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KENNISATELIER ARCHIPEL 
 

ARCHIPEL IS EEN PRAKTIJKGERICHTE ‘WERKPLAATS’ WAAR DE TOEPASBAARHEID EN DIRECTE VERTALING VAN NIEUWE PSYCHO-GERIATRISCHE 

OMGANGSVORMEN EN METHODIEKEN CENTRAAL STAAN. HET ATELIER WIL BIJDRAGEN TOT EEN KENNISVERTALING VAN VOORHANDEN 

WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN EN BENADERINGSWIJZEN MET HET OOG OP EEN IMPLEMENTATIE OP DE WERKVLOER WAARBIJ ER REKENING WORDT 

GEHOUDEN MET DE PRAGMATIEK VAN  DE DAGELIJKSE REALITEIT IN WOON– EN ZORGCENTRA. 

 
 

Archipel heeft een ‘psychogeriatrische insteek’.  De issues worden bekomen door 

literatuurstudie, door observaties binnen eigen voorzieningen, door analyse van 

binnen gekomen opmerkingen, door deelname aan externe vorming, maar 

ook  door grensoverschrijdende uitwisseling van  ervaring, kennis en ideeën met 

‘best of class voorzieningen’. 

 
De kenniscreatie binnen Archipel is derhalve een samenspel van zowel stille 
kennis (ervaringskennis, feedback van gebruikers, praktijkkennis) als meer 
geformaliseerde  kennis  (professionele  kennis,  wetenschappelijke kennis). Het 
kennisatelier kan een ‘methodiek, omgangs- of begeleidingsvorm’ experimenteel 

introduceren of een ziektebeeld als aandachtsgebied  nemen. Bij zorgverdieping 
worden bestaande zorginhoudelijke methode/handelwijze uitgediept zodat deze 
beter aansluiten bij de behoeften en wensen van personen met dementie. Bij 
zorgverbreding worden nieuwe zorgaspecten/domeinen/issues in de courante 
werking uitgediept.  
 
VOORBIJ DE EVIDENCE BASED DOCTRINE 

Het kennisatelier heeft geen ambitie om evidence based onderzoek uit te voeren, 

dit overstijgt de mogelijkheden van het kennisatelier en gaat voorbij aan het 

praktijkgerichte opzet. Om deze redenen hanteren wij dus ook geen naamgeving 

in de trend van ‘kennis- of expertisecentrum’ wat eerder doet denken aan 

denktanks waar op academisch niveau onderzoek wordt gepleegd.   Een atelier 

is een “werkplaats”. Hiermede leggen wij de link met het praktijkgerichte opzet 

van het initiatief. Ons opzet is meer bescheiden doch fundamenteel. De focus is 

pragmatisch waarbij gezocht wordt naar toepasbaarheid en directe vertaling van 

bestaande of nieuwe inzichten die de professionalisering ten goede komen. 

 

Zorgverleners behoeven de nodige kennis en inzicht om een antwoord te 

kunnen geven op de vele prangende dagelijkse vragen: gewoon een beetje lief 

zijn is niet voldoende. Archipel staat dus niet voor puur getheoretiseer maar 

wel voor ‘wroeten’ met een dagelijkse werkelijkheid in een woon- en 

zorgcentrum waarbij verschillende aspecten op mekaar inwerken: een beperkt 

middenkader, een equipe die te sterk wordt opgeslorpt waardoor er voor 

zorgverdieping/-verbreding weinig ruimte overblijft, de te sterke theoretische 

inslag van vele zorgconcepten waardoor de vertaalslag naar de dagelijkse 

praktijk niet voor de hand ligt. 

 
Kortom, wij onderschrijven het belang van evidence based onderzoek en 

erkennen dat inzichten op basis van intuïtie geen basis kunnen vormen voor 

fundamentele uitspraken. Maar tezelfdertijd zien wij de  beperking. Er is 

immers de vaststelling dat veel onderzoek vertrekt van premissen en 

randvoorwaarden die nauwelijks aanwezig zijn in de praktijk. Wat baat het dan  

inzichten  te  verwerven die  nauwelijks implementeerbaar zijn.    Het 

kennisatelier wil prikkelen en realistische perspectieven aanreiken die inspirerend 

eerder dan frustrerend werken: 'dit is niet haalbaar'. Wij nuanceren dus de 

doctrine van het evidence based denken voor de psychogeriatrie. Wat baat het 

een belangrijk inzicht te verwerven als de lezer het inzicht niet (kan) toepassen. 

Fundamenteler is de opmerking dat de meeste interventies en methodieken 

individueel moeten vertaald worden. Er is wellicht geen enkele eenduidige 

methodiek die voor elke PMD (persoon met dementie) geldt: steeds moet de 

cognitieve, lichamelijke en psychische achtergrond verdisconteerd worden, de 

persoonlijke interesses en voorkeuren. ”Eén oplossing voor allen” is niet van 

toepassing in de psychogeriatrische zorg.  

 

                                                            Het kennisatelier maakt deel uit van                   de zorggroep Begralim (www.begralim.be

http://www.begralim.be/
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Above and beyond 
 
 
Wanneer u een auto koopt is het heel normaal dat u er een productgarantie bij krijgt. Deze geeft u de zekerheid dat het product in orde is. Dit vanzelfsprekende 
principe is er voor veel diensten niet. U boekt een vakantie, uw familielid wordt opgenomen in een woonzorgcentrum. Krijgt u dan een garantie, een belofte??  
 
In deze working paper wordt verslag uitgebracht van het proces dat onze woonzorggroep doorliep om tot formulering en tot implementatie te komen van 

bewonersgerichte beloften. Wij geloven dat de explicitering van dergelijke (klant)beloften kan bijdragen tot een kwaliteitsvolle zorg.  
 

Wanneer mensen iets aan mekaar beloven dan worden zij uitgedaagd om deze beloften onverkort na te komen. Een belofte is een vorm commitment, 

het betreft een persoonlijk engagement: ‘ik beloof, wij beloven u’. Het spreekwoord luidt: ‘belofte maakt schuld’. Een klantgerichte belofte  
maakt de ontastbare dienstverlening tastbaar en specifiek. Ze draagt ertoe bij dat de (potentiële) « klant »  goed geïnformeerd is  over de kwaliteit van de 
dienstverlening en over datgene wat hij mag verwachten.   
 

In de Engelse taal is er het gezegde: ‘above and beyond’ wat staat voor “meer dan, verder”. Klantbeloften ambiëren “above and beyond” het 
kwaliteitsbeleid van keurmerken en accreditering door rechtstreeks in debat te treden met de voornaamste stakeholder: onze bewoner (en zijn familie).  
 

 

Johan Abrahams,  

algemeen directeur Woonzorggroep Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg 

Kennisatelier Archipel 
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De bewoner als « toetssteen » in de zorg 
 

Soms kom je als lezer een zin, een samenvatting, een gedachte tegen die perfect weergeeft wat je zelf wil verwoorden.  In het tijdschrift: ‘Senior housing&Care 
journal’  lazen wij het volgende:   “The customer’s voice is the touchstone in defining, monitoring, and promoting quality in nursing homes. Although the efficacy 
of satisfaction surveys is increasingly recognized, every major quality-related initiative in long-term care in recent years bears one common trait: the 
conspicuous absence or only a token presence of care receivers and caregivers. High-profile initiatives are invariably presided over by experts who look upon 
residents, families, and caregivers as “non-experts” and unqualified to contribute anything meaningful to the design of these quality initiatives, even when 
these initiatives are meant to benefit these non-experts” (Senior housing and care journal“: Where allies part ways and strangers converge: nursing home 
performance in the eyes of residents, families and state surveyors’, 2010, 18, 1: 2-19).  
 
Laat dit de reden zijn waarom onze woonzorggroep “beloften” als beleidsconcept heeft ingevoerd. Onder ‘klant’beloften begrijpen wij  “helder geformuleerde 
engagementen ten aanzien van de bewoner/familie”.  De bewoner « klant » is immers de ultieme toetsteen van de zorg (die hij ontvangt)?  
 

 

Prezo, Efqm, JCI en « beloften » 
Een « en » - « en » verhaal.  
Heden zijn een reeks van internationale kwaliteitslabels/standaarden ter beschikking die zorgvoorzieningen kunnen aanwenden om hun kwaliteitshandelen 
te systematiseren. Dit alles komt een geobjectiveerde outcome ten goede. Dergelijke kwaliteitssystemen houden organisaties scherp. Het adagio “meten is 
weten” attendeert terecht op het belang van (kwaliteits)parameters en KPI’s om de vrijblijvendheid van het handelen  te overstijgen. Samen met de evidence 
based medicine heeft de patiënt hierdoor een hogere garantie van best practice handelen.   
 
Waar is de patient/bewoner? 
Onze fundamentele vraag betreft echter of deze kwaliteitssystemen wel het meest essentiële meten (vanuit het oogpunt van de patiënt/bewoner),  meer 
nog:  “waar is de patiënt/bewoner in dit verhaal”.  Is er niet voor hen gedacht, zijn het niet de experts die naar patiënten kijken en die bepalen wat 
belangrijk is en die daar meetbare indicatoren voor opstellen?  Een kwaliteitssysteem dat de patiënt onvoldoende heeft beluisterd dreigt verkeerde accenten 
te leggen.  
 
Het formuleren van « beloften », die het resultaat zijn van een diepgaande bevraging van « de klant » vervangt niet een kwaliteitssysteem. Het is een 
aanvullend verhaal. J. Slaets (U. Maastricht) vat het poëtisch samen: ‘minder tellen en meer vertellen’.  
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De diverse perspectieven(hieronder in het vet weergegeven) hebben dus elk hun bijdrage om het kwaliteitsdebat te voeren: 
 

 ORGANISATIE UITKOMSTEN 

ZORGAANBIEDER ALS BRON Proces en structuurindiatoren 
Volume, wachttijd, team, faciliteiten, 
behandeling, registratei 
 

Klinische uitkomstindicatoren 
Overleving, herbehandeling, complicaties, 
bereikte klinische status 

PATIENT ALS BRON Klantpreferentie en serviceindicatoren 
Tevredenheid, bejegening, informatievoorziening, 
toegankelijkheid, automie 

Patient-gerapporteerde uitkomstindicatoren 
Kwaliteit van leven, pijn, cosmetisch resultaat 

 
In onze woonzorggroep maken wij de roep naar het transparant maken van kwaliteit waar via twee sporen: 

- Inzetten op het kwaliteitssysteem; 
- Werken via beloften 

 
Waar is de zorgmedewerker? 
Een andere fundamentele vraag betreft de houding van medewerkers ten aanzien van de « meten is weten cultuur. Meerdere (verpleegkundige) 
vakorganisaties  hekelen het feit van bureaucratische overlast.     Palliatief arts  M. Desmet  wijdt er met « Liefde. In tijden van management » zelfs een geheel 
boek aan.   Zorgverleners zijn niet wars van objectivering maar zij stellen wel terecht vragen bij de meetcultuur. (Klinische) Resultaten  kan je meten , effecten 
van het handelen, zoals empathisch  inleven van de zorgverlener ,  zijn veel minder meetbaar, doch zijn ze essentieel in de zorgrelatie. En wanneer worden 
deze  besproken?
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Aansluitend bij een tegenbeweging!! 
In de gezondheidszorg worden vooral klinische uitkomsten (mortaliteit, progressievrije overleving, … ) en indicatoren met betrekking tot zorgprocessen (de 
naleving van klinische richtlijnen) gemeten.Toch wordt ook steeds meer naar de bevindingen en ervaringen van de patiënt gevraagd, zoals blijkt uit de 
invoering van de zogenaamde ‘patiënt-gerapporteerde uitkomsten’ (PROMS) en ‘patiënt-gerapporteerde ervaringen (PREMS). Het is een soort van 
tegenbeweging die expliciet stem willen geven aan de patiënt, waarbij de zorgkwaliteit niet langer exclusief wordt gemeten volgens allerlei normatieve 
kaders, gebaseerd op uniformiteit, centrale regie en controle maar wel in termen van  ervaren welbevinden (J. Slaats). 
 
De « stem » van de patient krijgt hierdoor stilaan beleidsmatig de nodige aandacht, waarbij een aantal toonaangevende voorzieningen het voortouw 
nemen. Zo heeft Het prestigieuze John Hopkins instituut  als eerste ziekenhuis een « Chief Patient Experience Officer-CPEO » gerecruteerd  die « will drive 
and foster a culture of patiënt and family centered care and service excellence, while improving patient & family experience and patient relations across the 
enterprise ».  Waar professionals in ziekenhuizen vooral weten ‘how to care for people’  richt de CPEO zich op  naar de vraag ‘how to care about people’. In 
Vlaanderen heeft het Hasseltse Jessa ziekenhuis dit voorbeeld als eerste in Vlaanderen gevolgd.  

 
Niet alleen de klinsche outcome is dus belangrijk maar ook de « menselijke maat » in de 
zorg. Efficiëntie moet hand in hand gaan met empathy zoals het « Experience innovation 
netwerk » in 2015 krachtig formuleerde: « Respectful, empathetic interactions that 
connect people to purpose, build trust, and ease suffering for all involved in healthcare – 
patients, families, and team members ».  
 
Wij maken hier een zijsprong naar de vermaarde Mayo clinics. Zij hebben perfect begrepen 
dat een topklinisch ziekenhuis moet excelleren op klinische performantie maar minstens 
evenveel  aandacht moet schenken aan aspecten  als ‘hoop, respect, compassie en 
welzijn’.  Hun missie is op dit vlak ondubbelzinnig helder  (Vision, mission, and values: 
From concept to execution at Mayo Clinic, « Patiënt experince journal », 2015, 2:2)1.  

                                                           
1 Our mission is elaborated through 8 Value Statements: 
✓ Respect: Treat everyone in our diverse community including patients, their families, and colleagues with dignity. 
✓ Compassion: Provide the best care, treating patient and family members with sensitivity and empathy. 
✓ Integrity: Adhere to the highest standards of professionalism, ethics, and personal responsibility, worthy of the trust our patients place in us. 
✓ Healing: Inspire hope and nurture the well-being of the whole person, respecting physical, emotional, and spiritual needs. 
✓ Teamwork: Value the contributions of all, blending the skills of individual staff members in unsurpassed collaboration. 
✓ Excellence: Deliver the best outcomes and highest quality of service through the dedicated effort of every team member. 
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Bijzonder verheugend is dat deze gedachten  ook vertaald worden in opleidingsprogramma’s van hulpverleners. Zo kondigt de Universiteit Hasselt, vanaf het 
accademiejaar 2018-2019, aan dat « de » patient een expliciet plaats krijgt in  het opleidingsprogramma van artsen. De patiënt wordt een forum verleend 
via videogetuigenisen en actieve aanwezigheid in de hoorcolleges. 
 
Wat geldt voor « de patient »  geldt zeker voor «  de bewoner » 
Is « gezondheidswinst » een belangrijk na te streven doel in de acute gezondheidszorg, in woon- en zorgcentra is dit erg relatief. Hier geldt sterker het 
belang van « wonen en leven « . Welzijn omvat dan ook aandacht voor simpele dingen die een ingrijpende impact kunnen hebben op het dagelijkse leven: 
'hoe laat wordt een bewoner naar bed gebracht', 'is er voldoende variatie bij de maaltijden', 'met hoeveel bewoners moet hij - al dan niet verplicht- samen 
de maaltijd genieten', 'hoe doorgedreven is de aandacht voor plezierbeleving', 'is er aandacht voor zingeving',  ...  
 
 
En de overheid ? 
In de gidslanden die reeds lange tijd actief zijn rond accrediteringen is er ook sprake van een voorzichtige ommekeer: de stem van de patiënt/bewoner wordt 
steeds meer ernstig genomen.  De overheid erkent dat « kwaliteit in de gezondheidszorg » niet enkel kan gevat worden met een woud van kwaliteitslabels.  
 
Exemplarisch verwijzen wij naar de paradigmashift van de Nederlandse overheid.  Waar in oude beleidsnota  « Verantwoorde zorg » nog sterk de nadruk lag 
op klinische meetbare indicatoren heeft het recente beleidskader  voor de verzorgingssector ‘Kwaliteit in dialoog’ een totaal andere inslag. De kwaliteit en 
waardigheid door de ogen van de patiënt staat NU centraal. In de omzendbrief van het Nederlandse Ministerie Volksgezondheid (2015) lezen wij: “Centraal 
bij het ontwikkelen van het kwaliteitskader staat de kwaliteit en waardigheid door de ogen van de cliënt. Het nieuwe kwaliteitskader dat wij introduceren is 
dus een ander instrument dan het klassieke indicatorenset, het is een middel om een gesprek te voeren over hoe de zorgaanbieder cyclisch nadenkt over 
kwaliteit in relatie met zijn belangrijkste stakeholders. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de wildgroei van keurmerken aan te pakken’. « Het gaat niet om de 
vraag hoe we alle aspecten van kwaliteit kunnen meten, maar over de vraag of de zorgaanbieder heeft nagedacht over de onderdelen die het kwaliteitskader 
noemt (als van belang voor kwaliteit), over de vraag hoe de zorgaanbieder dit in een cyclus heeft vormgegeven en op welke manier hij kwaliteit in de governance 
een plek geeft door het gesprek te voeren met cliëntenraad, ondernemersraad en andere partijen. Daarmee wordt het Kwaliteitskader een ander instrument 
dan de indicatorenset zoals tot voor kort gebruikt in de sector, namelijk een middel om het gesprek te voeren”. 
 

                                                           

✓ Innovation: Infuse and energize the organization, enhancing the lives of those we serve, through creative ideas and unique talents of each employee. 
✓ Stewardship: Sustain and re-invest in our mission and extended communities by wisely managing our human, natural, and material resources » 
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Vanuit eenzelfde redenering legt de Deense regering sinds 2015 niet langer een aantal verplichte accrediteringen op om ‘terug toe te komen aan echte 
patiëntenzorg’.  Ook in de kwaliteitssystemen zelf komt het perspectief van de beleving van de patiënt steeds meer in beeld, Qumentum-Niaz vraagt zowat 
bij elke indicator ‘of de patiënt is betrokken’.   
 
Een verschillend perspectief 
Deze kanteling is toe te juichen want hulpverleners, academici, inspecties hebben niet altijd hetzelfde perspectief als de patiënt.  In zijn proefschrift «Patient’s 
voice as a game changer in regulation » bewijst Renéé Bouwman aan de hand van een « klachtenanalyses » dat het patiëntenperspectief op kwaliteit van zorg 
alvast fundamenteel verschilt van dat van toezichthoudende inspecties. Voor de inspectie speelt het medische model een dominante rol bij het beoordelen 
van de kwaliteit van zorg (hier geobjectiveerd via het reconstrueren en beoordelen van medisch vermijdbare schade, klachten en patiëntveiligheid. 
Verwonderd het u dat bij patiënten voornamelijk de zorgrelatie centraal staat.  Er is dus een duidelijke mismatch tussen deze biomedische agenda van de 
inspectie en de leefwereld van de patiënt. 
 

 
 
 
 
Eén en ander wordt ook bevestigd in een studie van xx die verschillende partijen 
ondervroeg over het belang van diverse aspecten van welbevinden. Zo blijkt de patiënt 
erg veel aandacht te schenken aan de spirituele dimensie (existentiële levensvragen), 
dit aspect wordt door hulpverleners, beleidsmakers en anderen sterk 
ondergewaardeerd als aandachtsveld.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De grenzen van de evidence based aanpak 
Ten slotte ontstaat de opening voor meer patientgericht denken omdat de grenzen van de evidence base aanpak worden opgelicht.  
Hoe essentieel de evidence based gezondheidszorg ook is, het inzicht groeit dat « de context in zijn veelheid van interpretaties » (sterk) onderschat is.  
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Het evidence based handelen blijkt ideologische trekken te hebben: hoe  « juist en verantwoord » een bepaalde aanpak, interventie ook kan zijn, er is nog 
altijd de ‘arts-mens’ die moet handelen en hiervoor moet kiezen en daarbij zijn eigen inzichten en ervaringen prefeleert. Voor degenen die meer willen lezen 
verwijzen wij  naar het rapport (2017) van de « Raad voor Volksgezondheid en samenleving: « Zonder context geen bewijs: over de illusie van evidence based 
pratice ».   
 
 
 
 
 

Beloften als vertaling van « de bewoner als « toetsteen » in de   zorg.  
 
Bij het werken met beloften wordt expliciet vertrokken van de bewoner: wij luisteren naar zijn stem en vertalen dit in een aantal ‘beloften’. Het is duidelijk 
dat van een belofte een grotere kracht uitgaat dan van een kwaliteitsparameter. Een belofte roept een engagement op tussen mensen: “ik beloof aan u...”: 
wij worden als persoon en als organisatie hierdoor persoonlijk aangesproken.  
 
Het werken met klantbeloften past volledig in de ambitie van het RESPECT zorgkader van onze zorggroep waar de letter S staat voor “Samen beslissen, 
samen handelen”.  De RESPECT zorgvisie staat wars op bevoogdende zorg maar pleit juist voor “zorg in dialoog”. De klantbeloften zijn hier de 
veruitwendiging van.  
 
 
Van « what’s the matter » naar « what matters to you » 
Wij hielden een pleidooi om binnen het kwaliteitsdenken af te dalen naar wat  speelt bij de bewoner. Niet vanuit een ivoren toren voor de patiënt/bewoner 
denken of zorgen maar ‘naast hem gaan staan’. Bij een « what matters to you » perspectief kan de hulpverlener de vraag naar welbevinden, gezondheid, 
welzijn niet alleen beantwoorden, hij moet het gesprek aangaan met elke individuele patiënt/bewoner en daarin dieper in gaan op wat werkelijk 
belangrijk is voor hem. W. Hart pleit in « Anders vasthouden – sleutels voor het werken vanuit de bedoeling » om het principe « van, naast en met de 
ander » toe te passen. Hij wijst erop dat in de meeste organisaties gedacht wordt vanuit « groot naar klein ». Een oplossing wordt voor een grote groep 
bedacht en in een kleine situatie uitgevoerd. Wanneer echter het organisatieproces begint bij « die éne mens » dan wordt het denkproces omgedraaid en 
wordt de leidende vraag wat er in het klein nodig is en hoe dit groot kan gefaciliteerd worden, welke sturing daarbij past en hoe de verantwoording 
daarover plaats moet vinden.  
 
Een realistisch perspectief ? 
In woonzorgcentra verblijven hoogbejaarden met doorgaans een hoge mate van kwetsbaarheid. De vraag is gerechtvaardigd of zij nog voldoende daadkrachtig 
hun mening kunnen uiten. Komt daarbij dat zij in een afhankelijkheid van anderen leven waardoor sommigen terugdeinzen « om kritisch te zijn ». Patiënten, 
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bewoners realiseren zich dat « de wereld niet pauzeert om hun diepste ik te leren kennen » en dat « hun hulpeloosheid » sterk bepalend is (NIC For the Seniors 
Housing & Care Industry, 2010b) 
 
En personen met dementie dan? 
Voor personen met dementie, de helft van de populatie,  is er daarenboven  sprake van een sterk gehavend cognitief vermogen. Het initiëren van klantbeloften 
vereist dus een cultuur van dialoog overleg waarbij de mogelijkheden worden  afgetast om zo geleidelijk zicht te krijgen op de specifieke voorkeuren en 
wensen van deze éne bewoner. Het vergt begrip en inlevingsvermogen van hulpverleners die ervoor beducht moeten zijn om de ‘locus of control ‘ te bruusk 
over te nemen omdat er al te snel wordt uitgegaan dat de bewoner (met dementie) nog iets kan bijdragen. Veelvuldig onderzoek heeft inmiddels aangetoond 
dat ook personen met milde tot matige dmentie in staat zijn hun voorkeuren en wensen kenbaar te maken over hun dagelijks leven (Feinberg-2001), zij kunnen 
via verbale en meer nog via non-verbale weg informatie toeleveren over hun psychische stress en het verlangen naar contact en dagelijkse activiteiten (Orrell-
2008). Dergelijke zorgafstemmingsgesprekken gaan uit van de wetenschap dat iedere bewoner uiteenlopende cognitieve en intellectieve mogelijkheden heeft. 
Daarenboven geeft niet iedereen even zelfbewust richting aan z’n eigen leven.  Mensen verschillen in zelfstandigheid, daad- en stuurkracht, in zelfbewust 
optreden, lichamelijke en cognitieve capaciteiten, wilskracht enzovoort.  
 
 

Over verwachtingen!! 

Er zijn zorgen over de kwaliteit van de zorgverlening in (Nederlandse) verpleegtehuizen en Vlaamse woonzorgcentra. Met de regelmaat van een klok 
verschijnen ronkende titels als « Rusthuis tristesse », « In de wachtkamer van de dood ». Deze zorgen zijn niet nieuw. In  Nederland signaleert Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau al meer dan tien jaar over dit onbehagen onder de bevolking (Dekker et al. 2016; Den Ridder et al. 2015).  
 
Wat kwaliteit van zorg en specifieker verpleeghuiszorg inhoudt, is een onderwerp van veel onderzoek (vgl. Achterberg 2011; ActiZ 2016; kpmg 2017; Lapre en 
Wright 2014; Nies 2015;Wiegers et al. 2007; Zorginstituut 2017). Hulpverleners hebben kwaliteitsstandaarden ontwikkeld, bestuurders kwaliteitsbewaking en 
-borging en patiënten en bewonersorganisaties lijsten van kwaliteitsverbeterpunten. Het is een veld met veel stand- en strijdpunten.  Vast staat dat de 
appreciatie van degenen die ervaring hebben met ouderenzorg hoger is dan een grotere groep die de sector zijdelings kent, voornamelijk via de media en 
verhalen uit de omgeving (Motivaction Vegter et al. 2016). De Dimarso enquête binnen de Vlaamse woonzorgcentra heeft dit inzicht bevestigd: ja, er waren 
werkingspunten, maar neen: het is niet allemaal kommer en kwel. 
 
Kwaliteit wordt dikwijls omschreven als « Verwachting minus Ervaring ».  (Potentiële) klanten hebben een bepaalde verwachting bij uw organisatie. En die 
verwachting is een optelsom van allerlei elementen: eerdere ervaringen met gelijksoortige aanbieders, uitstraling van de organisatie, … 
 
Iedereen heeft zijn mening over hoe de ouderenzorg er moet uit zien, mensen uiten verwachtingen. De vraag is echter of deze redenering ook van toepassing 
is in de zorgsector. In zijn proefschrift “SERVICE QUALITY IN NURSING HOMES, a construct, measurement and performance model to increase client focus” 
heeft F. Lapré aangetoond dat het begrip verwachtingen geen hout snijdt in de context van een woonzorgcentrum. Bijna alle bewoners en familieleden hadden 
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nooit eerder een verpleeghuis van binnen gezien, voordat zij, of hun vader of moeder in het verpleeghuis gingen wonen. De verwachtingen bleven hangen in 
bewoordingen als: “dat men voor hem zorgt zoals thuis”. In situaties waarin de bewoner en de familie ervan uitgingen dat het verblijf in het verpleeghuis maar 
tijdelijk was, had men de verwachting weer snel thuis te zijn. Wanneer het eenmaal duidelijk werd dat dat geen optie meer was “gaf men zich over” en 
accepteerde men de situatie. Daarmee werden echter geen verwachtingen geschapen over de dienstverlening. De situatie werd geaccepteerd en daarmee de 
bestaande dienstverlening. Het begrip “verwachtingen” zoals in de commerciële dienstverlening is daarmee afwezig.  
 
Een meer helder beeld van wat verwacht mag worden wordt wellicht niet geboden door kwaliteitslabels. Het woud aan verschillende accrediteringen heeft 
het daarbij niet gemakkelijker gemaakt. Klantbeloften zijn op dit vlak laagdrempelige verwoordingen van wat de klant zelf heeft geformuleerd. Met de beloften 
kan de klant zich een idee vormen van wat hij mag verwachten.  

Beloften: what’s in a name 
 
(Klant)belofte?  
Een klantbelofte is verklaring/ een beschrijving door de organisatie waarin duidelijk wordt wat de klanten kunnen verwachten van een dienst en wat de 
organisatie zal doen als het niet aan deze verwachtingen kan voldoen. De organisatie bindt zich aan een aantal klantgerichte en concrete normen voor de 
eigen dienstverlening. (Thomassen, 2008).  
 
Een klantbelofte of servicegarantie bestaat uit vier elementen.  

A. Als eerste moeten de klantbeloften zo concreet mogelijk geformuleerd worden. Het moet betrekking hebben op de voor de patiënt belangrijkste 
onderdelen van de dienstverlening. De belofte moet een niveau beschrijven zodat het minimaal kan voldoen aan wat voor de patiënt betekenis heeft. 
Het is belangrijk dat de zorgverlener zich inleeft in en luistert naar het verhaal van de patiënt en zich openstelt voor hun behoeften. Er moet gefocust 
worden op niet-meetbare factoren i.p.v. de meetbare. (de Bruin, 2015) 

B. Het tweede element is de compensatie. Daar er sprake is van een garantie is de compensatie een (on)tastbare tegenprestatie die de organisatie geeft 
als het een belofte onverwachts niet kan waarmaken. De tegenprestatie kan bestaan uit een terugbetaling of uitleg met wat men zal doen om herhaling 
te voorkomen. 

C. Het derde element is de manier waarop een afwijking gemeld kan worden en bijgevolg de compensatie benut kan worden.  
D. Het laatste element vormen de grenzen of wanneer geldt de garantie niet. De communicatie naar de patiënt toe speelt een rol. Hij moet weten wat 

hij wel (en niet) kan verwachten van de organisatie.  
 
De autoriteit op het vlak van klantbeloften en klantgerichte servicegarantie, JP Thomassen, stelt dat: 

A. de inhoud van een belofte  zinvol moet zijn voor de klant en daadwerkelijk moet zorgen voor een positieve beïnvloeding van de beleving en het 
gedrag; 

B. de inhoud verder moet gaan dan wat je als klant eigenlijk van de organisatie mag verwachten. Je ziet duidelijk dat de organisatie haar nek uitsteekt; 
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C. de garantie is een onderdeel van de bedrijfsvoering en wordt door alle onderdelen van de organisatie consequent waargemaakt. Het is duidelijk 
geen marketingtruc. 

 
 
Een compensatie als harde eis ? 
Om te zorgen dat het geen vrijblijvende maar echt harde beloften zijn en de garantie de organisatie onder druk zet, is het wenselijk als een servicegarantie 
ook beschrijft wat de compensatie voor de klant is als de belofte(n) niet worden waargemaakt. Thomassen stelt dat de uitgebreide wetenschappelijke 
servicegarantie literatuur het er over eens is dat een servicegarantie een expliciete compensatie dient te bevatten12. De compensatie moet wel passen bij het 
soort dienstverlening en het soort fout. Een financiële compensatie voor een onvolkomenheid in de sfeer van bejegening is dus wel weinig heilzaam: hier past 
een persoonlijke excuse.  Er zijn ook alternatieven inzake de toekenning van de compensatie waarbij het niet de klant-bewoner is die iets ontvangt maar waar 
een geldbedrag namens de klant wordt gedoneerd aan een goed doel. 
 
Waarom (klant)beloften introduceren ?  
Wat levert het op ?  
 
Klantgaranties vormen geen doel op zich maar zijn een krachtig en eenvoudig instrument met zowel externe als interne effecten. Er worden 
doorgaans meerdere argumenten omschreven om gebruik te maken van klantbeloften binnen een organisatie (Flowresulting, 2014) 
 

A. Scheppen van heldere en reële verwachtingen rondom de te leveren diensten. Dat is zeker bij diensten belangrijk omdat deze ontastbaar zijn en het 
voor de klanten daarmee moeilijker is om in te schatten wat ze precies kunnen verwachten. Patiënten zonder verwachtingen krijgen nu een helder 
beeld, patiënten met irreële verwachtingen krijgen een reëel beeld. De organisatie stelt zich hierdoor ook kwetsbaar op omdat het laat zien dat de 
klant-bewoner iets kan verwachten 

A. Bevorderen van een meer gelijkwaardige relatie tussen de organisatie en de klant-bewoner.  
B. Sneller signaleren van afwijkingen in de dienstverlening en bijstelling hiervan (doordat de klant-bewoner  beter weet wat hij kan verwachten, zal hij 

afwijkingen sneller melden).  
C. Klantbeloften maken klanten meer bewust en versterken het beeld dat de organisatie contro- le heeft over de geleverde prestatie. Als de organisatie 

de belofte kan waarmaken, zal er een hogere klantbeoordeling volgen. Dit is de tweede reden om klantbeloften te hanteren. Daartegenover staat dat 
wanneer de organisatie het beloofde niet kan waarmaken, het een negatieve beoordeling zal ondervinden.  

D. Klantbeloften de organisaties scherp. De beloften geven richting aan de organisaties op vlak van waar ze voor staan en met welke aspecten van de 
dienstverlening ze zich onderscheiden. De interne processen moeten in orde zijn en tevens kunnen klanten de medewerkers toespreken omtrent 
klantbeloften.  

E. Het werken met klantbeloften doet de kansen op service recovery toenemen. De beloften werken drempelverlagend en maken het voor klanten 
makkelijker om de organisatie aan te spreken wanneer de dienstverlening te wensen overlaat. Ze dragen bij in het aantal klachten, zodat deze in 
kansen omgezet kunnen worden. Dat is waar service recovery om draait. Klantbeloften zetten immers aan tot een betere dienstverlening.  
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F. Trotse en klantgerichte medewerkers die continu de wens van de klanten centraal stellen omdat zij voortdurend hierop wordten geappeleerd.  
G. Creëren van eenzelfde definitie van klantgerichtheid. 

 
 
Zelf hebben wij mogen ervaren dat het werken met beloften een erg wervend verhaal kan zijn voor 
medewerkers.  Visie en missie zijn dikwijls weinig herkenbaar voor medewerkers. Personeelsleden kunnen zich 
wel engageren voor herkenbare ‘beloften aan hun bewoner 
 
 
Prakijken 
Klantbeloften komen in verschillende organisaties voor. Hieronder worden enkele inspirerende voorbeelden 
besproken 
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Het bekendste Nederlandse voorbeeld 
van klantbeloften komt uit de 
supermarktketen Jumbo die 7 dagelijkse 
zekerheden heeft omschreven. Meest in 
het oog springend is de belofte inzake 
‘vlot winkelen’ (korte wachttijdbelofte) 
waarbij de 4de wachtende in de rij zijn 
boodschappen gratis krijgt.  
 
 

 

 

Het Elkerliekziekenhuis (Helmond, 
Nederland) heeft in 2012 een eerste keer 
klantbeloften gelanceerd. Sterk is de 
communicatiebelofte (waarom) dat de 
patiënt wordt geïnformeerd als zijn 
afspraak uitloopt met meer dan 15 
minuten. In 2016 werden deze 
klantbeloften vernieuwd en werd 
« gastvrijheid » expliciet opgenomen.  
 
 

 

In oktober 2017 lanceerde het netwerk 
« Kwalititeit@kleinschalig wonen » een 10-tal 
klantbeloftes. De klantbeloftes bepalen de 
kwaliteit aan de voorkant. Dat varieert van ‘Ik hoor 
erbij en heb zinvolle bezigheden’ tot ‘Ik heb 
medewerkers om mij heen die ik ken en 
vertrouw’. Elke belofte gaat vergezeld van een 
verdiepingsslag, maar hoe een organisatie er 
invulling aan geeft.  
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Hierboven worden de klantbeloften weergegeven van de 
Amerikaanse collectieve tandartsverzekering Delta dental plan 
(reeds van toepassing vanaf 1995. Per belofte is aangegeven wat de 
compensatie is bij het niet waarmaken van de belofte. 
 
 
 

 

 

Een laatste voorbeeld ontlenen wij aan de Nederlandse zorggroep 
Odendael die zowel klantbeloften heeft omschreven voor haar 
intramurale ouderenzorg  als voor de thuiszorgdienst.  
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Klantbeloften worden « onze beloften » 
 
Het proces van formulering 
Wij sluiten deze workingpaper af met een weergave van hoe wij tot de formulering van klantbeloften zijn gekomen.  
 
Formulering van klantbeloften in Woonzorggroep Begralim 
Tussen de eerste confrontatie met klantbeloften (de Jumbo winkelketen) tot de concrete formulering van de beloften verliep ruim 2 ½ jaar. In deze tussentijd 
werden volgende stappen ondernomen:  

- Organisatie van 8 focusgroepen met bewoners; 
- Organisatie van 12 luister en informatierondes met personeelsleden; 
- Ruime thematische literatuurstudie 

o Klantbeloften, servicegaranties; 
o Kwalitatief en kwantitatief onderzoek inzake ‘kwaliteit van leven’ in woonzorgcentra en verpleegtehuizen  

 
 
Focusgroepen bewoners 
De bewoners zijn ruim aan bod gekomen in focusgroepen waarbij aan de hand van gestandaardiseerde vragen zoveel mogelijk informatie werd bekomen over 
hun wensen en behoeften, over datgene wat er voor hun werkelijk toe doet.  
 
Luister en informatierondes met personeelsleden 
Zonder (betrokkenheid van) personeelsleden geen bewonersbeloften… op de werkvloer moeten de bewoners-klantbeloften immers ‘handen en voeten 
krijgen’. Daartoe werden 12 luister- en informatierondes georganiseerd. Er werd daarbij ruime aandacht geschonken aan de waarom vraag. Deze werd 
verantwoord door sterk in te zoomen op: 

- Het verschil van perspectief tussen bewoners en hulpverleners; 
- Het verschil tussen personeelsleden onderling over de aanpak van dagelijkse voorvallen.  

 
Vooral dit laatste was een echte eye opener, goed geïntentioneerde en betrokken personeelsleden die ‘verschillend’ kijken naar zorg waardoor de bewoner 
verschillend benaderd wordt en tevens niet altijd krijgt waar hij recht op heeft. De geformuleerde voorbeelden waren zeer herkenbaar.  
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Hoe handelen bij: 
- een bewoner die in een dipje zit en zich hierdoor laat hangen waardoor hij wil geholpen worden bij het toilet (ook al kan hij dit nog zelf)? 
- Een familielid met grote betrokkenheid die een dagelijkse steun betekent voor de dagelijkse werking maar die zich geleidelijk inlaat bij het dagelijkse 

reilen en zeilen? 
- Een bewoner die vlak na een mictietrainingsronde weer opnieuw naar het toilet wil? 
- Een persoon met dementie die ontroostbaar is en die naar zijn echtgenote wil (die overleden is)? 
- Hoe handelen bij iemand die levensmoe is en die geen eten meer wil ? 
- Wat met een  bewoner die maar één vraag heeft: « elke dag charcuterie »? 

 
Deze informatieve ronde, en verdere lezing door de diensthoofden van onze zorggroep, hebben ertoe geleid dat wij ook belangrijke tekstuele aanpassingen 
zijn gaan doorvoeren: 

- Minder klantbeloften (van 9 naar 7) 
- « Klanbeloften » werden « bewonersbeloften » om finaal « onze beloften » te worden 
- Sterke vereenvoudiging  

o Wij beloven u respectvolle en warme zorg —> wij beloven u een « arm om uw schouder » 
o Wij beloven u professisonele zorg —> Wij beloven u deskundige zorg 
o Wij beslissen en handelen samen —> Wij beloven u in alles te betrekken  
o Wij werken aan gastvrije maaltijdzorg —> Wij beloven u een gezonde keuken die regelmatig verrast 
o Wij hebben aandacht voor uw plezier- en zinbeleving —> Wij beloven u plezierige en zinvolle momenten  
o Wij werken met een aantal speerpunten. Deze topic werd geïntegreerd in de andere beloften.  

 
Onderzoeksmateriaal inzake ‘kwaliteit van leven in woonzorgcentra’ 
Onze interne actieradius  werd tenslotte verruimd met zeer uitgebreid literatuurstudie inzake « kwaliteit van leven in woonzorgcentra ».  
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Uitgeleide 
 
Spanning tussen ‘ideaal’ en ‘nog niet’…Dus dan maar niet beloven? 
Beloften zijn een ideaaltypische omschrijving van hoe de beoogde realiteit zou moeten zijn. Er is hier steeds een spanning tussen het ideaal en de dagelijkse 
waar te maken realiteit.  Wij werden hier concreet mee geconfronteerd bij de informatiesessies voor de personeelsleden. De belofte “niemand zal bij ons in 
eenzaamheid sterven” werd door ééniender omschreven, maar er was ook de oprechte zorg naar haalbaarheid (op piekmomenten, tijdens de de nacht, in het 
weekend).  
 
Het moet duidelijk zijn dat beloften geen loze verwoordingen mogen zijn, anders komen zij als een boemerang terug. Bewoners en familie verliezen het 
vertrouwen bij zoveel mooi praterij die los staat van de realiteit. Beloften betreffen dus duidelijke en affirmatieve statements over waar de organisatie zich 
toe verbindt. Het durven expliciteren van beloften genereert dus extra druk voor een organisatie om ze waar te maken. Vandooren is van mening dat 
klantbeloften een resultaatsverbintenis inhouden waar er geen ruimte is voor excuses en er geen foutenmarge mogelijk is. 100% is de norm, want ‘u belooft 
in een huwelijk toch ook niet dat u zal proberen om trouw te blijven’ (Vandooren, 2018).  
 
Met de formulering van beloften stelt een organisatie zich dus erg kwetsbaar op. Zelfs wanneer de beloften deel uitmaken van een doorleefde cultuur zullen 
er wellicht momenten zijn dat zij niet realiseerbaar zijn of dat een individuele medewerker een contrasterende ervaring oproept.  Het kan zelfs extra moeilijk 
worden als de  bewoner/klant “pas” tevreden is als zijn verwachting over de belofte “aanzienlijk” wordt overstegen. De klantbelofte is dus niet het maximum 
maar het minimum. Meer nog, bij momenten zal bijkomende creativiteit nodig zijn om buiten de geijkte paden van het dagelijkse, de beloften uit te stijgen.  
Onderzoek toont immers aan dat mensen wel boos worden van een gebroken belofte , maar zelfs niet significant blij worden van het overstijgen van een 
belofte (Gneezy&Epley, 2014). Is het dan niet wijzer om de ‘beloften’ als zinvol maar onhaalbaar te quoteren en sterker: ze gewoon niet in te voeren?  
 
We geloven alvast niet in de oplossing  om de belofte dan maar minder concreet of niets betekend  te formuleren, wat doet een bewoner met de belofte: “wij 
gaan een mijl verder voor u “, als hij vaststelt dat zelfs het vanzelfsprekende niet evident is.  In dat geval heeft hij er grotere baat bij dat eerst alles vlotjes 
geregeld is.    Het zelfde zien we in hoogdravende visie en missie’s die daardoor nauwelijks betekenisvol zijn voor de bewoners klant. 
 
Wij geloven wel dat authenticiteit de sleutel is van een succesvolle acceptatie bij bewoners. Bewoners en familie moeten ervaren dat het de organisatie 
menens is, dat zij toetsbare inspanningen verricht om de dagelijkse realiteit maximaal te laten samensmelten met de boodschap. In onze visie gaat het dus 
om een inspanningsverbintenis, een doorgedreven beleidsintentie om de beloften dagelijks realiteit te laten zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het overgrote 
deel van onze bewoners zo kijkt naar de dagelijkse zorgverstrekking die zij mogen ervaren. Zij zijn verstandig genoeg over “wat kan en niet kan”, zij realiseren 
zich dat medewerkers slechts twee handen hebben, zij beseffen dat zij niet alleen zijn die hulp vragen, …  Zij hekelen (terecht) de voorkomende betutteling, 
het scherpe koude woord bij een hulpvraag, de routine in de zorgverlening waardoor soepelheid verdwijnt, de beperkte aandacht voor een luisterend oor,… 
Met “onze beloften” hebben wij aansluiting gezocht bij datgene wat er echt toe doet bij bewoners, wij willen dit als fundament nemen van ons 
(beleids)handelen.   
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Dit betekent niet dat wij elke vraag van de bewoner/klant honoreren.  
Neen,  
wij kunnen geen dagelijkse kaviaar aanbieden, wel een gezonde keuken die regelmatig verrast 
Neen,  
wij kunnen geen één op één relatie verzekeren in de zorg, maar staan wel voor een warme zorgrelatie tussen bewoner en personeel 
Neen, 
wij kunnen geen op maat individueel vrijetijdsaanbod aanbieden maar beloven wel plezierige momenten die de gemiddelde oudere kan aanspreken 
Neen,  
wij kunnen geen thuis beloven maar doen wel een inspanning om een aangename en comfortabele woonomgeving aan te bieden 
Neen,  
Wij kunnen geen hoog gespecialiseerde (medische) begeleiding verzekeren maar stemmen de zorg wel multidisciplinair af 
Neen,  
Wij kunnen onze bewoners geen volledige vrijheid beloven zoals thuis, wel beloven wij dat u zichzelf mag zijn  
 
 
Onze beloften bakenen dus ook af en creëren daardoor helderheid en duidelijkheid, ook al is dit in de zorg moeilijker.   In de industriële sectoren kunnen 
de (klant)beloften zeer concreet geformuleerd worden. Colruyts belofte ‘altijd de laagste prijs’ is ondubbelzinnig meetbaar, de belofte van ‘warme zorg’ is 
veel minder helder te definiëren. Bewoners en familie zullen wel de oprechte intentie tot realisatie monitoren, kortom: hoe autentiek is woonzorggroep 
Begralim.  
 
Authentiek betekent echt, niet vervalst, waarachtig. Als we dat vertalen in gedrag, dan betekent het zoveel als congruent zijn in denken en doen. Een 
authentiek persoon is trouw aan zijn eigen persoonlijkheid. Hij is zichzelf, handelt vanuit zijn eigen drijfveren, is zich bewust van wat hij wil en waar hij voor 
staat.  
 
Een authentieke organisatie is betrouwbaar en geloofwaardig. Zij verankert deze kernwaarden in haar visie en missie. Zij expliciteert deze beloften zowel 
intern als extern: “hier staan wij voor”, “hier mag u ons op aanspreken”. Het gaat hier niet om marketing maar in essentie betreft het de wezenskenmerken, 
het DNA van de organisatie. Om deze reden houdt de organisatie de medewerkers de spiegel voor van niet vrijblijvende gedragingen en uitdagingen. Elke 
medewerker, waar dan ook in de organisatie, is immers aanspreekbaar en verantwoordelijk voor het realiseren van de beloften.  De zorg is en blijft echter 
mensenwerk, onvolkomenheden en beperkingen zijn daarom inherent.  Bij de inculturatie naar personeelsleden toe is er dus sprake van een 
tweesporenbeleid: enerzijds worden de  niet onderhandelbare beloften als markeer punt centraal gesteld,  anderzijds mogen medewerkers de nodige 
veiligheid ervaren als zij deze grens , weliswaar verantwoord,  niet hebben kunnen bereiken. Noch de organisatie noch haar individuele medewerkers zullen 
ooit volledig klaar zijn met beloften.  
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Vertaling naar medewerkers 
Bij het uitschrijven van de (klant)beloften hebben wij ook direct de vertaalslag gemaakt naar onze personeelsleden. Als wij ‘een hand om uw schouder’ beloven 
dan veronderstelt dit direct een specifiek gedragspatroon bij onze medewerkers. Hieronder geven wij de vertaling weer van enkele beloften:  
 

 

Wij beloven .... een “hand om uw schouder”! 
Over RESPECTvolle zorg  

RESPECT is een diepmenselijke waarde die twee betekenissen heeft: "waardering voor de ander als ander" maar ook "omzien naar de ander". Deze 
kernwaarde is de basis voor onze RESPECT zorgvisie, waarvan beloften de ultieme vertaling zijn. 
 
• De kern van RESPECTvolle zorg is een zorgrelatie die gekenmerkt wordt door aandacht, nabijheid, begrip, empathie en warme zorg. 
• Wij zetten 30% meer zorggerelateerde personeelsleden dan de wettelijk voorzien, juist om die extra aandacht mogelijk te maken 
• Wij stimuleren een ‘ja, natuurlijk’-houding bij onze personeelsleden 
• In onze woonzorgcentra moet niemand in eenzaamheid sterven 

 

Hoe kan de bewoner  RESPECTVOLLE zorg ervaren?  
U wordt zorgzaam en waardig benaderd 
De ondersteuning die u krijgt is aangepast aan uw persoon U voelt 
bekommerde medewerkers om u heen 
U kan met uw zorgen en verdriet terecht bij het team 
 
 

Wat betekent dit voor het handelen van personeelsleden? 
U bent mild en geduldig   
U biedt geborgenheid, veiligheid en troost als het nodig is 
U gaat één mijl verder dan wat noodzakelijk is 
U bent bekommerd om het geluk van uw bewoners 
U past het inzicht toe dat aandacht minstens even belangrijk is dan lichamelijke 
verzorging 
U straalt integriteit uit waardoor bewoners u ten volle vertrouwen 
U weet wie deze unieke bewoner is en wat hij belangrijk vind 
U benut het dagelijks zorgmoment als een kans tot een gesprek waarbij u uw eigen 
levensverhaal kan inbrengen 
U investeert in een oprechte zorgrelatie met elk van de bewoners 
U heeft een luisterende attitude 
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Wij beloven u deskundige zorg  
Over professionele zorg  

Waar RESPECT  inzoomt op het ‘attitude-luik’ in de zorgverlening, willen wij met deze belofte het professioneel handelen benadrukken.  Kwaliteitsvolle is een 
elke dag waar te maken opdracht voor een team van ruim 350 personeelsleden.   

• Kwaliteit borgen wij  met het PREZO kwaliteitssysteem. 
• Wij willen leren uit uw klachten of opmerkingen 
• De zorg wordt tussen verschillende disciplines afgestemd 
• Wij staan voor een fixatiearm beleid  
• Wij werken aan uw gezondheid  met het “Beweeg, beleef en ontmoet programma (bbo)” 

Hoe kan de bewoner professionele zorg ervaren?  
Uw gezondheid wordt goed gemonitord en opgevolgd 
De medewerkers zijn alert voor uw gezondheidsrisico's 
Er is ruime aandacht voor uw comfort in het dagelijkse leven 
Wij weren fixatie vanuit een “neen” als basisoptie, omdat er 
geïnvesteerd is in alternatieven  
In het BBO programma staat bewegen, beleven en ontmoeten 
centraal, want « rust roest »  
 

Wat betekent dit voor het handelen van personeelsleden? 
U bent deskundig  in uw vak 
U communiceert op proactieve wijze (dus u wacht niet af tot men u een vraag stelt) 
U neemt uw verantwoordelijkheid op en verwijst niet naar anderen  
U stimuleert de vrije keuze van bewoners inzake uitvoering van dagelijkse handelingen 
U bevordert de autonomie waar het kan 
U past de  interne huiscode toe: « eerst de traan van de bewoner, dan het werk » 
U komt uw afspraken met de bewoner na 
U heeft oog voor de moeilijke momenten in het leven van de bewoner, voor hun zorgen, 
angsten en pijn. 
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Wij beloven u in alles te betrekken 
Over ‘samen beslissen, samen handelen’ 

In onze RESPECT zorgvisie staat de letter S voor ‘samen beslissen, samen handelen’. Zorg willen wij zoveel mogelijk "in dialoog" met bewoner en familie gestalte 
geven. Wij hechten veel belang aan de autonomie van de bewoner, vandaar is communicatie en afstemming elke dag noodzakelijk.   

• De zorg en dienstverlening wordt in overleg met u afgestemd 
• Eventuele opmerkingen of klachten of ernstig genomen 
• De opname in het woonzorgcentrum moet helemaal geen breuk betekenen voor familieleden, wij nodigen hen uit om -indien gewenst- hun zorgende 

rol te blijven doorzetten.  
• Om met kennis te kunnen beslissen zijn er over belangrijke topics informatieve brochures aanwezig 

Hoe kan de bewoner dit ervaren? 
Bewoner 
U ervaart een open en heldere communicatie 
Het team neemt ruime tijd om met u de zorg te bespreken die u wenst 
U ervaart geen betuttelende zorg 
Er wordt geen (behandel)zorg opgestart of verleend  zonder uw instemming 
U heeft de regie over uw eigen leven en moet alleen daar op inboeten omwille 
van het samenleven met anderen 
Uw zorgplan (inclusief levenseindezorg) wordt met u cyclisch besproken.  
 
Familie 
Uw familie wordt gastvrij  ontvangen 
Uw kinderen, familie hebben een stem als ambassadeur: zij krijgen ook de 
nodige aandacht en steun  

Hoe toont zich dit bij personeelsleden?  
U onderschrijft de gedachte dat zorg ‘in dialoog’ wordt aangegaan: het 
gaat immers over het leven van deze éné persoon en zijn familie 
U staat open voor eventuele klachten of opmerkingen (die mogelijke 
leerpunten kunnen zijn); 
U informeert spontaan familieleden over relevante aandachtspunten  

 
Goede zorg, nogmaals ?  
Als aan bewoners  wordt gevraagd wat zij ‘goede zorg’ vinden, komen er antwoorden in de trant van: « op tijd geholpen worden », « een aardige, 
behulpzame en begripvolle zorgverlener », « een gezellige plek om te wonen », « voldoende sociale contacten en een mooie omgeving om oud te worden ». 
Bewoners ervaren goede zorg primair in de relationele sfeer tussen medewerkers en zichzelf. Met de formulering van « beloften » hebben wij uiting willen 
geven aan deze kernopdracht.  
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