wekelijks bellen)

Laat merken dat je oog 
hebt voor hun verdriet 
over de achteruitgang van 
hun naaste 

Maak van familie een vast agendapunt in het 
teamoverleg (bijv: welke input heeft familie 
voor omgang met naaste?) 



 Verhalen delen met je collega’s
Werkvormen om met je collega’s in gesprek te gaan over de samenwerking met familie vind je 
in de Toolbox Familieparticipatie op www.uno-umcg.nl

TIP


