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Andere zorg
Recentelijk stond de ouderenzorg weer volop in de aandacht. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg constateerde in een rapport dat de kwaliteit 
daarvan onder de maat is (zie ook het bericht daarover op pagina 6). LOC 
liet daarop weten dat dit signaal het zoveelste is dat erop wijst dat het sys-
teem van onze gezondheidszorg aan zijn einde is. Het heeft zeer zeker zijn 
waarde gehad, maar is toe aan drastische vernieuwing.

Er wordt nu op talloze manieren geprobeerd de zorg te verbeteren door te 
sleutelen aan het huidige systeem. Dat levert vooral veel veranderingen op, 
maar dat is niet hetzelfde als dat het ook verbetert. In dit nummer van Zorg 
& Zeggenschap laten we zien hoe dat komt door in beeld te brengen hoe 
het anders moet en ook kan. 

Via onze visie op ‘waarde-volle zorg’ maken we ook duidelijk hoe het komt 
dat het systeem niet meer functioneert. Het systeem van onze gezond-
heidszorg is ontstaan in een tijd dat we vooral gericht waren op welvaart. 
En dat betekent dat we met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk 
probeerden te produceren. Daardoor konden prijzen laag blijven en wer-
den veel goederen toegankelijk voor veel mensen.

Dat we die welvaart hebben, is een groot goed. Maar inmiddels leven we in 
een tijd waarin we ons realiseren dat er meer is dan welvaart alleen. We 
verlangen als mens ook naar welzijn. En dat betekent dat we, als we in een 
zorginstelling wonen, niet alleen ‘geholpen willen worden’ (productie), 
maar dat we ook graag aandacht willen voor wie we als mens zijn. En wat 
dat betekent voor hoe ik ‘geholpen wil worden’. Aandacht dus voor wat 
voor mij van waarde en dus belangrijk is.

Met dit nummer, dat gaat over ‘Andere zorg’, hopen we u een inkijkje te 
bieden. Hoe kan het anders? Hoe werkt gezondheidszorg die meer aan-
dacht heeft voor wat er in ons leeft? Hoe ziet dat eruit? En wat kun je er zelf 
als cliënt/patiënt mee?

We wensen u met dit zomernummer veel leesplezier. Heeft u vragen, reac-
ties of andere zaken die u wilt delen? Laat het ons graag weten. Dat kan 
door te mailen naar: webmaster@loc.nl.
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Wet langdurige  
zorg gemiste kans

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die per 1 ja-

nuari 2015 moet ingaan, vertoont nog grote te-

kortkomingen. Dat schrijven brancheorganisatie 

Actiz en cliëntorganisaties waaronder LOC, in 

een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. 

Hierin staat de oproep de wet ingrijpend te her-

zien, zodat eigen regie en keuzevrijheid van 

cliënten gewaarborgd is.

Mensen die intensieve zorg nodig hebben, krij-

gen straks te maken met de Wet langdurige zorg 

(Wlz), die de huidige Awbz (Algemene wet bijzon-

dere ziektekosten) gaat vervangen. De organisa-

ties vinden het huidige wetsvoorstel niet voldoen. 

Het wetsvoorstel doet geen recht aan de gewens-

te en noodzakelijke omslag in de langdurige zorg 

naar meer eigen regie, participatie en verant-

woordelijkheid voor de cliënt en zijn sociale om-

geving. De brief is ondertekent door LOC, ActiZ, 

CSO, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, LSR, MEE 

Nederland en Per Saldo.

Eigen regie kan worden gerealiseerd door conse-

quent te kiezen voor persoonsvolgende bekosti-

ging, schrijven de organisaties. Iedere cliënt krijgt 

op basis van een onafhankelijke indicatiestelling 

en een daaruit volgend persoonlijk zorgleefplan 

een budget toegewezen. Dat kan een PGB (per-

soonsgebonden budget) zijn, een persoonsvol-

gend budget of een combinatie van beide. In alle 

gevallen beheert een uitvoeringsorganisatie het 

geld en krijgt de cliënt een soort zorgvoucher. 

Mensen kunnen 

met de voucher 

zelf hun zorg en 

ondersteuning 

inkopen. Daarbij 

kunnen ze 

eventueel een 

beroep doen op 

onafhankelijke 

cliëntondersteu-

ning bij het zoe-

ken van passen-

de zorg.

IGZ: zorgsysteem  
moet op zijn kop

Het nieuwste rapport van de Inspectie 

voor de gezondheidszorg (IGZ) over de 

ouderenzorg laat volgens LOC opnieuw 

zien dat we het systeem van de zorg 

drastisch moeten vernieuwen.

Hoewel op talloze manieren is en wordt 

geprobeerd de zorg te verbeteren, is de 

conclusie steeds dat de kwaliteit niet op 

orde is. Sleutelen aan het huidige sys-

teem, levert geen echte verbetering op. 

LOC plaatst bij het rapport overigens wel 

de kanttekening dat de manier waarop 

de IGZ organisaties heeft beoordeeld an-

ders is dan gebruikelijk. Bij elke zorgor-

ganisatie die op 1 van de 20 gemeten 

punten onvoldoende scoort, is de uit-

komst dat de zorg onder de maat is. 

Doordat de wijze van meten erg afwijkt 

van voorgaande metingen, is een verge-

lijking met eerdere uitkomsten dan ook 

niet zomaar mogelijk. 

Het rapport van de IGZ verschijnt tegelijk 

met de zogeheten 'kwaliteitsbrief lang-

durende zorg' van het kabinet. Ook daar-

over zegt LOC steeds opnieuw dat een 

radicale verandering van het systeem 

zelf nodig is, zoals mensen helpen bij het 

formuleren van hun vraag. Verder zou-

den alleen nog persoonsgebonden en 

persoonsvolgende budgetten moeten 

worden ingezet zodat cliënten hun eigen 

keuze kunnen maken. Ook pleit LOC 

voor het afschaffen van allerlei controles 

en organen die dit moeten uitvoeren zo-

als de NZa. Ten slotte benadrukt LOC een 

andere manier van kijken naar kwaliteit 

- namelijk niet door dat alleen maar via 

wetten te regelen zoals nu gebeurt. 

Daardoor staat de wet centraal, maar  

niet of het ook daadwerkelijk goed gaat 

met iemand die zorg nodig heeft.  

Kijk voor meer informatie en het rapport 

op www.loc.nl.
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Nieuwe bedragen brood- en wasgeld
LOC heeft de nieuwe bedragen voor was- en broodgeld in 

Awbz-instellingen berekend. Deze gingen in op 1 juli 2014.

De Awbz-instelling betaalt het wassen van beddengoed en lin-

nengoed. De bewoner betaalt het wassen van de kleren (onder-

goed en bovengoed). Als er sprake is van extra kosten door een 

aandoening of ziekte betaalt de zorginstelling de extra kosten.

Voor verzorgingshuizen geldt een andere regel voor bewoners 

die er vóór 1 januari 2009 zijn komen wonen. Soms laten bewo-

ners de was niet door de zorginstelling doen. Als zij daarover af-

spraken maken met de instelling kunnen zij geld terugkrijgen 

voor het wassen van bovenkleding. Het bedrag hiervoor is van-

af 1 juli 2014: € 23,01 per maand per persoon (tot 1 juli € 22,78).

De zorginstelling betaalt de broodmaaltijd. Maar bewoners en in-

stelling kunnen ook afspreken dat de bewoner zelf voor de 

broodmaaltijd zorgt. De bewoner krijgt dan geld van de instelling. 

Dat mag als de bewoner daarmee instemt en als de zorg daarmee 

goed blijft.

LOC heeft het richtbedrag berekend van € 61,34 per maand per 

persoon (tot 1 juli € 60,73).

De bovengenoemde bedragen heeft LOC berekend zoals de NZa 

(Nederlandse Zorgautoriteit) dat eerder deed. Namelijk: aanpas-

sing met prijsindexcijfer particuliere consumptie 2014, die in-

gaat vanaf 1 juli 2014. Het indexcijfer is voor 2014 voorlopig: 1 

procent. Als dit percentage wijzigt, zullen wij de bedragen voor 

was en brood bijstellen.

Wil de zorginstelling de was- en broodgeldregeling wijzigen 

dan moet de instelling de cliëntenraad om advies vragen. Dit 

valt onder het verzwaard adviesrecht van artikel 3 lid 1l Wmcz, 

een ‘voor cliënten geldende regeling’.

Wim Croes 
interim- 
directeur LOC

Sinds eind mei is Wim 

Croes interim-directeur 

bij LOC. Wim Croes komt 

LOC versterken omdat 

LOC zich bezint op haar 

maatschappelijke functie 

nu de langdurende zorg 

wordt herzien en nieuwe 

generaties cliënten hun 

zeggenschap meer zelf 

ter hand willen nemen.

Omdat Yvonne van Gilse 

(directeur/bestuurder) 

ziek is, is de dagelijkse lei-

ding van de organisatie in 

handen van plaatsver-

vangend directeur 

Marthijn Laterveer. 

Aanvullend daarop bege-

leidt Wim Croes LOC nu 

bij een herinrichting. 

Wim Croes is als partner 

verbonden aan Brederijn 

3.0, een gespecialiseerd 

adviesbureau voor onder 

andere de gezondheids-

zorg. Hij heeft ruime er-

varing in het begeleiden 

van processen die binnen 

korte tijd gerealiseerd 

moeten zijn.
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Integraal jaarverslag LOC
Het integrale jaarverslag 2013 van LOC is uit. Het 

jaarverslag is op onze website te downloaden. Eind 

augustus komt de korte, kleurige publieksversie, 

Jaarkrant 2013, uit. 

In 2013 ging LOC aan de slag met nieuwe diensten 

en nieuwe manieren van werken, nadat in 2012 de 

organisatie drastisch werd hervormd. Ondanks alle 

veranderingen bleef de kern van het werk de visie op 

‘waarde- volle zorg’. Dit integrale jaarverslag geeft in 

vogelvlucht een compleet beeld van de activiteiten in 

2013. Zowel als het gaat om bekende en nieuwe 

diensten aan (centrale) cliëntenraden, als de invloed 

die we hebben uitgeoefend op de vele ontwikkelin-

gen die gaande zijn in zorg en welzijn, als om pro-

ducten die we niet alleen voor raden maakten maar 

ook voor hun achterban: 500.000 cliënten die ge-

bruik maken van zorg. In het jaarverslag hebben we 

de activiteiten geclusterd naar thema. Per thema be-

schrijven we wat we gedaan hebben en welke resul-

taten dat heeft opgeleverd. Eind augustus verschijnt 

de Jaarkrant 2013 met daarin onder meer aandacht 

voor cliëntenparticipatie in de jeugdzorg, de training 

passende medezeggenschap en spiegelgesprekken, 

zorgtechnologie en nog veel meer.

Tango met jeugdzorg
Het boek Tango met jeugdzorg biedt gesprekken 

met ouders, pleegouders, kinderen en professionals 

die met jeugdzorg te maken hebben. Verhalen van 

ouders van een kind dat onder toezicht valt of uit 

huis is geplaatst, van pleegouders, pleegkinderen en 

medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Ook is ge-

sproken met een bestuurder 

van Bureau Jeugdzorg, een 

Tweede Kamerlid, een kin-

derrechter, een advocaat en 

medewerkers van de 

Inspectie Jeugdzorg. Ook 

toenmalig LOC-medewerker 

Marianne van de Laar komt 

in het boek aan het woord. 

Het boek is te bestellen op 
www.uitgeverijdegraaff.nl.

Programma  
van Eisen voor  
kleinschalige  
woonvormen 
De landelijke richtlijnen van het 

voormalig Bouwcollege zijn niet 

meer van kracht. Mede daardoor is 

er veel onduidelijkheid over hoe je 

het beste bouwt voor ouderen met 

dementie. Er is veel geschreven over 

het ziektebeeld van mensen met de-

mentie. Maar er is minder kennis 

over wat voor hen de beste leef- en 

woonomgeving is. Daarom maak-

ten leden van de Bouwpool van 

LOC een programma van eisen voor 

kleinschalige woonvormen voor 

mensen met dementie en/of meer-

voudige problematiek. Het doel is 

om huisvesting te realiseren waarin 

cliënten zich zo lang mogelijk pret-

tig en zoveel mogelijk ‘thuis’ voelen. 

Leden van LOC kunnen deze publi-

catie kosteloos downloaden.

De Bouwpool van LOC adviseert 

cliëntenraden op het gebied van 

wonen, bouw en verbouw. De laat-

ste jaren hielpen zij vele cliëntenra-

den die betrokken waren bij de 

bouw van een kleinschalige woon-

vorm. Vanuit die kennis en de vak-

kundigheid van de leden is dit 

Programma van Eisen tot stand ge-

komen. De publicatie geeft informa-

tie over omvang van woongroepen, 

kwaliteitseisen, veiligheidsaspecten 

en geeft ideeën en tips voor buiten-

ruimte, woonkamer en entree en 

het eigen appartement. 

Leden van LOC kunnen het 

Programma van Eisen kosteloos 

downloaden in de webwinkel. Let op 

u dient hiervoor in te loggen op de 

website. Meer informatie over de 

bouwpool staat op: www.loc.nl/bouw.
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Integrale gezondheidszorg

Kijken naar de 
mens als geheel
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Tekst Margot Bosman Foto's Nationale Beeldbank

Mensen die zorg nodig hebben, voelen zich niet alleen maar ‘ziek’. Ze willen ook 
als vol-waardig worden gezien. Integrale gezondheidszorg betekent alle kennis 

op een gezonde manier inzetten.

Integrale zorg kent  
geen grenzen

Kijken naar de mens als geheel. Mensen als vol-waar-

dig zien; dat is de belangrijke boodschap die LOC in 

haar visie ‘waarde-volle zorg’ uitdraagt. De zorg zou 

mensen die zorg nodig hebben ook zo moeten bezien 

en bejegenen. Als je dat doet, wordt gezondheidszorg 

‘integraal’. En dan de meest optimale manier kiezen 

om te komen tot gezondheid van een patiënt.

Bij integrale gezondheidszorg breng je dus wat we wel 

noemen ‘conventionele’ en ‘complementaire’ zorg sa-

men. Je zet de effectieve onderdelen van beide in bij 

het zoeken naar hoe een patiënt gezond kan zijn en 

blijven. Dat is volgens LOC nodig, omdat de conventi-

onele gezondheidszorg te kampen heeft met een aan-

tal dilemma’s. De zorg loopt tegen een aantal grenzen 

aan, waardoor patiënten niet optimaal gezond kunnen 

zijn. We noemen er een paar:

In de conventionele gezondheidszorg mag een 

hulpverlener niet emotioneel betrokken zijn bij een 

patiënt. Maar steeds meer studies laten zien hoe een 

empathische relatie tussen hulpverlener en patiënt 

juist helend is. Die betrokkenheid komt dus ten goe-

de aan de gezondheid van de patiënt. Het gaat er 

niet over dat de hulpverlener zich hecht aan een pa-

tiënt of andersom, maar het gaat erom dat je je emo-

ties niet hoeft uit te sluiten.

De wetenschap, zoals wij die nu kennen, heeft een 

gedegen kennis van ‘materie’. We weten bijvoor-

beeld al heel veel over hoe het lichaam werkt. Maar 

de wetenschap loopt tegen het feit aan dat ze niet 

kan verklaren hoe ons lichaam in staat is om bij-

voorbeeld ‘een gedicht’ te maken. Er zijn dus dingen 

die ons lichaam kan, maar waarvan de wetenschap 

niet weet hoe. Dat laat zien dat onze medische ken-

nis veel weet van de materiële kant van ons lichaam, 

maar niet over dat wat je niet kunt zien maar wat er 

wel is. De expertise ontbreekt om om te gaan met 

gezondheidsvragen die daarmee te maken hebben.

In de conventionele geneeskunde is het van belang 

dat de patiënt ‘het advies van de dokter opvolgt’. 

Maar dat stelt de dokter vaak voor veel problemen. 

Patiënten doen dat namelijk heel vaak niet, zo blijkt 

uit onderzoek. Als je dat als dokter wel wilt bereiken, 

moet je kunnen aansluiten bij wat patiënten belang-

rijk vinden en waarom. Zodat je op die manier kunt 

stimuleren dat mensen je advies opvolgen. Hoe dat 

moet is voor veel artsen een grote vraag, omdat zij in 

hun opleiding niet geleerd krijgen om op die manier 

met hun patiënten om te gaan.

In de conventionele geneeskunde komt steeds vaker 

de vraag naar voren: wat moeten we precies behan-

delen? Dokters weten net als iedereen dat veel ziekten 

ontstaan door de manier waarop we leven en de ma-

nier waarop we bijvoorbeeld voeding produceren. De 

winkels staan vol met allerlei producten die niet goed 

zijn voor onze gezondheid. Ziekten ontstaan dus ook 

doordat we leven in een samenleving, waar onge-

zonde voeding normaal is. En dat komt door econo-

mische belangen van voedingsproducenten. Artsen 

moeten mensen genezen, maar hebben ook te ma-

ken met een probleem dat van de samenleving is. Ze 

kunnen daar weinig invloed op uitoefenen.

Invloeden
Uit alle voorbeelden blijkt dat ziekte en gezondheid met 

van alles te maken heeft. Het gaat dan om: erfelijkheid 

en leefstijl (meer persoonlijke invloeden), maar ook so-

ciale en culturele systemen (zoals de manier waarop we 

voedsel produceren of onze omgeving schoon is et ce-

tera). Lange tijd hebben we gedacht dat een mens niets 
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anders is dan een verzameling moleculen, atomen, cel-

len en organismen. Maar de moderne natuurkunde laat 

zien dat dat niet zo is, want er blijken deeltjes te zijn klei-

ner dan moleculen. Je kunt ze niet zien, maar onder-

zoek wijst uit dat ze er wel zijn. We hebben dus ook te 

maken met subtiele dimensies. En wat betekent dat voor 

wat we weten over ‘gezondheid’ en ‘ziekte’? Misschien 

weten we wel minder dan we nu denken. Er komen dan 

vragen op als: kan ik wel gezond zijn als mijn (emotio-

nele) voeding ongezond is? Als ik opgroei in een gezin, 

waar agressie aan de orde van de dag is? Als ik daardoor 

gedragsproblemen heb en de psychiater schrijft me me-

dicijnen voor, word ik dan wel echt gezond? Of is er dan 

iets anders nodig dan medicijnen?

Doordat gezondheid samenhangt met veel meer dan 

we nu kunnen weten, komen in de spreekkamers van 

artsen allerlei zaken aan de orde waarvoor zij niet zijn 

opgeleid om daarmee om te gaan. Maar we verwachten 

wel dat ze antwoorden kunnen geven op onze gezond-

heidsvraagstukken.

Binnenkant (subjectief) Buitenkant (objectief)

Individu Alle benaderingen gericht op direct werken met 

de binnenkant van de mens zoals:

- introspectie (bv. psychologie)

- vormen van meditatie

Alle benaderingen gericht op werken met en via 

de buitenkant van de mens zoals:

- fysieke lichaam (conventionele geneeskunde)

-  subtiele lichamen (reiki, therapeutic touch; aro-

matherapie, klankschalen therapie etc.)

Binnenkant (moraal) Buitenkant (systemen)

Collectief Alles dat in gezondheidszorg te maken heeft met:

- communicatie

- wederzijds begrip

- aansluiten bij de ander

- erkennen van elkaars expertise

- inzet van elkaars expertise

Alles dat in gezondheidszorg te maken heeft met:

-  inrichting van gezondheidszorg, waarbij elke  

benadering zijn eigen mogelijkheden en  

grenzen kent en die van de ander. Binnen het 

hele spectrum van bewustzijn (dus de fysieke, 

emotionele, mentale en spirituele dimensies).

Conventioneel en complementair
Dat wat we conventionele en complementaire genees-

kunde noemen, zou elk zijn eigen rechtmatige plaats 

in het spectrum van de gezondheidszorg moeten heb-

ben. Dat is wat integrale geneeskunde is. Die behandelt 

zowel de ziekte, als de mens die ziek is en zijn omge-

ving, maar ook degene die hulp verleent. Dus degene 

die hulp verleent moet weten waar zijn kennis over ge-

zondheid werkzaam is en waar ook niet. In de integrale 

gezondheidszorg kent de hulpverlener zijn eigen ken-

nis, kunde en expertise en ook de grenzen daarvan. 

Daarom werkt integrale gezondheidszorg dus niet al-

leen aan de ziekte, de mens die ziek is en zijn omge-

ving maar ook aan het bewustzijn van de hulpverlener. 

Want integrale gezondheidszorg vraagt van de hulp-

verlener om zich bewust te zijn van waar zijn behan-

deling werkt en waarom, en waar ook niet. 

Integrale gezondheidszorg zegt: elke behandeling van 

en zorg voor gezondheid van de mens is namelijk ge-

deeltelijk waar. Ze zijn allemaal op een of andere ma-

nier helpend, maar ze hebben bestaansrecht binnen 

het geheel van behandelingen. En integrale gezond-

heidszorg betekent ook onszelf steeds de vraag stellen: 

hoe kunnen we alles wat de conventionele en comple-

mentaire geneeskunde ons brengt op een gezonde 

manier inzetten? Dus zonder dat we als patiënt de weg 

kwijt raken in een brij van behandelingen en therapie-

en? Dat immers helpt je als patiënt niet vooruit.

We geven dat inzicht door duidelijk te maken welke 

specifieke plek behandelingen hebben in het geheel 

Een samenhangend 
zorgsysteem geeft 

patiënten de kans de 
benadering te kiezen  

die bij hen past
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Dit artikel is gebaseerd op een lezing die LOC gaf 

voor ‘V&VN Complementaire zorg’. Dat is de orga-

nisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden 

die werken met en vanuit complementaire zorg. 

V&VN is als grootste beroepsorganisatie van zor-

gend Nederland een belangrijke netwerkpartner 

van LOC.

van behandelingen dat er is. Dat begint met dat artsen/

hulpverleners hun eigen specifieke plek (her)kennen 

en erkennen. Zodat zij weten wanneer een patiënt bij 

hen aan het goede adres is of wanneer we hem moe-

ten doorverwijzen als een andere behandeling beter 

past bij de noden van de patiënt. Dat is de puzzel die 

we binnen de integrale gezondheidszorg te leggen 

hebben. In een model weergegeven ziet dat eruit als 

het schema op pagina 10.

Puzzel
Deze puzzel is een eenvoudig model om weer te geven 

hoe we beter om kunnen gaan met onze complexe 

werkelijkheid, zodat patiënten meer gezondheid kun-

nen vinden. En het dient vooral ook om te laten zien 

dat we een coherent en samenhangend systeem van 

gezondheidszorg kunnen maken. Daardoor hebben 

patiënten die dat willen de mogelijkheid om een bena-

dering te kiezen die past bij hun gezondheidsvraag.  

Zo komt die patiënt bij de voor hem juiste behandelaar. 

In een schema weergegeven ziet dat er zo uit:

Een van de grootste crises in ons systeem van gezond-

heidszorg, is dat we onze behandelingen baseren op 

oude kennis over de werkelijkheid. De nieuwste in-

zichten van de moderne natuurkunde hebben nog 

geen invloed op de huidige medische wetenschap. 

Oude kennis vertelt ons een deel van de werkelijkheid, 

namelijk dat ons lichaam bestaat uit materie (atomen, 

moleculen, cellen, organen). Daarom richten onze me-

dische behandelingen zich alleen daarop. Dat die 

zienswijze dominant is, leidt er ook toe dat andere ma-

nieren van behandelen dan de conventionele niet in 

beeld zijn. Of ze worden afgewezen, wat betekent dat 

Niveau waarop de 
patiënt bijvoor-
beeld pijn ervaart:

De meeste gewens-
te benadering kan 
zijn:

Individu -  fysieke pijn door 
ziekte

-  emotionele pijn 
door trauma

-  spirituele pijn (in-
clusief de verschil-
lende dimensies 
waarop die zich 
uit: fysiek, emotio-
neel en mentaal).

-  conventionele  
geneeskunde

-  psychologische 
therapie

-  energetische  
therapie /genees-
kunde

Conventionele 
behandelingen zijn  
vaak gebaseerd op 

oude kennis over de 
werkelijkheid

de conventionele geneeskunde zich een oordeel vormt 

over de niet-conventionele geneeskunde, terwijl het 

daarover geen kennis van zaken heeft. Uiteindelijk 

komt dit de gezondheid van de patiënt niet ten goede. 

Die zou erbij gebaat zijn als gezondheidswerkers ken-

nis zouden nemen van andere behandelingsmogelijk-

heden in plaats van de eigen methodieken te zien als 

het enige dat werkzaam is (zelfs als de werkzaamheid 

ervan uitblijft). Voor gezondheidswerkers, conventio-

neel en niet-conventioneel, is het dus van belang om 

te leren over de mogelijkheden en grenzen van de ei-

gen genezingswijzen. En van daaruit patiënten ook te 

informeren over andere wegen, waardoor die patiënt 

goed geïnformeerd zijn eigen keuzen kan maken. Dan 

wordt zorg – zoals LOC dat noemt – echt ‘waarde-vol' 

voor de patiënt.
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Kiezen voor 
andere zorg  
bij kanker

In februari van 2013 stond ik onder de douche en ont-

dekte dat mijn tepel wit was en naar binnengetrokken. 

Ik heb meteen actie ondernomen. De huisarts consta-

teerde dat dit niet goed was. De mammografie die 

daarop volgde wees uit dat ik een tumor in mijn borst 

had. En uit de MRI-scan bleek dat er uitzaaiingen in 

mijn wervels zaten. Dat zijn berichten die je haast niet 

kunt geloven, zo onwerkelijk. Naar je gevoel hoort het 

niet bij je. En je komt voor het gegeven te staan dat je 

nog een aantal jaren te leven hebt. Al heb ik een rede-

lijke leeftijd, ik sta nog volop in het leven en wil dingen 

doen. Het besef van doodgaan is dan heel ingrijpend.

Ik ga ervoor
Vanaf het begin heb ik gezegd: ik ga er voor en doe al-

les wat ook maar mogelijk is om te kunnen genezen. 

Vanuit het ziekenhuis kreeg ik medicijnen om tumor-

groei tegen te gaan en maandelijks een infuus tegen 

Tekst Tjitska van der Werff-Brouwer

Vorig jaar werd bij Tjitska (75) borstkanker geconstateerd. Er waren uitzaaiingen 
in het ruggenmerg. Haar leven stond op zijn kop en speelde zich vanaf dat mo-
ment vooral in ziekenhuizen af. Toen bleek dat haar kwaliteit van leven door de 
vele bijwerkingen van behandelingen ernstig afnam, besloot ze om een andere 

weg te gaan. Deel 3 in de serie ervaringsverhalen ‘Zorg van binnenuit’.

verzwakking van m’n botten. Uit tussentijdse metin-

gen bleek dat die behandelingen redelijk goed hun 

werk deden. Maar de arts was er ook gewoon eerlijk 

over dat ik er niet van zou genezen.

Ondertussen kon ik een en ander emotioneel wel goed 

handelen. Ik had ook helemaal niet het gevoel dat ik 

ziek was, want ik had geen pijn. Steeds was er wel het 

gevoel van ‘ik laat het er niet bij zitten’. Die tumoren 

zitten in m’n lijf en ik heb ervoor te zorgen, samen met 

mijn lijf, dat ze ook weer weggaan. Ik wil in die zin niet 

”Ik wilde weer  
zelf aan  

het roer staan”
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Zorg van binnenuit

vechten, want je vecht tegen iets waar je niet tegen 

kunt vechten. Ik wilde – op een gezonde manier – 

tegen die tumoren zeggen: “Wegwezen want je hoort 

niet in mijn lijf”.

Volwaardig mens
Ik voel me in die zin ook een volwaardig mens. Niet al-

leen een ‘kankerpatiënt’. En toch, doordat je in de zie-

kenhuismolen terechtkomt, voel je je wel steeds meer 

vooral ‘kankerpatiënt’. Dat heeft er ook mee te maken 

dat je het gevoel hebt dat je geen keuzes hebt. Dat je 

verplicht bent je medicijnen te nemen, dat je verplicht 

bent naar het ziekenhuis te gaan voor onderzoek en 

behandelingen. En dat gevoel wordt alsmaar groter 

vooral ook als uitzaaiingen zich ook elders gaan voor-

doen zoals bij mij. Na verloop van tijd zaten die ook in 

mijn hersenen. Daardoor werd m’n zicht aangetast. 

Ook m’n evenwicht was verstoord, omdat het even-

wichtsorgaan in de hersenen ontregeld werd. Bestra-

ling bleek nodig, maar die had tot gevolg dat ik erg 

moe werd en me steeds krachtelozer voelde. Die bij-

werkingen zijn heel erg. De eerlijkheid gebiedt me te 

zeggen dat ik toen ook erg opstandig werd. Ik wil geen 

leven waarin ik steeds afhankelijker word van hulp van 

anderen. Dat past niet bij me.

Andere keuzes
Die opstandigheid heeft ertoe geleid dat ik ook ben 

gaan nadenken over of ik toch niet andere keuzes zou 

hebben. Ik ben daarnaar op zoek gegaan en heb me er-

over laten adviseren. Ik ben die andere weg uiteindelijk 

ook ingeslagen. In de eerste plaats omdat de medische 

behandelingen die ik kreeg zulke ingrijpende bijwer-

kingen hadden, dat ik daarvoor uiteindelijk alle kwali-

teit van leven moest opgeven. Maar het ging me er 

vooral ook om dat ik zelf meer invloed wilde op mijn 

ziekteproces. En daarmee ook op een mogelijke gene-

zing. Of in elk geval meer kwaliteit van leven dan ik nu 

had. Hoewel dat geweldig zou zijn, was beter worden 

dus niet eens het eerste doel. Want dat kun je van tevo-

ren met geen enkele behandeling weten, en de dood 

hoort ook bij het leven. Maar ik wilde wel weer zelf aan 

Tjitska: “Ik heb nu veel meer kwaliteit van leven.”

”Ik ben ook  
gewoon ‘mens’ en  

niet alleen maar ‘ziek’  
en ‘kankerpatiënt’”
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Tjitska
Tjitska van der Werff-Brouwer (1939) was voor haar pensionering vooral werkzaam in het bedrijfsleven onder 

meer als regiomanager in het uitzendwezen. Na haar pensioen heeft ze, samen met haar partner Jan, enkele 

jaren zorg gedragen voor een inwonende oom en tante. Sinds 2013 is haar eigen gezondheid een directe aan-

leiding om aandacht te vragen voor onderwerpen die gaan over hoe je anders kunt leren kijken en omgaan 

met gezondheid, ziekte en behandeling.

het roer staan, dat heb ik mijn hele leven gedaan, in 

plaats van alleen maar op te volgen wat een ander zo-

als een arts zegt. Ik ben daarnaast ook gewoon ‘mens’ 

en niet alleen maar ‘ziek’ en ‘kankerpatiënt’, want dat is 

wel zoals artsen vooral naar je kijken. Dus voor mij is 

het belangrijk dat ik kan doen wat in mijn macht ligt. 

Kennis en aandacht
Ik was er, voordat ik het ‘alternatieve traject’ inging, al 

van overtuigd dat ik er beter uit zou komen dan ik erin 

ging. Dat is nu, nu het nog maar net achter me ligt, ook 

inderdaad het geval. Wat is er veranderd? De tumor-

markers in mijn bloed zijn gedaald. Dat kan erop wij-

zen dat tumorgroei afneemt, maar een scan moet nog 

uitwijzen of dat ook zo is. Belangrijker is dat ik veel 

meer kwaliteit van leven heb: ik kon voorheen niet 

meer zelfstandig lopen; dat moest aan de arm van ie-

mand. Als ik verder moest dan 100 meter, dan ging dat 

alleen per rolstoel. Ik loop nu weer alleen en steeds een 

stukje verder. Ik zag slecht en kon dus nauwelijks le-

zen, dat gaat nu weer beter. Ik was continu misselijk en 

dat is helemaal weg. Vijf weken ‘alternatief’ heeft me 80 

procent beter doen voelen.

Verder onderzoek moet dus nog uitwijzen wat de stand 

van zaken is voor wat betreft de tumorgroei. Maar dat 

”Je kunt ook  
andere keuzes  
maken. Altijd!”

is lang niet het enige wat telt. De alternatieve behande-

ling heeft me gegeven wat ik wilde: invloed op mijn 

ziekteproces en dus op mijn gezondheid. Ik heb mijn 

lichaam beter leren kennen, waardoor ik snap wat ge-

zond is en wat ook niet. En dan gaat het om het eten 

en drinken dat ik tot me neem, maar ook om de in-

vloed van negatieve stress. Het eerste gaat gepaard met 

dat je je lijf ontgift, zodat je systeem zoveel mogelijk 

energie kan geven aan genezingsprocessen. En als het 

gaat om de negatieve stress dan leerde ik dat beter te 

handelen dan ik deed. Om dat te kunnen doen, is het 

ook nodig dat je durft te kijken naar alle dingen in je le-

ven die stress opleveren. Zoals verwerken van (oud) 

verdriet dat je met je meedraagt, soms al heel lang. 

Maar ook aandacht te hebben voor wat je inspireert en 

waar je voor wilt gaan in het leven. 

Regel je invloed
Ik schrijf dit niet, omdat ik vind dat iedereen deze weg 

moet gaan. Ik schrijf dit omdat ik mensen wil laten we-

ten dat je niet alles zomaar moet accepteren. Ook niet 

wat artsen vertellen. Dat je je eigen keuzes moet dur-

ven maken, advies zoeken, kijken naar wat bij je past. 

En als je kiest voor reguliere behandelingen in het zie-

kenhuis, dan kun je ook invloed hebben. Zo heb ik in 

het begin nooit gevraagd naar mijn medisch dossier. 

Toen ik dat wel deed, ontdekte ik dingen die ik veel 

eerder had willen en moeten weten. We hebben die 

mogelijkheid om invloed uit te oefenen, maar doen er 

vaak niks mee omdat we denken dat ‘de dokter het wel 

zal weten’. Er worden echter fouten gemaakt, dat heb ik 

aan den lijve ondervonden. Daarom wil ik via mijn ver-

haal laten zien dat je invloed hebt. En dat je dus ook 

andere keuzes kunt maken. Altijd.
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Manifest Wet goed 
bestuur in de zorg

Op 11 maart waren de drie organisaties met 119 leden 

van cliëntenraden uit de geestelijke gezondheidszorg 

en maatschappelijke opvang in Utrecht bij elkaar. Daar 

ging het over participatie van cliënten en hoe mede-

zeggenschap daarbij kan helpen. Geconcludeerd werd 

dat er binnen zorgorganisaties verbeteringen mogelijk 

en noodzakelijk zijn. Zoals het respectvol omgaan met 

mensen en zeggenschap van mensen over hun eigen 

leven. Om dat te realiseren is een wet nodig die cliën-

tenraden daarbij helpt. Vooral bij zorgorganisaties waar 

zeggenschap en participatie niet vanzelfsprekend zijn. 

Juist daar hebben cliënten en raden rechten nodig, die 

we kunnen gebruiken om de zeggenschap en partici-

patie van cliënten te verbeteren.

Het manifest , dat half mei aan het ministerie is aange-

boden, gaat over de adviesrechten van raden, de facili-

teiten die raden nodig hebben, de plek in de organisa-

tie en enkele randvoorwaarden die nodig zijn voor 

goede medezeggenschap. 

Hoe verder
Jaap Koome, Voorzitter Frysk platform GGz cliënten 

over de volgende stappen: “Omdat het er op lijkt dat de 

concept Wet goed bestuur voorlopig niet wordt aange-

boden aan de Tweede Kamer, hebben wij wat lucht om 

te bepalen wat en wanneer we een vervolg geven aan 

het aanbieden van het manifest. We sturen de fracties 

in de Tweede Kamer het manifest en doen wellicht ook 

een poging om in gesprek te komen met de Kamer-

Tekst Anita Wijnands

LOC Zeggenschap in zorg, Frysk Platform GGz Cliënten en Weg Achter de 
Geraniums (WAG) hebben op 15 mei een manifest over de Wet goed bestuur in de 

zorg aangeboden op het ministerie van VWS. In het manifest staat een aantal 
voorwaarden waar de Wet goed bestuur aan moet voldoen zodat zeggenschap en 
participatie van cliënten kan verbeteren. Op pagina 16 en 17 gaan we uitgebreid 

op het wetsvoorstel in.

commissie van VWS om ook hen ervan te overtuigen 

dat hetgeen in het manifest staat, zeer belangrijk is!

Verder gaan wij opnieuw in overleg met LOC, WAG, Al-

liantie RIBW en de Federatie Opvang om een aange-

past manifest aan te bieden aan de Vereniging Neder-

landse Gemeenten (VNG). Wellicht betrekken we ook 

het ministerie van Binnenlandse Zaken hierbij. Zij 

gaan immers over de gemeenten.”

U leest het volledige manifest op www.loc.nl/

goedbestuur. Meer informatie over de Wet goed 

bestuur is te vinden op pagina 16 en 17.

Hanneke van Essen, plaatsvervangend directeur Markt 

en Consument van VWS, ontvangt het manifest van 

Jaap Koome.
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Peiling Wet goed bestuur

Kracht cliëntenraad 
is bepalend

LOC is de afgelopen maanden intensief met haar leden 

in gesprek gegaan om te inventariseren wat cliënten-

raden nodig hebben om medezeggenschap goed vorm 

te kunnen geven. Dat deden we via bijeenkomsten en 

een online enquête. Aanleiding hiervoor is een nieuwe 

wet, de Wet goed bestuur in de zorg. Deze zal de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 

gaan vervangen. Veel leden van LOC reageerden en 

gaven hun mening. Hieruit volgde een lijst met onder-

werpen die cliëntenraden willen zien in het nieuwe 

wetsvoorstel de Wet goed bestuur in de zorg.

Wat willen cliëntenraden?

Cliëntenraden willen dezelfde medezeggenschap, 

dezelfde rechten voor alle mensen die zorg krijgen. 

Daarbij moet het niet uitmaken wie deze zorg 

financiert.

Cliëntenraden willen invloed op de zorg binnen de 

context waarin de cliënt zijn zorg krijgt. Niet enkel 

de zorg maar ook het welzijn, het leven, de omge-

ving van de cliënt zijn belangrijk.

Cliëntenraden willen budget en ondersteuning.

Cliëntenraden willen getrapte medezeggenschap in 

de wet (getrapt is cliëntenraden met daarboven een 

centrale cliëntenraad).

Cliëntenraden willen instemmingsrecht.

Tekst Liesbeth Honig Foto Nationale Beeldbank

De Wet goed bestuur in de zorg is de opvolger van de Wet medezeggenschap 
 cliënten zorginstellingen. Wat hebben cliëntenraden nodig om medezeggen-
schap in de toekomst goed in te kunnen vullen? Het is de cliëntenraad die aan 

het stuur moet zitten. Een analyse.

Cliëntenraden willen dat er een relatie met de raden 

van toezicht is.

Cliëntenraden willen sancties voor zorgaanbieders 

die zich niet aan de wet houden.

In 2001 is de Wmcz geëvalueerd. De uitkomsten waren 

toen in grote lijnen dezelfde. Daarom kunnen we in 

feite stellen dat cliëntenraden de Wmcz willen behou-

den met daarin een aantal veranderingen die in hun 

ogen noodzakelijke verbeteringen zijn.

Hoe ziet de Wmcz er in de praktijkt uit?

LOC signaleert wat betreft de rol van de Wmcz in de 

praktijk van medezeggenschap het volgende: 

Cliëntenraden die de samenwerking met de zorg-

aanbieder goed ingevuld hebben.

Cliëntenraden die een duidelijke positie in de orga-

nisatie hebben.

Cliëntenraden die betrokken zijn bij plannen en 

beleidsontwikkeling.

Maar we zien ook dat zorgaanbieder en cliëntenraad 

zich niet aan de wet houden. Informatie is niet altijd 

volledig en komt niet altijd op tijd. Ook adviesaanvra-

gen komen niet altijd op tijd of zijn onvolledig. Soms 

komt er helemaal geen adviesaanvraag. 
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De procedure uit de Wmcz wordt vaak slecht gevolgd. 

Zo komt het voor dat:

de zorgaanbieder zijn besluit niet schriftelijk 

meedeelt;

de zorgaanbieder niet schrijft wat hij precies met het 

advies doet. Of hij het advies opvolgt of niet. En zo 

niet waarom niet.;

de zorgaanbieder geen toestemming aan de 

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 

(LCvV) vraagt als de cliëntenraad niet akkoord gaat 

met zijn plan. Dit moet wanneer het om een ver-

zwaard advies gaat.

cliëntenraden vaak geen gebruik maken van de mo-

gelijkheid de LCvV of kantonrechter om naleving te 

vragen.

Wat maakt dat medezeggenschap werkt?

Het feit dat men zich niet aan de wet houdt, betekent 

niet dat het slecht gaat met de medezeggenschap. Het 

betekent ook niet dat cliëntenraden weinig of geen in-

vloed hebben op het beleid en op de zorg. Cliëntenraden 

bepalen dat namelijk zelf binnen de context waarin zij 

hun werk doen. De Wmcz geeft mogelijkheden om me-

dezeggenschap in te vullen en eventueel op te eisen. 

Een nieuwe wet zal dat ook doen. Daarmee zal de in-

vloed van de cliëntenraden echter niet toenemen. De 

praktijk blijft hetzelfde als een cliëntenraad op dezelfde 

manier de medezeggenschap blijft invullen. Iedereen 

kent wel zo’n cliëntenraad die adviesaanvragen afwacht, 

die zegt: ‘We worden niet serieus genomen’, die zichzelf 

eigenlijk als lijdend voorwerp ziet, als object van 

medezeggenschap.

Hoe anders is het als we naar de cliëntenraad kijken in 

al zijn kracht, kwaliteit en potentie. Die cliëntenraad 

behartigt de belangen van cliënten, verandert de zorg 

wezenlijk. Bepalend voor zijn visie en handelen is de 

zorg die iedere cliënt individueel nodig heeft om het 

leven waardevol vorm en inhoud te geven.

De cliëntenraad bestaat uit mensen, met ieder hun ei-

gen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden, die samen-

gevoegd maximaal benut kunnen worden. Zo’n cliën-

tenraad kent zichzelf, weet waar hij ondersteuning kan 

gebruiken en waar hij die kan vinden. Zo’n cliënten-

raad heeft bovendien de kracht om gebruik te maken 

van zijn mogelijkheden. En de wet helpt hem hierbij. 

De Wmcz ondersteunt de cliëntenraad, helpt hem zijn 

doelen te bereiken en dat zal een nieuwe wet ook doen. 

Maar het is de cliëntenraad die aan het stuur zit, die be-

paalt waar hij heen gaat, wie hij meeneemt (cliënten, 

directie, medewerkers) en of hij ooit aankomt 

(resultaat).

Ondersteuning
Zoals gezegd staan niet alle cliëntenraden in hun 

kracht. LOC gelooft dat zij zich daarin kunnen ontwik-

kelen en wil cliëntenraden daarbij ondersteunen. Zo 

biedt LOC de training Passende medezeggenschap 

waarin aandacht voor het waardenprofiel, de rollen en 

talenten in de raad en de context waarin de cliënten-

raad zijn werk doet. Meer informatie kunt u krijgen via 

LOC vraagbaak, 030 2894200 of vraagbaak@loc.nl

Een krachtige cliëntenraad behartigt de belangen en 

verandert de zorg wezenlijk.

De punten die volgens cliëntenraden in de nieuwe 

Wet goed bestuur in de zorg moeten komen, staan 

in het verslag ‘bijeenkomsten wet goed bestuur‘. Dit 

kunt u vinden op www.loc.nl/goedbestuur. LOC 

stuurt een brief met deze uitkomsten naar het 

 ministerie van VWS. Ook gaan we wederom in  

gesprek met het ministerie. Het is onduidelijk  

wanneer het wetsvoorstel naar de Kamer gaat. Via 

onze media houden wij u hiervan op de hoogte.



18 Zorg & Zeggenschap | uitgave 28 | juli 2014



19 Zorg & Zeggenschap | uitgave 28 | juli 2014 Zorg & Zeggenschap | uitgave 28 | juli 2014

Baanbrekend
Er zijn extra voorstellingen ingelast. 

Zo groot is het succes van de thea-

terproductie ‘Wie is er nou gek of ik 

is een ander’, die in januari in premi-

ère ging. De voorstelling is een co-

productie van GGz-instellingen 

stichting Pameijer, Bavo Europoort 

en het rotterdamscentrumvoorthea-

ter & cultuurhuis (RCTC).

Regisseur Paul Rötgger interviewde 

(ex)-psychiatrisch patiënten. En ver-

werkte hun pijnlijke en confronte-

rende levensverhalen in een voor-

stelling vol zang, dans en stilte. 

Cliënten/studenten van Pameijer en 

Bavo Europoort staan samen met ac-

teurs van het RCTC op de planken.

Uit de voorstelling spreekt een grote 

liefde voor mensen die het minder 

goed hebben. Paul Rötgger, tevens 

directeur van RCTC, wil stigmatise-

ring en afwijzing van mensen door-

breken. Met theater. Hij zegt in een 

interview: “Het verschil tussen de 

mens die anders is en mij is ontzet-

tend klein. Er hoeft maar iets te ge-

beuren in je leven en je wordt zelf 

die ander.”

Bas Kronenburg, na een hersenbloe-

ding sinds 2009 patiënt van Bavo 

Europoort, groeide na de eerste  

toneeltrainingen gaandeweg in zijn 

rol. “Als patiënt ga je op een gegeven 

moment geloven in het stigma dat 

mensen je geven. Een psychiatrisch 

patiënt is niet gek; hij heeft een be-

perking. Dit stuk is niet bedoeld als 

lesje. We willen op een mooie,  

theatrale manier laten zien dat een 

psychiatrische aandoening iedereen 

kan overkomen.”

Meer informatie: www.rctc.nl

Tekst Pien Heuts
Foto RCTH
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Vrijheid is basis 
kwaliteit van leven 

Medewerkers van zorgorganisaties worden vaker ge-

confronteerd met moeilijk - misschien zelfs onge-

wenst - gedrag van cliënten. Of gedrag waardoor cli-

enten een gevaar voor zichzelf of hun omgeving 

kunnen zijn. Dat kan ertoe leiden dat er gezocht wordt 

naar manieren om dit gedrag in goede banen te leiden, 

in te perken of onmogelijk te maken. Er wordt bijvoor-

beeld (in overleg met familie of vertegenwoordiger) 

gekozen voor het gebruik van vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Maar wat betekenen vrijheidsbeperkende 

maatregelen eigenlijk voor cliënten? En voor de kwali-

teit van hun leven? En helpen deze maatregelen bij het 

verminderen van het ongewenste gedrag? 

Tekst Margot Bosman Foto's Shutterstock

‘Zorg voor leven in vrijheid’ is de naam van het project waarin LOC samen met 
cliënten/naasten, zorgmedewerkers en cliëntenraden zoekt naar mogelijkheden 
in lastige situaties. Situaties waarin de neiging bestaat de vrijheid te beperken. 

Het kan anders.

Uit onderzoeken blijkt dat het ongewenste gedrag niet 

vermindert door gebruik van vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Sterker nog, heel veel mensen raken ge-

frustreerd als zij in hun vrijheid worden beperkt. En 

daardoor wordt het gedrag dat je wilt bestrijden eigen-

lijk versterkt. Mensen worden onrustig of nog onrusti-

ger. De kwaliteit van hun leven neemt ook zichtbaar af. 

Het gevoel dat het beperken van vrijheid oproept, zit 

diep en roept angst op - bij ieder mens. 

Gedateerd zorgsysteem
Wie in de zorg werkt, wil dat cliënten zich gelukkig 

voelen. Alle medewerkers in de zorg willen goede zorg 

bieden. En toch worden we regelmatig geconfronteerd 

met berichten in de media over kwaliteit van zorg die 

onder de maat is. En dat cliënten nog steeds in hun 

vrijheid worden beperkt, soms in heel ernstige mate.

Vaak wordt dat - ook gemakshalve - geweten aan te 

Voor een ander 
zorgsysteem is een 

omkering in denken en 
werken nodig. 
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weinig geld, slecht management of aan het opleidings-

niveau van medewerkers, waardoor zij niet goed om 

kunnen gaan met moeilijke situaties. LOC vraagt zich 

al veel langer af of die signalen er ook op kunnen wij-

zen dat er meer aan de hand is? 

Volgens LOC is er inderdaad meer veel meer aan de 

hand en liggen oorzaken van vrijheidsbeperking voor-

al in de manier waarop we de zorg hebben georgani-

seerd. Want ons huidige zorgsysteem dateert uit de tijd 

dat we met minimale middelen zoveel mogelijk wilden 

doen. Slaapzalen in verpleeghuizen zijn er een voor-

beeld van, maar ook toiletrondes of de separeercel in 

psychiatrische instellingen. Alles in deze instellingen 

was erop gericht om hulp te bieden aan zoveel moge-

lijk mensen, op manieren die zo min mogelijk vragen 

van de organisatie. Want alleen dan kost het zo weinig 

mogelijk geld. 

Productiegericht
Het systeem is dus in zijn structuur en regelgeving 

‘productiegericht’, ook nu nog. Zorginstellingen wor-

den afgerekend op het aantal zorgactiviteiten dat zij 

verrichten. De steeds terugkerende problemen in de 

zorg zijn dan ook een signaal dat dit systeem kennelijk 

niet meer optimaal functioneert. De vraag die dan be-

antwoord moet worden is hoe de sector adequate ant-

woorden kan vinden op problemen en de uitdagingen 

waar we voor staan zoals de beperking van vrijheid van 

cliënten.

Want vanuit onze veranderende samenleving vinden 

we het niet meer vanzelfsprekend dat een mens die 

zorg behoeft in zijn vrijheid wordt beperkt. Dat was an-

ders toen het systeem van de zorg ontstond. Het sys-

teem, zoals dat hierboven is beschreven, is namelijk 

niet voor niets zoals het is. Het is ontstaan in een tijd 

waarin de Nederlandse samenleving een heel andere 

was. Waarin mensen die zorg nodig hadden andere 

mensen waren dan nu. De oudere die in armoede is 

opgegroeid, nu AOW heeft en alleen maar blij en dank-

baar is voor de minimale zorg die hij krijgt, sterft lang-

zaamaan uit. Cliënten willen dat er rekening wordt ge-

houden met hun behoeften en wensen, met wie zij 

zijn. Daarmee is dus ook onze visie op wat zorg is of 

moet zijn, in de loop der tijd drastisch veranderd. En 

die zal verder veranderen. 

Er moet dus een fundamentele discussie gevoerd wor-

den die gaat over de vraag hoe wij als samenleving 

naar het systeem van de zorg willen kijken: willen we 

een systeem gericht op productie? Of willen we een 

systeem dat werkelijk uitgaat van bijdragen aan kwali-

teit van leven en welbevinden van cliënten? Om een 

andere keuze te kunnen maken, is een omkering in 

denken en werken nodig die het huidige systeem, dat 

is gericht op productie, niet toelaat. Het huidige ver-

goedingensysteem heeft tot doel het vergoeden van 

kosten voor minimaal noodzakelijke behandeling en 

zorg. Het is, anders gezegd, gebaseerd op behandeling 

van ziekte en niet op het ondersteunen van kwaliteit 

van leven - en dat is wat cliënten willen. 

Maximale zorg
Het uitgangspunt van het huidige zorgsysteem ver-

enigt zich niet met het willen realiseren van ‘kwaliteit 

‘Vrijheid ligt aan  
de basis van ‘kwaliteit  

van leven’.
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van leven’. Want daarbij is juist wat ‘maximaal nodig’ is 

het vertrekpunt. En als dat het vertrekpunt is dan pas-

sen maatregelen waarin cliënten worden beperkt in 

hun vrijheid niet. Want vrijheid is een fundamenteel 

recht, dat aan de basis ligt van ‘kwaliteit van leven’. 

Belangrijk is te benadrukken dat LOC met deze manier 

van kijken niet wil propageren dat de mens altijd en in 

elke situatie 'maakbaar' is. Er zijn verschillen tussen 

mensen en tussen wat zij kunnen. Maar juist doordat je 

die verschillen erkent, moet het zorgsysteem ingrij-

pend worden veranderd. In een menswaardige sa-

menleving moet er werkelijk plaats zijn voor kwetsbare 

mensen. Voor degenen die het op eigen kracht niet 

voor elkaar krijgen hun leven vorm en inhoud te ge-

ven. Voor hen moet er maximale ondersteuning zijn 

om ervoor te zorgen dat het leven dat zij hebben zo 

waardevol mogelijk is. 

Leven in vrijheid
Het ondersteunen van zorg die gericht is op ‘leven in 

vrijheid’ is voor alle mensen die afhankelijk zijn van 

zorg een belangrijk streven. En natuurlijk kunnen er  

situaties zijn waarin een vorm van vrijheidsbeperking 

aan de orde kan zijn. Maar de omstandigheden waar-

onder dat moet, moeten heel helder zijn. En het gaat 

daarbij altijd om een zeer tijdelijke situatie, waarbij je 

continu zoekt naar alternatieven. 

Anders omgaan met vrijheidsbeperking van cliënten is 

meer dan het veranderen van ‘alleen’ een manier van 

werken. Het vergt een andere manier van kijken naar 

cliënten, hun mogelijkheden en van hiermee omgaan. 

Een dergelijke benadering verandert ook de relatie tus-

sen zorgverlener en de cliënt. Zorgverleners en cliën-

ten zullen zichzelf en de ander anders zien en daar-

door anders op elkaar reageren. Daardoor verandert 

niet alleen de structuur - de manier van werken - maar 

ook de cultuur van een instelling gericht op de vraag: 

hoe gaan we hier met elkaar om? Door de cliënt te zien 

als mens en aandacht te hebben voor wat voor hem 

belangrijk is als het gaat om ‘vrijheid’ en ‘veiligheid’, 

wordt de relatie van zorgverlener en cliënt er een van 

menselijke verbinding. En zo bezien draagt zorgen 

voor leven in vrijheid niet alleen bij aan de kwaliteit 

van leven van cliënten, maar ook aan de kwaliteit van 

het werk van zorgmedewerkers. Daarop is het project 

Zorg voor leven in vrijheid dan ook gericht. 

In Zorg & Zeggenschap houden we u graag op de 

hoogte van de voortgang in het komende jaar.

Meer over dit onderwerp: Vraagbaak pagina 30

Willen we een systeem 
gericht op productie of  

op kwaliteit?
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Er wordt hard aan de weg getimmerd om het anders te doen als 

het gaat om vrijheidsbeperkende maatregelen van cliënten. Van 

elkaar lerend en met elkaar ontstaan er ideeën en oplossingen 

waar steeds het belang van cliënten voorop wordt gesteld. Daarbij 

is het erg belangrijk om in kaart te brengen waarom vrijheidsbe-

perkende maatregelen niet passend zijn in de zorg.

Erkenning van wat cliënten belangrijk vinden als het gaat om hun 

vrijheid en dat dat van invloed is op het beleid. Leven in vrijheid moet 

steeds centraal staan en gewaarborgd worden. In het project gaat het 

dan vooral om hoe cliënten en hun naasten vrijheidsbeperkende 

maatregelen nu ervaren en wat er volgens hen moet gebeuren als je 

het anders wilt. Samen kijken we naar hoe deze oplossingen bereik-

baar zijn en hoe cliëntenraden daarmee aan de slag kunnen.

In het project doen we veel nieuwe kennis en ervaring op. Het 

fijnste is dat ik met de talenten die ik heb een bijdrage kan leveren 

aan het project ‘Zorg voor leven in vrijheid’. Ik ben wel goed in cre-

atieve werkzaamheden zoals stellingen of ideeën bedenken. Ik 

vind het heel fijn dat ik de kans heb gekregen om op deze manier 

werkervaring op te mogen doen. Ik heb in wat ik nu doe nog geen 

ervaring en doordat ik die nu wel opbouw, kan ik me inzetten voor 

onze samenleving en mijzelf ook weer verder ontwikkelen.

Ik heb jarenlang allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Nu ben ik 

aan het leren om dingen te organiseren voor het project zoals het 

maken van een planning en erop toezien dat alles loopt volgens 

planning. Ik ben dus juist niet bezig met het uitvoeren, maar voor-

al ook met zorgen dat dingen goed lopen. Dat is een heel groot 

verschil en daar moet ik erg aan wennen. Ik werk met fijne colle-

ga’s. We vullen elkaar heel goed aan in het project. Ieder met zijn 

eigen talenten en dat is erg waardevol voor het project.

In het begin was alles heel erg nieuw voor mij. Ik had bijvoorbeeld 

nog nooit een officieel verslag gemaakt. Door dat gewoon steeds 

weer te doen gaat dit me steeds gemakkelijker af. De ervaring en 

kennis die ik heb opgedaan in mijn vele vrijwilligerswerk komen 

nu erg goed van pas.

Zorg voor leven in vrijheid  
Lidia van der Klei:“Met mijn 
talenten een bijdrage leven”

Lidia van der Klei 
houdt zich namens 

LOC bij het project 

‘Zorg voor leven in 

vrijheid’ vooral bezig 

met medezeggen-

schap: samen met 

cliëntenraden manie-

ren ontwikkelen 

waarop je dit onder-

werp onder de aan-

dacht kunt brengen. 

Het project is voor 

Lidia een werkerva-

ringsplaats. Ze schrijft 

over dit project en haar 

ervaringen daarmee.



In de rubriek Zie Zo! komt een cliëntenraad 

aan het woord over een behaald succes.
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Tekst Anita Wijnands Foto Eric Brinkhorst

Cliënten-
raad in actie 
voor behoud 
witt e jasjes
Uniform beleid of uniformbeleid was de naam van de 

adviesaanvraag die de cliëntenraad van zorggroep Manna 

ontving van de directie. Het plan: uniformen afschaff en. Dat 

zag de cliëntenraad niet zitt en. Een gesprek met Manna’s 

cliëntenraadsleden Sia Timmerman en Bert Barneveld.

De directie wilde de uniformen af-

schaff en vanwege de ziekenhuis-

achtige uitstraling. Het geven van 

zorg vraagt om een meer huiselijke 

sfeer, was de redenering. De cliën-

tenraad  sprak  met een aantal be-

woners over het voorstel. De mees-

te mensen zagen het personeel 

liever in uniform.

“Wij schreven een negatief advies. 

Daar stond in: ‘Bij navraag bij een 

aantal bewoners is ons niet geble-

ken dat men zich aan uniformen 

stoort. Men vindt het prett ig perso-

neel van verre te herkennen”, ver-

telt Sia Timmerman, secretaris

cliëntenraad Manna. Ze bracht het 

advies over aan de manager. “Toen 

ik zei dat het een negatief advies 

was, zei hij, ‘neem het dan maar 

weer mee.’  Ik heb het natuurlijk 

daar gelaten.” 

Op het matje
De cliëntenraad had een gesprek 

met de directeur. Timmerman: “We 

werden op het matje geroepen. Dat 

wij slechts een aantal cliënten ge-

sproken hadden - daar viel de direc-

teur over. Geef ons dan wat meer 

tijd, dan houden we een enquête, 

was ons antwoord.” Zo gezegd, zo 

gedaan.  De enquête bevatt e het 

”Een 
negatief 
advies, 

neem het 
dan maar 

weer mee.”
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plan en de argumentatie van het 

management plus vier neutrale 

vragen. De cliëntenraad nam de en-

quête in het verzorgingshuis mon-

deling van  deur tot deur  af. Ieder 

cliëntenraadslid nam één verdie-

ping voor zijn rekening.

De meeste cliënten bleken de uni-

formen prettig te vinden en tegen 

afschaffen te zijn. Het advies bleef 

daarom ongewijzigd. Ditmaal werd 

de mening van de cliënten en de cli-

entenraad wél   gehoord. De unifor-

men bleven. 

Het geven van een negatief advies 

kan lastig zijn. Zo zijn cliëntenra-

den soms bang daarmee de goede 

verhoudingen te verstoren. “Het 

contact met de directie bleef goed”, 

aldus Timmerman. “We hadden en 

hebben ook regelmatig een infor-

meel gesprek. Voor cliëntenraden 

die in hetzelfde proces zitten is het 

vooral belangrijk dat ze duidelijk 

aangeven hoeveel cliënten ze heb-

ben gesproken.”

Goede schakel 
De cliëntenraad van zorggroep 

Manna stelt de wensen van cliën-

ten centraal.  Cliëntenraadslid Bert 

Barneveld geeft aan: “Ik denk dat 

wij een goede schakel vormen tus-

sen cliënten en management en di-

rectie.” “Wij vragen de cliënten al in 

een vroeg stadium wat ze willen”,  

vult Timmerman aan. “Neem de 

maaltijdvoorziening. Volgend jaar 

verloopt het contract met de verzor-

ger van de maaltijden. Toen wij de 

afgelopen weken huiskamerge-

sprekken voerden, hebben we ook 

over dit onderwerp de mening ge-

peild. Nu eten mensen op hun eigen 

appartement. Eén van de ideeën is 

om gezamenlijk te eten in een geza-

menlijke ruimte. Daarvan zeiden de 

cliënten duidelijk nee, dat willen 

we niet. Met alleen een nee kan ik 

niet aankomen, zei ik. Vervolgens 

kwamen er hele  goede argumen-

ten voorbij.”

“Wij willen cliënten dergelijke din-

gen al aan het begin van een traject 

vragen”, zegt Barneveld. “Anders 

sta je zo voor voldongen feiten. Ook 

hierbij is goed contact met de ma-

nagers en de directie belangrijk. Zo 

hoort een cliëntenraad al in een 

vroeg stadium welke ideeën spelen 

en kan daar dan ook al mee aan de 

slag.” 

Veel lezen
Zorggroep Manna heeft één cliën-

tenraad. “Wij hebben gekozen voor 

één cliëntenraad met twee subcom-

missies”, zegt Barneveld. “Eén sub-

commissie voor intramuraal en één 

voor extramuraal. Zo verdelen we 

de taken. Wel stemmen we altijd als 

gehele cliëntenraad voor een ad-

vies.” Sia Timmerman en Bert Bar-

neveld spreken heel positief over 

het cliëntenraadswerk. “Wel kost 

het veel tijd, ook omdat het steeds 

moeilijker en ingewikkelder 

wordt,” geeft Barneveld aan. “Met 

alle plannen en wetsvoorstellen 

moet je veel lezen om bij te blijven.” 

Dat maakt het ook lastiger om 

cliëntenraadsleden te vinden en te 

behouden. Bert Barneveld zit nu 

drie jaar in de cliëntenraad. “Ik heb 

gereageerd op een oproep in het 

kerkblad”,  vertelt hij. “Mijn ouders 

hebben hier gewoond en mijn 

vrouw doet hier vrijwilligerswerk. 

Sia Timmerman is al twaalf jaar 

cliëntenraadslid. “Ik kreeg en krijg 

thuiszorg van zorggroep Manna en 

werd gebeld of ik interesse had. De 

raad was er toen net. Helaas was ik 

toen te ziek, maar ik beloofde wel te 

helpen. Na een operatie ging het 

iets beter met mij. Na één van de 

vergaderingen van de cliëntenraad 

te hebben bijgewoond, vond ik dat 

het wel wat professioneler mocht. 

Daarom werd ik secretaris van de 

cliëntenraad.”

LOC Advies
Heeft uw clientenraad een conflict? 

Of hebt u een heel andere vraag 

waarbij u advies wilt? Een gesprek 

met LOC kan u dan soms verder op 

weg helpen. 

U kunt contact opnemen met de 

Vraagbaak. U kunt uw vraag stellen 

via e-mail: vraagbaak@loc.nl.  

De Vraagbaak LOC is ook iedere 

werkdag van 9.00 tot 17.00 uur te  

bereiken op: 030-2843200.

”Wij zijn de schakel  
tussen cliënten en  

management en directie.”
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Handboek zorggeld 
biedt praktische tips

In het meinummer van Zorg & Zeggenschap bericht-

ten we al over het meldpunt zorgfraude, onderdeel van 

het project 'vroegtijdige signalering van mogelijke 

zorgfraude'. Het handboek zorggeld is een van de uit-

vloeiselen van dit project. Fraude en oneigenlijk ge-

bruik van zorggeld zijn voor zorggebruikers soms ge-

makkelijker zichtbaar dan voor organisaties die zich 

bezighouden met toezicht en opsporing. Daarom wer-

ken LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Platform 

GGz (LPGGz), NOOM, Per Saldo en Stichting 

Klokkenluiders VG samen in een meldpunt dat in ieder 

geval open zal zijn tot en met september 2014. 

Wegwijs maken
Om cliënten en cliëntenraden wegwijs te maken in de 

(soms) wirwar aan stromen van zorggeld, ontwikkelt 

LOC op dit moment 

een handboek zorg-

geld. Hierin vertellen 

ook vertegenwoordi-

gers van de andere 

cliëntenorganisaties 

over hun ervaringen 

rondom het meld-

punt. Zo leest u onder 

meer over de aard van 

de meldingen die 

deze organisaties ont-

vangen. Nadrukkelijk 

wordt gekeken naar 

goede voorbeelden. 

Tekst Kasper Paping Foto Nationale Beeldbank/Orsouw

Deze zomer brengt LOC een handboek uit voor cliënten en cliëntenraden  
met praktische tips hoe geld voor zorg ook daadwerkelijk aan zorg kan  

worden besteed.

Aan de hand van casussen laten we zien wat u als 

cliënt of cliëntenraad zelf het beste kunt doen of laten 

om duidelijkheid te krijgen als het gaat om zorggeld. 

Met enige regelmaat lezen of horen we in de media 

over financieel misbruik of zelfs fraude in de gezond-

heidszorg. Als dit soort berichten verschijnt, is de op-

hef in de samenleving groot. Het handboek bevat daar-

om onder meer een stappenplan dat raden helpt om 

binnen de instelling meer openheid te krijgen over de 

geldstromen. En biedt handvatten aan cliënten die wil-

len weten wat ze kunnen doen bij een vermoeden van 

oneigenlijk gebruik of zorgfraude als het bijvoorbeeld 

gaat om hun zorgindicatie of persoonsgebonden bud-

get. Ook de input van cliëntenraden zelf komt aan bod, 

verzameld tijdens voorlichtingsbijeenkomsten die LOC 

in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa) organiseerde in juni en juli.

Brochure
De brochure is later deze zomer te downloaden op 

www.loc.nl/zorggeld. Wilt u meer informatie over 

zorggeld? Neem dan contact op met LOC en vraag 

naar onze werkgroep zorggeld. Dit is een groep fi-

nancieel deskundigen die cliëntenraden onder-

steunt bij vragen over financiën, fraude en on-

eigenlijk gebruik van zorggeld. Meldingen van 

zorgfraude of oneigenlijk gebruik kunt u nog tot en 

met september doen via www.loc.nl/zorgfraude.Het meldpunt zorgfraude is 

tot eind september open.
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“De bibliotheek is dé plek waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten, waar je mensen kunt informeren en waar 

je van elkaar kunt leren. Een bibliotheek biedt een plat-

form in de samenleving. Vorig jaar startte de landelijke 

discussie over de rol van de bibliotheek in het sociale 

domein. In Utrecht besloten we niet af te wachten, 

maar zijn we met LOC om de tafel gaan zitten. We wil-

den alvast beginnen.”

“Er verandert heel veel in de zorg. Verzorgingshuizen 

sluiten de deuren. Mensen zijn steeds meer op zichzelf 

aangewezen. Vaak moeten ze zelf zorg gaan organise-

ren. De Bibliotheek Utrecht besloot samen met LOC 

mensen te informeren, discussie los te maken en een 

rol te spelen in dat sociale domein. Wij hebben immers 

als bibliotheek van oudsher dat laagdrempelige podi-

um. Dat is breder dan cultuur en literatuur. En LOC 

heeft haar bijzondere visie op ‘waarde-volle zorg’. Een 

mooie combinatie.” 

“In het najaar van 2013 hebben we samen vier thema-

weken georganiseerd over veranderingen in de zorg, 

eenzaamheid, mantelzorg en zelforganisatie. Iedere 

themaweek begon met een fi lm of documentaire. Deze 

werden later in de week gevolgd door een informatie-

avond met deskundige sprekers. Door thema’s vanuit 

verschillende perspectieven te belichten ontstaat een 

breed beeld.

De bijeenkomsten zijn heel goed bezocht. Het publiek 

bestond uit belangstellenden en belanghebbenden. 

Burgers, professionals, mantelzorgers, naasten, belan-

genbehartigers. De reacties waren overwegend posi-

tief. Bij de bijeenkomst over eenzaamheid, waar ook de 

burgemeester aandacht vroeg voor eenzaamheid in de 

stad, kregen we de vraag of we mensen met elkaar in 

contact konden brengen.”

“In 2014 gaan we verder met LOC. Voor dit jaar hebben 

we thema’s zoals mantelzorg (vanuit de mantelzorger), 

zingeving (zin in ouder worden) en jeugdzorg op het 

programma staan. Om de thema’s niet te theoretisch of 

wetenschappelijk te belichten experimenteren we nu 

ook met workshops. Zodat mensen zelf ook wat kun-

nen inbrengen. Het is mooi om elke keer bij te sturen 

en te kijken waar mensen behoefte aan hebben.”

“Door de samenwerking met LOC worden we nu ook 

door andere organisaties als ‘verrassende’ partner ge-

zien. Zo organiseren we nu samen met Bureau 

Jeugdzorg een informatieavond over de transitie 

jeugdzorg in 2015. Samen met De Zonnebloem hebben 

we een bijeenkomst rond het thema ouderenmishan-

deling georganiseerd. Het is de kunst dit soort zware 

thema’s toegankelijk en laagdrempelig te houden.

De bibliotheek Utrecht geeft zo invulling aan zijn rol in 

het sociale domein. Er is behoefte aan; wij proberen 

daar zo goed mogelijk op in te spelen.”

Meer weten? Kijk op: www.bibliotheekutrecht.nl

Tekst Pien Heuts

In de rubriek ‘De Binding’ stellen organisaties binnen het 
netwerk en partnerorganisaties van LOC zich voor. In deze 

editie: Tine Esselink, coördinator scholing en 
ontwikkeling, van de Bibliotheek Utrecht.

Bibliotheek 
in het sociale 
domein

De Binding
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Samen kleur geven 
aan waardevol leven

Cliënten en hun familieleden/mantelzorgers, leden 

van de cliëntenraad, vrijwilligers, medewerkers en ma-

nagement van zorgorganisatie Coloriet in Flevoland 

kwamen in het najaar van 2013 vijf keer samen. Zij on-

derzochten hoe je samen kunt werken aan zorg en 

welzijn. Hoe je zelf, met en voor elkaar, een waardevol 

leven kunt realiseren. LOC nam ook deel. Juist omdat 

Tekst Margot Bosman Foto Ghita van der Kraan

Samen kleur geven aan waardevol leven. Dat is de naam van een proefproject van 
zorgorganisatie Coloriet. Een project over 'waarde-volle zorg en waarde-vol leven'. 

er met zoveel verschillende mensen werd gewerkt aan 

‘waarde-volle zorg’. 

Samenspel voor elkaar
Bij ‘samenspel voor elkaar’ gaat het om de cliënt en ie-

der in zijn omgeving. In de eerste twee bijeenkomsten 

kwamen al allerlei onderwerpen ter sprake die gaan 

over hoe je zelf en samen kleur geeft aan een waarde-

vol leven. En ook over hoe je dat binnen Coloriet kunt 

doen. Nu gaan we met elkaar ‘verbeelden’ hoe dat eruit 

kan zien.

De begeleiders Ghita van der Kraan (van adviesbureau 

Tijd voor Nieuw) en de interne trainer Tineke Beek, die 

ook consulent is van cliëntenraden van Coloriet, heb-

ben daarvoor een aantal ‘ateliers’ ingericht. We gaan 

creatief met elkaar aan de slag. 

Er zijn allerlei ateliers: een toneelscript schrijven voor 

waardevol samen-leven, een vacature ‘vitaal netwerk’ 

opstellen, een lied maken over een waardevolle sa-

menleving, in kaart brengen welke talenten iedereen 

heeft en hoe je die kunt inzetten, een goed recept ma-

ken met ingrediënten van de afdeling ‘Albert ZIJN’ of 

een ‘sfeerbeeld’ maken. Het doel is om de wensen, met 

betrekking tot ‘samenspel voor elkaar’, groots in beeld 

te brengen. 

Na de instructie over hoe je in de ateliers aan de gang 

kunt, zoekt ieder een plekje dat hem of haar past. Er is 

veel drukte en gezelligheid en er wordt geconcentreerd 

samengewerkt. In ons atelier werken we hard aan het 

recept ‘samenspel voor elkaar’. We zijn druk in gesprek 

over welke ingrediënten daarvoor belangrijk zijn. Zodat 

het ook echt kan leiden tot ‘Samen kleur geven aan 
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Na een uur van noeste 
arbeid is het dan tijd voor 

de presentaties van alle 
ateliers. We vielen van 
de ene verrassing in de 

andere...

waardevol leven’. Met alle respect voor ieders mening 

werd er ook flink gediscussieerd. We weten elkaar zo te 

vinden en onze wensen worden steeds concreter.

Noeste arbeid
Op een grote, kleurrijke flipover kwamen we tot een 

mix van ingrediënten om echt samen te kunnen spe-

len: open communicatie (dus ook elkaar aanspreken 

en feedback geven), samenwerken, bijdragen, begrip, 

interesse, grenzen stellen. En ook af en toe eens kijken 

of je allebei vindt dat het spel goed gaat en leuk is: eva-

lueren. Het gaat erom dat je oprecht moet kunnen zeg-

gen: ”Als ik later oud ben, wil ik hier wel wonen.” 

Na een uur van noeste arbeid is het dan tijd voor de 

presentaties van alle ateliers. We vielen van de ene ver-

rassing in de andere. Zo is Coloriet nu in het bezit van 

een prachtig lied. Hierin wordt bezongen hoe er voor 

iedereen ‘een plekkie en een stekkie’ moet zijn in de 

maatschappij en hoe we daar samen aan kunnen bij-

dragen. Een wel heel uitnodigende vacature maakt 

werken bij Coloriet tot een feest: een plek voor mensen 

met ‘een hart voor de zorg en ouderen’, een plek waar 

je jezelf kunt zijn en blijven, waar ieder mens uniek is 

en je je gevoel mag volgen. Het toneelatelier maakte 

een prachtig stuk over ‘De huiskamer van Lelystad’, 

waar het oude postkantoor nu een levensschool is voor 

mensen van 0 tot 100... en de Hema een kroeg waar je 

24/7 terecht kunt voor een gezellig praatje met je 

buur... en ook is er ‘de nieuwe zorg’ die wordt geboden 

door gezondheidscentrum ‘In-Conti’ met als motto: 

“Met aandacht voor lichaam en geest, bieden wij alles 

wat er vroeger niet is geweest”. 

Toetje
Als het gaat om hoe ‘samenspel voor  elkaar’ voelt, is 

het sfeerbeeld dat één van de ateliers maakte ook erg 

veelzeggend: je kunt het leven zien als een heerlijke 

maaltijd... het toetje dat je aan het einde krijgt maakt 

het leven extra prettig, daar geniet je echt van. Zo kan 

het ook zijn als je aan het einde van je eigen leven toe 

bent. Als je daar met elkaar aan bouwen wilt. 

Voor dat ‘met elkaar bouwen’ blijken er binnen Coloriet 

meer dan genoeg talenten voorhanden te zijn, zo on-

dervonden ze in het ‘talenten-atelier’. Maar wat vooral 

belangrijk is, is dat er vraagkracht ontwikkeld wordt. 

Durf dingen te zeggen en te vragen, zodat je ook van 

elkaar weet wat wenselijk en nodig is. Om dat te orga-

niseren is er vooral duidelijkheid nodig, maar ook 

openheid, behulpzaamheid en aansturing.

De verschillende ateliers waren zelf hét voorbeeld van de 

betekenis ‘samenspel voor elkaar’. Het écht samen orga-

niseren met alle betrokkenen aan tafel. Van ‘zorgen voor’ 

naar ‘zorgen met elkaar’. En ook wat dát allemaal oplevert 

aan ideeën van pril tot concreet. In de volgende bijeen-

komst gaat het erom hoe we die oogst inzetten voor hoe 

het nu is en waar we naartoe willen. Weer een stap op 

weg naar concreet handen en voeten geven aan ‘Samen 

kleur geven aan waardevol leven’. Wordt vervolgd.

Dit is deel 3 in een serie.  

Coloriet
Coloriet is een vernieuwende organisatie voor ou-

derenzorg in Flevoland. Met de pilot ‘Samen kleur 

geven aan waardevol leven’ experimenteert Colo-

riet in samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg 

en Ghita van der Kraan van adviesbureau Tijd Voor 

Nieuw met een nieuwe veranderkundige aanpak 

gebaseerd op werkelijke ontmoeting en dialoog.



In de rubriek Vraagbaak wordt ingegaan 
op onderwerpen waarover veel vragen 

 worden gesteld via de telefonische en digitale 
 Vraagbaak van LOC. 
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Tekst Margot Bosman

Vrijheids-
beperking

Cliënten kunnen in hun vrijheid worden beperkt. We 
noemen dat ‘vrijheidsbeperking’ en het staat ook wel bekend 

als: dwang & drang, middelen & maatregelen, onvrijwillige 
zorg (GGz) en ‘verplichte zorg’ (psychogeriatrie). Maar wat 

is ‘vrijheidsbeperking’ nu precies en wat kun je ermee in de 
medezeggenschap? 

Als cliëntenraad vragen we ons af 
wat je allemaal onder ‘vrijheidsbe-
perking’ moet verstaan. 
Er zijn verschillende vormen van 
vrijheidsbeperking:  afzondering; 
dwangmedicatie; dwangvoeding; 
fi xeren (vastbinden);  separeren (af-
zondering door opsluiting); vocht 
toedienen onder dwang. 

Wat zijn redenen voor het beper-
ken van de vrijheid van cliënten? 
Zorgverleners kunnen de vrijheid 
van een cliënt beperken, wanneer 
sprake is van gevaar voor de cliënt 
zelf of voor een ander. Doel van de 
maatregel is vaak het veranderen of 
voorkomen van bepaald gedrag. Zo 
moet separeren ertoe leiden dat ie-
mand tot rust  komt. En door ie-
mand aan een onrustband vast te 
leggen, moet worden voorkomen 
dat iemand uit bed kan komen en 
vervolgens misschien valt. 
 
Heeft  het ook eff ect? 
Uit onderzoeken blijkt dat het on-
gewenste gedrag niet vermindert 
door het gebruik van vrijheidsbe-
perkingen. Sterker nog: heel veel 
mensen raken gefrustreerd als zij 
in hun vrijheid worden beperkt. En 
dan bereikt vrijheidsbeperking het 
tegenovergestelde. Het  gedrag dat 
je wilt bestrijden, wordt versterkt. 
Mensen worden onrustiger of ra-
ken in paniek. De kwaliteit van ie-
mands leven neemt zichtbaar af. 
Het gevoel dat het inperken van de 
vrijheid bij mensen oproept, zit diep 
en wordt gekenmerkt door angst. 
Dat is ook de reden dat LOC vrij-
heid centraal stelt, omdat dat van 
grote invloed is op iemands kwali-
teit van leven.
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Wordt er ook gewerkt aan 
alternatieven?
Er zijn inmiddels verschillende pro-
jecten die zich hierop richten zoals 
het ‘waarborgzegel fixatievrije zor-
ginstelling’ (info: www.innovatie-
kringdementie.nl) of het project 
‘Zorg voor leven in vrijheid’ dat 
LOC dit jaar uitvoert (zie pagina 
20). En in de GGz is er een stimule-
ringssubsidie voor zorgorganisaties 
die dwang terugdringen. Uit de cij-
fers blijkt inmiddels dat, mede door 
die projecten, het gebruik van 
maatregelen die mensen in hun 
vrijheid beperken, gestaag afneemt. 
Maar ook dat het in 2012, bijvoor-
beeld in de GGz, toch nog ging om 
zo’n 10.000 mensen die met separa-
tie te maken kregen (zie het recent 
verschenen rapport ‘Zes jaar Argus’ 
op www.ggznieuws.nl). En dat zijn 
er volgens LOC veel te veel.
Aan de andere kant heeft de aan-
dacht voor het onderwerp onder 
zorgverleners wel tot een groot 
draagvlak geleid voor het uitban-
nen van separeren en onrustban-
den. Maar er blijft nog steeds van 
alles te doen, want de verschillen 
tussen zorgorganisaties blijken 
groot. Dus of en hoe vaak er gebruik 
wordt gemaakt van vrijheidsbeper-
king hangt erg af van de inspan-
ning van een organisatie zelf. En 
dat moet anders, onder meer door 
zorgorganisaties van elkaar te laten 
leren.

Kan de cliëntenraad iets doen aan 
vrijheidsbeperkingen? 
In zorgorganisaties moet er beleid 
zijn, waarin staat hoe er met vrij-
heidsbeperking wordt omgegaan. 
Het gaat dan over het ‘algemeen be-

leid op het gebied van veiligheid’. 
Cliëntenraden moeten bij dat beleid 
betrokken zijn. De cliëntenraad 
heeft over het veiligheidsbeleid ver-
zwaard adviesrecht (artikel 3 lid 1 
onder i van de Wet medezeggen-
schap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz). 
Omdat het bij vrijheidsbeperking 
gaat over een fundamenteel recht 
dat ieder mens heeft op vrijheid (en 
veiligheid), zou dit onderwerp cliën-
tenraden na aan het hart moeten 
liggen. De raad doet er dus goed aan 
om zich hier gevraagd en onge-
vraagd mee te bemoeien. 
Mogelijke activiteiten van de cliën-
tenraad kunnen zijn: 

zet het onderwerp op de agenda 
van het overleg met de bestuur-
der; 

vraag naar het beleid, de plannen 
en vraag naar de cijfers; 

ga op zoek naar alternatieven en 
draag die aan; 

geef ongevraagde adviezen, zoals 
bijvoorbeeld om vrijheidsbeper-

king breed aan te pakken. Maak 
het een thema voor de hele orga-
nisatie; 

organiseer een bijeenkomst voor 
cliënten, familie en zorgverle-
ners. 

 
Is uw interesse gewekt? Laat het 

ons weten. LOC wil in het kader 

van het project ‘Zorg voor leven 

in vrijheid’ graag in contact 

komen met raden die met het 

onderwerp bezig zijn of willen 

gaan.

www.loc.nl/vrijheidsbeperking

U kunt ook contact opnemen met 

de Vraagbaak LOC. Deze is iedere 

werkdag tijdens kantooruren te  

bereiken op: (030) 284 32 00.  

U kunt uw vragen ook stellen  

via e-mail: vraagbaak@loc.nl.
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De winnaars

Tekst Annet van den Berg Foto's Corrine Ponsen

Gastvrijheid. Het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2014 in het Utrechtse 
Beatrix Theater stond er bol van. Meer dan 1200 vertegenwoordigers van 
zorgcentra, GGz-instellingen en ziekenhuizen kregen een informatief en 

interactief programma voorgeschoteld. Maar eigenlijk kwamen ze vooral voor de 
winnaars van Gastvrijheidszorg met Sterren: Holdert in Emmen (Verpleging & 

Verzorging), Voltawerk in Gorredijk (Klein schalig Wonen), 't Warant in Helmond 
(GGZ) en ziekenhuis Bernhoven in Uden.

De winnaars van de vier Gastvrijheidszorg Awards 2014 gezamenlijk op het podium in het Beatrix Theater in Utrecht.
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Gastvrijheidszorg met Sterren

De publieksprijs voor het mooiste en meest originele initia-

tief voor de zorg. Archipel van Zorggroep Almere heeft kunst 

verweven in de zorgverlening aan dementerenden.

In de pauze van het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 

krijgen de bezoekers een lunch aangeboden, Ook dat is 

gastvrijheid.

Achter de schermen speelt de band.

Meer dan 1200 bezoekers weten het Beatrix Theater in 

Utrecht te vinden voor het Nationaal Congres Gastvrijheids-

zorg. Voorheen werd het jaarlijkse evenement altijd in 

CineMec in Ede gehouden.

Gastvrijheidszorg in de praktijk
Gastvrijheidszorg met Sterren krijgt een vervolg. 

Dinsdag 14 september verzorgen vertegenwoordi-

ger van diverse toppers van Gastvrijheidszorg met 

Sterren 2014 workshops in De Reehorst in Ede. De 

workshopdag, waar best practices centraal staan, 

is in het leven geroepen, omdat veel deelnemers 

aan Gastvrijheidszorg met Sterren wél weten wat 

ze moeten veranderen binnen de locatie, maar 

niet zo goed weten hoe ze dat in de praktijk vorm 

moeten geven. LOC Zeggenschap in zorg is een 

van de initiatiefnemers van Gastvrijheidszorg met 

Sterren. Aanmelden voor de workshopdag kan op 

http://bestpractice.zorgmetsterren.nl. Ook is hier 

meer informatie te vinden.
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Uitslagen

Verpleging & Verzorging

1. Holdert (Leveste Care), Emmen

2. De Vijverhof (Zorggroep Drenthe), Assen

3. Noorderhoek (Zorggroep Tellens), Sneek

4. Valkenheim (Sevagram), Valkenburg

5. Zandley (Stichting Schakelring), Drunen

6. De Watersteeg (BrabantZorg), Veghel

7. De Doekenborg (ZZG Zorggroep), Nijmegen

8. lelânen (Plantein), Sneek

9. De Lijte (ZuidOostZorg), Ureterp

10. Albert van Koningsbruggen (AxionContinu), 

Utrecht

Ziekenhuizen

1. Bernhoven, Uden

2. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

3. Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk

4. Elkerliek ziekenhuis, Helmond

5. Antonius Ziekenhuis Sneek, Sneek

6. Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

7. Amphia Ziekenhuis locatie Pasteurlaan,

Oosterhout

8. Amphia Ziekenhuis locatie Molengracht, 

Breda

9. Westfriesgasthuis, Hoorn

10. Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Dordwijk, 

Dordrecht

Kleinschalig Wonen

1. Voltawerk (ZuidOostZorg), Gorredijk

2. De Pastorie (BrabantZorg), Volkel

3. Compostella (BrabantZorg), Zeeland

4. Kardinaal de Jonglaan (tanteLouise-Vivensis), 

Bergen op Zoom

5. Westerstein (Lelie zorggroep),

Rotterdam-Hoogvliet

GGZ

1. ’t Warant (GGZ Oost Brabant), Helmond

2. Dimence locatie Rielerenk, Deventer

3. Emergis, Kloetinge

4. VGGNet (GGNet), Warnsveld

5. De Wieken (GGNet), Groenlo

LOC-directeur Yvonne van Gilse is vanaf het scherm aanwe-

zig bij het congres. Jacobine Geel interviewt haar over haar 

ervaringen het afgelopen jaar met de zorgsector. Van Gilse is 

ernstig ziek.

Interactie is er volop met het publiek. Verschillende keren 

mogen deelnemers het stemkastje ter hand nemen om aan te 

geven of ze het al dan niet eens zijn de sprekers.
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Uitnodiging
Iedereen die geïnspireerd 
is door informatie in dit 
tijdschrift is van harte 
uitgenodigd om het te 
verspreiden of te gebruiken. 
Doe iets met dat wat je 
aanspreekt. Zodat we elkaar 
verrijken en helpen met 
onze bijdragen aan de 
samenleving. En aan zorg 
en welzijn. Doe geen moeite 
te verbergen dat je iets hebt 
overgenomen, gebruikt 
of hergebruikt. Wees blij 
met wat je hier vond en 
wees trots op wat jij ermee 
doet. Dan is wat wij doen 
verrijkend voor wat jij doet 
en andersom. 

Digitale nieuwsbrieven
Abonneer u op de kosteloze digitale nieuwsbrief Flits van LOC. U ontvangt dan 

iedere twee weken een digitale nieuwsbrief met al het belangrijkste nieuws 

voor cliëntenraden uit verschillende sectoren. 

Daarnaast versturen wij enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief met 

nieuws rondom jeugdzorg en jeugd-GGz. Ga naar www.loc.nl/actueel om u te 

abonneren op een van onze nieuwsbrieven.

Praat mee over ontwikkelingen 
in zorg en welzijn

Van mensen wordt gevraagd om mee te doen, langer thuis te blijven wonen, 

meer zelf doen dus. Maar willen mensen dat? Of wil je wel, maar loop je tegen 

problemen aan? We lezen graag op ons forum wat uw ervaringen zijn met en 

mening over al deze ontwikkelingen. Daarnaast horen we graag wat LOC voor 

u kan betekenen? Wij zijn er om zeggenschap en medezeggenschap van 

cliënten krachtig te maken. We willen dat er in zorg en welzijn uit wordt gegaan 

van wat mensen belangrijk vinden. Slagen we daar voldoende in? Of moeten 

we iets heel anders doen, dan we nu doen? Ga naar www.loc.nl/forum

ZORG & ZEGGENSCHAP IS EEN UITGAVE VAN LOC

Het lidmaatschap van LOC staat open voor cliëntenraden van verzorgings- en  
verpleeg huizen, woonzorgcomplexen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg,  

jeugdzorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en welzijn. 
Wilt  u lid worden van LOC of heeft u vragen over het lidmaatschap, dan kunt u terecht  

bij de   ledenadministratie van LOC. Ook (adres)wijzigingen graag doorgeven via de  
leden/abonneeadministratie (abonnees@loc.nl) of (030) 284 32 00.
 Zorg & Zeggenschap wordt uitgegeven door uitgeverij Vakmedianet. 

Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gratis in tweevoud toegestuurd  
aan alle bij LOC aangesloten cliëntenraden.

Extra abonnementen
 Raden die aangesloten zijn bij LOC, kunnen (een) extra abonnement(en) nemen.  
De prijs per extra abonnement bedraagt 50 euro (2014). Hiervoor kunt u contact  

opnemen met de afdeling klantenservice van uitgeverij Vakmedianet:  
tel. (088) 584 08 88 of e-mail:  klantenservice@vakmedianet.nl.  Wijzigingen met  

betrekking tot extra abonnement(en) moet u ook aan Vakmedianet doorgeven.  
Zorg & Zeggenschap verschijnt ook op (daisy-)cd; hiervoor gelden dezelfde  

voorwaarden en kosten als voor een extra abonnement. 



Gastvrijheidszorg  
in de Praktijk 

DINSDAG 14 OKTOBER 2014    
REEHORST TE EDE

DE WINNAARS EN ANDERE  
GENOMINEERDE DEELNEMERS 
VAN GASTVRIJHEIDSZORG MET 
STERREN 2014 VERZORGEN 
WORKSHOPS VOOR EN DOOR  
DE PRAKTIJK. 

ZORG DAT U ERBIJ BENT  
EN SCHRIJF U IN VIA DE SITE  
ZORGMETSTERREN.NL 

GASTVRIJHEIDSZORG MET STERREN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR BOVENSTAANDE PARTNERS

GASTVRIJHEIDSZORG MET STERREN IS EEN INITIATIEF VAN  

LOC ZEGGENSCHAP IN ZORG, KOKSGILDE NEDERLAND EN B+B VAKMEDIANET
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