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Enkele andere overwegingen 
 

Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom 
Wat wij vinden niet is 
Wat wij zoeken? 
 
Laten we de tijd laten gaan 
Waarheen hij wil, 
 
En zie dan hoe weiden hun vee vinden, 
Wouden hun wild, luchten hun vogels, 
 
En ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt. 
 
Zo andersom is alles, misschien. 
Ik zal dit uitleggen. 
 
 
Rutger Kopland (1934) 
 
Uit: Verzamelde gedichten, G.A. van Oorschot, Amsterdam 2006 
Oorspronkelijk in: Tot het ons loslaat, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1997 
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Ten geleide 
 
 
In samenwerking met relevante veldpartijen ontwikkelt het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen 
een kwaliteitsmodule Omgaan met levensvragen van ouderen in de langdurende zorg als ondersteuning bij 
een zinvol leven (Kwaliteitsmodule Levensvragen). Dit maken het Kwaliteitsinstituut en het ministerie van 
VWS mogelijk. 
Deze kwaliteitsmodule levensvragen bevordert dat in de ouderenzorg meer aandacht komt voor het thema 
levensvragen door: 
 

 Het vergroten van bewustwording, gevoeligheid en vaardigheden van zorgmedewerkers in het 
onderkennen van en omgaan met levensvragen van cliënten in hun dagelijkse leven; 

 Organisaties voorwaarden leren creëren voor het borgen en concreet maken van omgaan met 
levensvragen binnen hun organisatie; 

 Zorgorganisaties een instrument in handen te geven waarmee zij kunnen vaststellen hoe cliënten 
de geleverde kwaliteit van omgaan met levensvragen waarderen. 

  
Voor u ligt de concepttekst voor de Kwaliteitsmodule Levensvragen waarop we graag commentaar krijgen. 
Daartoe zetten we een zogenaamde consultatieronde uit.  
 
Bent u cliënt of mantelzorger, zorgmedewerker, beleids- of kwaliteitsmedewerker, leidinggevende, 
activiteitenbegeleider, psycholoog, geestelijk verzorger of heeft u nog een andere functie in de 
intramurale of extramurale zorg, wij nodigen uit van harte uit mee te doen.  
 
U kunt meedoen aan deze consultatieronde door een digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan tot 14 maart 
2014. 
 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk.  
 
 
Christien Begemann en  Mariëlle Cuijpers 
Projectleiders 
 

 

Heeft u vragen over deze consultatie, neemt u dan s.v.p. contact op met Christien Begemann of Mariëlle 
Cuijpers via levensvragen@vilans.nl. Als u tegen technische problemen rondom de vragenlijst aanloopt, 
kunt u contact opnemen met Béatrice Dijcks ( B.Dijcks@vilans.nl). 

 
 
 
 
  

http://www.netwerklevensvragen.nl/enl/Error?channel=ENL&errorpath=http:%2f%2fwww.netwerklevensvragen.nl%2fenl%2fConsultatieronde-Zorgstandaard-Levensvragen.html&statusCode=404
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Inleiding 

 
 
Een kwaliteitsstandaard geeft vanuit het perspectief van de cliënt weer wat nodig is om goede zorg te 
verlenen.1 Aandacht voor levensvragen is ziekteoverschrijdend daarom kiezen we voor de term 
kwaliteitsmodule: een module is een onderdeel van een zorgstandaard bestaande uit generieke 
componenten, modules zijn ziekteoverschrijdend en werken verbindend tussen zorgstandaarden.  In de 
kwaliteitsmodule Levensvragen staat wat goede zorg inhoudt voor het omgaan met levensvragen van 
ouderen in de langdurende zorg, als onderdeel van ondersteuning bij een zinvol leven. 
 
De aanleiding voor de ontwikkeling van de module is de constatering door ouderen2 en zorgmedewerkers3 
dat aandacht voor levensvragen in de langdurende zorg onvoldoende is. Daarnaast speelt de ontwikkeling 
van een nieuw discours over kwaliteit in de zorg een rol waarbij kwaliteit van leven, mentaal welbevinden 
en zingeving uitdrukkelijk onderdeel gaan uitmaken van kwaliteitsverantwoording4. In de huidige 
overheersende opvatting van zorg in termen van diagnose stellen en behandelen en van het dienen te 
bewaren van professionele distantie, is aandacht voor de menselijke aspecten van zorg naar de marge 
verdwenen. De kwaliteitsmodule draagt er, als onderdeel van dit nieuwe discours over kwaliteit in de 
zorg, toe bij dat het menselijke aspect om ook aandacht te hebben voor de levensvragen van de cliënt 
weer onderdeel gaat uitmaken van zorg c.q. dat zorgmedewerkers erkenning krijgen voor wat ze op dit 
gebied al doen.  
 
In samenwerking met relevante veldpartijen ontwikkelt het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen 
een kwaliteitsmodule Omgaan met levensvragen van ouderen in de langdurende zorg. Dit maken 
Kwaliteitsinstituut en het ministerie van VWS mogelijk door de ontwikkeling van deze module op te nemen 
in hun pilotprogramma5 dat loopt van oktober 2012 – december 2014. De opzet van de kwaliteitsmodule 
baseert het Expertisenetwerk op het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten6 van 
Zorginstituut Nederland. Alleen modules die volgens de eisen van het Toetsingskader zijn vastgesteld 
komen in aanmerking voor opname in het kwaliteitsregister7.  
 
De achtergrond van standaardisering van de zorgverlening is die van de curatieve zorg, waar men vanuit 
overwegingen van kwaliteit van zorg al veel langer gewend is behandelingen van aandoeningen en ziektes 
te omschrijven in standaarden en protocollen.   
Onderdeel van de pilot levensvragen van het Kwaliteitsinstituut is om na te gaan hoe een kwalitatief 
onderwerp als levensvragen, dat zich niet leent voor strakke protocollering en waarin een brede groep 
zorgmedewerkers wordt aangesproken, in een standaard kan worden vervat en of en hoe je dit onderwerp 
geschikt dient te maken voor meet- en verantwoordingsdoeleinden. De ontwikkeling van deze 
kwaliteitsmodule heeft dan ook een exploratief karakter en wordt beoogd als showcase te dienen voor nog 
toekomstige kwaliteitsstandaarden voor andere, soortgelijke, thema’s.  
 
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen bestaat sinds 2008 en is een netwerk van tien landelijke 
organisaties met als doelstelling om aandacht voor levensvragen integraal onderdeel te laten worden van 
goede zorg en welzijn8. 

                                                 
1 Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten, CVZ, december 2013. 

http://www.cvz.nl/binaries/hst%3Ahst/hst%3Asites/zinl-www/hst%3Acontent/kwaliteit/toetsingskader-en-

register/toetsingskader/toetsingskader/toetsingskader/zinl%3Aparagraph/zinl%3Adocuments%5B2%5D/1401-toetsingskader-

kwaliteitsstandaarden-en-meetinstrumenten/Toetsingskader+kwaliteitsstandaarden+en+meetinstrumenten.pdf  
2 Zorg in de laatste jaren, SCP, 2011 
3 Ouderen en levensvragen : interviews met praktijkdeskundigen / Christien Begemann, Wendy van Lier, Utrecht NIZW Zorg, 2006 en  

Er  zijn voor de cliënt, met al je voelsprieten : verzorgenden willen reflecteren op hoe ze omgaan met levensvragen / D. Bierlaagh,           
G. Jagt, Utrecht, Vilans / Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2009 
4 Kwaliteitsdocument 2013, Verpleging, Verzorging en Zorg thuis, IGZ, ZN en LOC Zeggenschap in zorg, augustus 2013. 
5 http://www.cvz.nl/hetcvz/zorginstituut-nederland/kwaliteitsinstituut/pilots/pilots.html 
6 Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten, CVZ, december 2013,  idem 
7 Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdagavond 11-12-13 zei Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter van CVZ: “Ons 

voornemen is om deze standaarden en het meetinstrument op te nemen in het daarvoor bestemde Register, dat Zorginstituut 

Nederland vanaf 1 april 2014 gaat open stellen.” (website CVZ) 
8 www.netwerklevensvragen.nl 

http://www.cvz.nl/binaries/hst%3Ahst/hst%3Asites/zinl-www/hst%3Acontent/kwaliteit/toetsingskader-en-register/toetsingskader/toetsingskader/toetsingskader/zinl%3Aparagraph/zinl%3Adocuments%5B2%5D/1401-toetsingskader-kwaliteitsstandaarden-en-meetinstrumenten/Toetsingskader+kwaliteitsstandaarden+en+meetinstrumenten.pdf
http://www.cvz.nl/binaries/hst%3Ahst/hst%3Asites/zinl-www/hst%3Acontent/kwaliteit/toetsingskader-en-register/toetsingskader/toetsingskader/toetsingskader/zinl%3Aparagraph/zinl%3Adocuments%5B2%5D/1401-toetsingskader-kwaliteitsstandaarden-en-meetinstrumenten/Toetsingskader+kwaliteitsstandaarden+en+meetinstrumenten.pdf
http://www.cvz.nl/binaries/hst%3Ahst/hst%3Asites/zinl-www/hst%3Acontent/kwaliteit/toetsingskader-en-register/toetsingskader/toetsingskader/toetsingskader/zinl%3Aparagraph/zinl%3Adocuments%5B2%5D/1401-toetsingskader-kwaliteitsstandaarden-en-meetinstrumenten/Toetsingskader+kwaliteitsstandaarden+en+meetinstrumenten.pdf
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De organisaties in het netwerk bestaan uit vertegenwoordigers van ouderen en cliënten, 
(branche)organisaties zorg- en welzijn, kennisinstituten, en een levensbeschouwelijke organisatie. Zij zijn 
van mening dat goede zorg inhoudt dat zorgmedewerkers ogen en oren open hebben voor wat cliënten 
bezig houdt, kracht geeft en betekenis aan hun leven. Welke vragen over het leven stellen cliënten zich, 
hoe kijken ze terug op hun leven, wat maakt hun dag de moeite waard? En hoe kijken zij naar hun einde: 
de tijd die hen nog rest en de dood? Dit type aandacht voor cliënten is de kern van goede zorg. 
 
De uitgangspunten van de kwaliteitsmodule levensvragen zijn:  

 Levensvragen als onderdeel  van het proces van zingeving,  zijn inherent aan het menselijk 
bestaan, ook wanneer mensen zorg nodig hebben. 

 Levensvragen spelen gedurende het gehele zorgproces een rol en zijn soms voorspelbaar, vaak ook 
niet. 

 Een goede zorgrelatie tussen zorgmedewerker en cliënt is een basisvoorwaarde bij omgaan met 
levensvragen. 

 Omgaan met levensvragen van cliënten behoort bij het werk van een zorgmedewerker, ongeacht 
opleiding of functie en staat los van vaktechnische of medische deskundigheid. 

 
De kernactiviteit van de zorgmedewerker in het omgaan met levensvragen is het bieden van aandachtige 
en menslievende zorg waardoor de cliënt ervaart dat hij er toe doet en ruimte voelt om eventuele 
levensvragen te uiten. De rol van de zorgmedewerker is deze levensvragen te erkennen, herkennen en 
ermee om te gaan. Dat kan in elk geval door te luisteren, een klein gebaar van begrip te tonen of in 
gesprek te gaan, dan wel door in de zorgketen te zorgen dat een op het terrein van zingeving geschoolde 
professional contact opneemt met de cliënt. Het gaat vooral om het ontwikkelen van gevoeligheid van 
zorgmedewerkers om op de juiste wijze thuis te geven wanneer er een beroep op hen wordt gedaan en 
niet zozeer om het vergroten van kennis.  
 
De kwaliteitsmodule levensvragen bevat: 

 Een visie op het belang van omgaan met levensvragen in de langdurende zorg voor ouderen,  

 Een beschrijving van wat goede ondersteuning is bij levensvragen vanuit cliëntenperspectief en de 
wijze waarop zorgorganisaties en –medewerkers dit kunnen doen en  

 Mogelijke indicatoren voor kwaliteit van omgaan met levensvragen resultaat. [in deze versie nog 
niet opgenomen]  

 
Overal waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden. 
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Hoofdstuk 1. De aanleiding voor de module 

 
Deze module beschrijft hoe goede kwaliteit van ondersteuning bij levensvragen in de langdurende zorg 
voor ouderen eruit ziet. Voor we de opbouw van de module toelichten, gaan we nader in op de 
ontwikkeling die ertoe bijdraagt dat aandacht voor levensvragen van ouderen steeds belangrijker wordt 
als onderdeel van goede kwaliteit van zorg, namelijk: veranderingen in het denken over kwaliteit. 
Daarnaast blijkt dat het ook  aanzienlijke positieve effecten oplevert voor zowel het welbevinden van 
cliënten als werkplezier van zorgmedewerkers, en het onnodige, duurdere zorg voorkomt.  
 
 

‘Ik hoorde dat de dochter van een bewoner die hier net is aan het sterven was. Hij zat met zijn 
zoon te wachten tot ze door een familielid werden opgehaald om naar haar toe te gaan. Ik 
stelde me voor hoe ze zich voelden, verschrikkelijk. Ik was klaar met de zorg en klopte bij hen 
aan. Ze zaten daar met hun jas aan. Ik vroeg of ze koffie wilden en ging er even bij zitten. Ik 
zei: ik heb het nieuws gehoord, hoe is het met u, gaat het een beetje. Ik vroeg: vindt u het erg 
dat ik er even ben? Ik kom vragen of ik iets voor u kan doen. Ze antwoordden dat ze het fijn 
vonden dat ik er was, en dat ik even moest blijven zitten. Ze wilden hun verhaal kwijt, dat 
merkte ik.’ 
(citaat van zorgmedewerker van pilotorganisatie) 

 
 

 

1.1 Veranderingen in het denken over kwaliteit van zorg 

 
De zorg is de laatste decennia gerationaliseerd en instrumenteel geworden waarbij waarden als nabijheid, 
troost en medemenselijkheid zijn ingeruild voor begrippen als professionaliteit, effectiviteit en 
doelmatigheid. Dit speelt op het niveau van landelijk bestuur en beleid en ook binnen zorgorganisaties, op 
alle niveaus. De kwaliteitsmodule levensvragen is ontwikkeld omdat er in de langdurende zorg op alle 
voornoemde niveaus meer expliciete aandacht voor omgaan met levensvragen en zingeving wenselijk is. 
Het buiten het zicht houden van dit aspect van menselijke betrokkenheid als onderdeel van zorg is tevens 
onderdeel van maatschappelijke omstandigheden waarin menselijke relaties ondergeschikt zijn aan 
(economische) rationaliteit9 en niet of nauwelijks in beeld komen in kwaliteitsverantwoording. 
Er is de laatste jaren echter een kentering gaande in het denken over kwaliteit van zorg; er is inmiddels  
een nieuwe definitie van gezondheid in ontwikkeling die dit zichtbaar maakt. 
Onderzoekers, met M. Huber als een van de voortrekkers, werken internationaal aan de herdefiniëring van 
de WHO-definitie van gezondheid waarin in plaats van ziekte, gezondheid centraal staat. Zij definieert 
gezondheid als: ‘Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezondheid is geen doel op zich maar een middel tot 
zinvol leven’.10  
Zinvol leven is hiermee het doel van gezondheidsbevordering geworden, zo ook van de langdurende zorg. 
Daar past een andere manier van kwaliteitsverantwoording bij waarbij kwaliteit ook kwalitatief in plaats 
van uitsluitend kwantitatief beschreven wordt. 
Sinds het verschijnen van de Normen Verantwoorde Zorg11 acht jaar geleden, realiseert de overheid zich 
steeds nadrukkelijker dat naast goede lichamelijke en praktische zorg en ondersteuning, aandacht voor 
het (mentaal) welbevinden van cliënten belangrijk is: “Het welbevinden van mensen moet meer centraal 
komen te staan, zowel thuis als in instellingen. Het is nodig om meer te kijken naar de persoon in plaats 

                                                 
9 De economie van goed en kwaad. De zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street, Tomás Sedlácek en 

Intensieve menshouderij, hoe kwaliteit oplost in rationaliteit, Jaap Peters 
10 M. Huber in Mediator, oktober 2012, p. 9 en http://www.youtube.com/watch?v=eNIVJptxJu0  
11 Op weg naar normen verantwoorde zorg, juni 2005, Arcares et al 

http://www.youtube.com/watch?v=eNIVJptxJu0
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van naar enkel diens aandoening of indicatie”.12 De regering is voornemens de term ‘welbevinden’ op te 
nemen in de nieuwe AWBZ.13  
Vanuit het cliëntenperspectief klinkt een visie op kwaliteit inclusief zorg voor welbevinden duidelijk 
door.14 Daarnaast toont onderzoek aan dat de cliënten de ervaren kwaliteit van zorg sterk laten bepalen 
door hoe zij het contact met zorgverleners ervaren en de mate waarin die werkelijk aandacht voor hen 
hebben. Uit onderzoek naar de relatie tussen patiënt en arts blijkt dat patiënten primair empathisch 
bejegend willen worden en dat dit bewezen bijdraagt aan een betere gezondheid.15 
Uit het SCP- rapport ‘Zorg in de laatste jaren’16 blijkt dat bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 
wel tevreden zijn met de kwaliteit van de zorg zelf, maar minder met de aandacht die ze krijgen, onder 
meer voor levensvragen.  
 
De opstellers van het Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis uit 201317 verwoorden in 
de visie ‘Zorg in Verbinding’ nadrukkelijk dat betekenisvol leven van belang is18. Ze noemen mentaal 
welbevinden, het voeren van  eigen regie en een zinvolle dag in dit kwaliteitskader nadrukkelijk onderdeel 
van kwaliteit van leven. Zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg voert projecten uit om 
kwalitatieve narratieve manieren van kwaliteitsverantwoording te ontwikkelen.19  
 
In deze module sluiten we aan bij de nieuwe visie op kwaliteit en kwaliteitsverantwoording in de zorg 
door aanbevelingen en indicatoren20. 
  
 
 

1.2 Effecten van aandacht voor levensvragen  

 
Deze kwaliteitsmodule is tevens  van  belang omdat op basis van onderzoek21 en ervaringskennis blijkt dat 
aandacht voor levensvragen effect heeft op de ervaren kwaliteit van zorg: 

 Het allerbelangrijkste effect hiervan is op de cliënt zelf: cliënten beoordelen de kwaliteit van de 
zorg op het contact en de aandacht die ze krijgen.  

 Aandacht aan levensvragen schenken levert een bijdrage aan de arbeidstevredenheid van 
medewerkers.  

 Een ander belangrijk effect van aandacht aan levensvragen schenken is dat er zorg aansluit bij 
behoeften van de cliënt en er effectief mogelijk met de schaarse zorgmiddelen gewerkt wordt c.q 
er onnodige zorg voorkomen wordt.   

 
In hoofdstuk 3 werken we dit nader uit. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Kamerbrief hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst, Kamerstuk 25-4-13 
13 http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/9/Van-den-Burg-Langdurige-zorg-wordt-regelarm-

1356146W/?cmpid=NLC|zorgvisie|2013-09-09|Van_den_Burg:_Langdurige_zorg_wordt_regelarm&intcmp=terug-

naar-artikel   
14 Visiedocument LOC Zeggenschap in zorg, Waarde-volle zorg, http://www.loc.nl/loc/waardevolle_zorg  
15 Mazzie e.a 2011 in: Kom communiceren, Sandra van Dulmen, 2012 
16 Zorg in de laatste Jaren, SCP 2011 
17 Kwaliteitskader Verpleging, verzorging en zorg thuis, augustus 2013, Inspectie Gezondheidszorg, ZN en 

LOC Zeggenschap in Zorg 
18 Kwaliteitsdocument 2013  
19 Hernieuwd kwaliteitsbewustzijn, Actiz en Beelden van Kwaliteit, http://beeldenvankwaliteit.nl/, Vrije 

Universiteit, Hans Reinders e.a.  
20 De Universiteit voor Humanistiek doet  onderzoek op basis van de bevindingen in de pilotprojecten van 

de zorgorganisatie. In deze versie van het document staan nog geen indicatoren.   
21 http://www.123maat.nl/index.php/dut/Zingeving/Project-Zingeving-op-maat/Verkennend-onderzoek 

en www.centrumlevensvragenrotterdam.nl, Gezien en Gehoord, M. Davelaar c.s., 2013 

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/9/Van-den-Burg-Langdurige-zorg-wordt-regelarm-1356146W/?cmpid=NLC|zorgvisie|2013-09-09|Van_den_Burg:_Langdurige_zorg_wordt_regelarm&intcmp=terug-naar-artikel
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/9/Van-den-Burg-Langdurige-zorg-wordt-regelarm-1356146W/?cmpid=NLC|zorgvisie|2013-09-09|Van_den_Burg:_Langdurige_zorg_wordt_regelarm&intcmp=terug-naar-artikel
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/9/Van-den-Burg-Langdurige-zorg-wordt-regelarm-1356146W/?cmpid=NLC|zorgvisie|2013-09-09|Van_den_Burg:_Langdurige_zorg_wordt_regelarm&intcmp=terug-naar-artikel
http://www.loc.nl/loc/waardevolle_zorg
http://beeldenvankwaliteit.nl/
http://www.123maat.nl/index.php/dut/Zingeving/Project-Zingeving-op-maat/Verkennend-onderzoek
http://www.centrumlevensvragenrotterdam.nl/
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Hoofdstuk 2. Afbakening module: Context, doelgroep en 
doel 

In dit hoofdstuk staat eerst een korte schets over de huidige situatie in de langdurende zorg. Daarna 
beschrijven we welke knelpunten er zijn in de mogelijkheid om aandacht te geven aan levensvragen van 
ouderen. Hieruit volgt onze keuze voor doelgroep en doel van deze kwaliteitsmodule.  
 
 

2.1 Situatie langdurende zorg  

 
De zorg krijgt de komende jaren te maken met een verregaande versobering van de AWBZ waardoor 
verzorgingshuiszorg ophoudt te bestaan, minder mensen toegang krijgen tot een verpleeghuis en mensen 
dus langer met zorg en ondersteuning thuis blijven wonen. Gepaard met deze versobering gaat een 
verandering in de grondslag van de zorg: in principe moeten mensen in de toekomst voor zichzelf zorgen, 
aangevuld met hulp vanuit hun sociale netwerk. Pas wanneer dat niet (meer) mogelijk is, wordt dit 
aangevuld met door de overheid gefinancierde professionele hulp en ondersteuning. Dit hangt samen met 
een andere visie op de samenleving als geheel, ook wel uitgedrukt met de term 
“Participatiesamenleving”.22 
 
Slechts een zeer kleine groep mensen zal nog worden opgenomen in intramurale zorgorganisaties; het 
overgrote deel van degenen die kwetsbaar zijn woont in de toekomst thuis. De overheid spreekt mensen 
dus steeds meer aan op hun eigen kracht: zelfzorg en hulp vanuit de eigen kring.  
We hebben zowel te maken met een bezuinigingsoperatie omdat de zorgkosten te hoog worden, als met 
een paradigma-verandering in het denken over de rol van door de overheid gefinancierde professionele 
zorgverlening in onze samenleving. Deze zorg richt zich niet langer op het overnemen van lichamelijke en 
huishoudelijke zorg, maar op het assisteren bij een zo groot mogelijke zelfstandigheid en autonomie van 
kwetsbare mensen. 
 
De ouderenzorg is wat dat laatste betreft al enige jaren volop in beweging. Tal van zorgorganisaties zijn 
bezig zich te transformeren in een organisatie waar zoveel mogelijk zelfredzaamheid en eigen regie van 
cliënten wordt nagestreefd waarbij de behoefte van de cliënt centraal staat. Waar zorgverleners in 
samenwerking met familie en vrijwilligers zorg en ondersteuning bieden, en waar deze zorgorganisaties 
een bredere maatschappelijke  betekenis voor de wijk of buurt krijgen door hun voorzieningen of 
activiteiten hiervoor open te stellen.   
 
Voor zorgmedewerkers is het een uitdagende opdracht om cliënten op een nieuwe manier te benaderen. 
De definitie van Huber indachtig waarin gezondheid wordt gedefinieerd als het vermogen je aan 
omstandigheden aan te passen en eigen regie te voeren, is zorg verlenen erop gericht om cliënten te 
helpen een zinvol leven23 te leiden: dit is immers het doel van gezondheidsbevordering. Bij ondersteuning 
van een zinvol leven hoort aandacht voor levensvragen van mensen. We weten allemaal dat eigen regie en 
aanpassingsvermogen niet voor iedereen die gebruik maakt van de langdurende zorg haalbaar is. Maar ook 
wanneer iemand erg kwetsbaar is en er niet of nauwelijks meer sprake kan zijn  van eigen regie is 
ondersteuning bij een zinvol leven door aandacht voor levensvragen van belang; louter en alleen omdat 
het om een mens gaat die het waard is om aandacht en respect te krijgen.  
 
 

2.2 Knelpunten analyse 

Binnen de hierboven geschetste situatie van de langdurende zorg, constateren we de volgende knelpunten 
bij het integreren van omgaan met levensvragen in de langdurende zorg voor ouderen24: 

                                                 
22 Een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp 

van de (landelijke) overheid.” (Wikipedia) 
23 Zie voor een definitie hiervan hoofdstuk 2. 
24 Bronnen: pilots in Respect Zorggroep en Vecht en IJssel; gesprekken in expertgroep en leernetwerk; Meininger, P., Zorgen met Zin; 
Werken aan mentaal welbevinden Actiz;  Mentaal welbevinden in de zorg thuis, Actiz; Hoe voelt u zicht vandaag, Vilans;  Visiestuk 
Aandacht voor de vierde dimensie: Goede geestelijke zorg voor patiënten in de laatste levensfase en hun naasten in Westfriesland; 
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 Er is geen expliciete gedeelde en algemeen geaccepteerde visie op het belang van ondersteuning 
bij levensvragen van ouderen, noch in de samenleving als geheel, noch binnen zorgorganisaties.  
- In onze samenleving heerst een dominant mensbeeld van autonomie en vitaliteit; daar past 

een acceptatie van de kwetsbaarheid van het leven niet goed in; 
- Beleving van zin, levensvragen hebben en ermee omgaan, wordt beschouwd als iets voor de 

kerk of het privé domein.  
- Zorgorganisaties benoemen het zelden expliciet in hun organisatievisie en het is zelden terug 

te vinden in hun beleidsdocumenten. 
 

 Onbegrip of verlegenheid bij (zorg)medewerkers  in het omgaan met levensvragen 
- Gericht zijn op zorgen en handelen en minder op ‘er zijn’, contact hebben. Tijd voor een 

gesprek is geen werktijd; 
- Niet herkennen van levensvragen achter bepaald gedrag of houding; 
- Handelingsverlegenheid, door henzelf nog het meest expliciet benoemd rondom 

levensmoeheid en levenseindevraagstukken (bijv. stoppen met eten en drinken); beperkt 
repertoire aan vaardigheden om met levensvragen om te gaan (alleen luisteren)  

- Geen of te weinig gelegenheid krijgen om uit te wisselen over en reflecteren op wat het werk 
bij zichzelf aan levensvragen oproept, omdat levensvragen bij cliënten ook eigen levensvragen 
kan oproepen.  

- Geen coaching, ondersteuning, erkenning krijgen van leidinggevende.  
- Onvoldoende borging van aandacht van levensvragen in het zorgproces zoals in het  

zorgleefplan, multidisciplinaire besprekingen en cliëntbesprekingen; discrepantie tussen 
verschillende documenten rondom de cliënt. Hierbij speelt tevens de spanning tussen 
rapporteren versus privacy van de cliënt een rol. 

 
 

 Ouderen hebben een drempel om dit contact aan te gaan 
- Uit bescheidenheid: de zorg heeft het al zo druk; 
- Uit angst dat dingen worden doorverteld; 
- Als er veel wisselende medewerkers zijn; 
- Als er geen belangstelling wordt getoond; 
- Als er geen basis van vertrouwen is die dit mogelijk maakt  

 
 

 De rol van geestelijke verzorging binnen zorgorganisaties is niet altijd duidelijk en effectief 
- Te vaak nog wordt die rol vooral gezien gericht op vieringen en individueel contact met 

ouderen en familie, en te weinig nog gericht op zorgteams en individuele medewerkers; 
- Er wordt in zorginstellingen bezuinigd op overheadkosten, waaronder het budget voor 

geestelijke verzorging. 
- Medewerkers zijn niet goed op de hoogte van rol van geestelijk verzorger en wat dit voor hen 

kan betekenen.  
 

 Er is een gebrek aan zingevende activiteiten en omgeving 
- In zorgorganisaties gaat meer aandacht uit naar recreatieve groepsactiviteiten dan naar 

zingevende activiteiten zoals gespreksgroepen, levensboeken maken, natuurbezoek, 
mindfulness, 1-op-1 contacten. 

- Onvoldoende aandacht voor bevorderen van contact en vriendschap van ouderen onderling 
- Geen/onvoldoende stilteruimte, zitjes, ruimte voor vertrouwelijke gesprekken, onvoldoende 

aandacht voor sfeer 
- Onvoldoende zicht op de mogelijkheden/sociale kaart van andere 

initiatieven/groeperingen/organisaties die van betekenis kunnen zijn voor de cliënt 
 

 Onvoldoende borging van aandacht voor levensvragen in organisatorische randvoorwaarden 
- Aandacht voor levensvragen vindt meestal gefragmenteerd plaats en is niet verankerd in alle 

belangrijke aspecten van de organisatie zoals in de wijze van leiding geven, het personeels-, 
vrijwilligers- en familiebeleid, activiteitenbeleid of in communicatieplannen en de 

                                                                                                                                                                  
Exploratie van inhoud en methoden voor een kwaliteitsstandaard omgaan met levensvragen, Universiteit voor Humanistiek;  Aan de 
heidenen overgeleverd, Anbeek, Christa VU, Oratie.  
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zorgprocessen. De organisatie is onvoldoende voorbereid op taak om om te gaan met 
levensvragen: het wordt niet expliciet gemaakt en niet structureel.  

 

 Het is tot op heden onvoldoende ‘hard’ duidelijk te maken wat aandacht voor levensvragen voor 
effect heeft op cliënten en medewerkers 
- Het is moeilijk te isoleren om te meten; 
- Tot op heden is het niet relevant genoeg gevonden om budget vrij te maken om hier goed 

onderzoek naar te doen 
- “Zachte” manieren van meten (narratief, kwalitatief) staan in minder hoog aanzien in de zorg 

dan kwantitatieve metingen 

- Een dergelijke effectmeting maakt geen onderdeel uit van kwaliteitssysteem  
 

2.3 Doelgroep 

De doelgroep van deze kwaliteitsmodule zijn zorggebruikers25 met een indicatie voor verpleging, 
verzorging of zorg thuis. Daar waar cliënt staat, worden tenzij anders staat aangegeven, ook naasten, 
zoals familie of mantelzorger bedoeld. We gaan in deze module niet verder in op de specifieke behoeften 
van de naasten.     
 
Professionals 
 
De uitvoering van de kwaliteitsmodule richt zich op zorgmedewerkers26 in de langdurende zorg. Iedere 
medewerker heeft vanuit en passend bij zijn/haar eigen functie en taak een rol in omgaan met 
levensvragen van cliënten.  
 
 
Vrijwilligers 
In de zorg werken bij tal van activiteiten in toenemende mate vrijwilligers mee, ook wel informele 
zorgverleners genoemd. Van deze vrijwilligers mag verwacht worden dat zij kunnen omgaan met 
levensvragen van cliënten. In deze kwaliteitsmodule wordt met zorgmedewerker in algemene zin ook 
vrijwilliger bedoeld. Een enkele keer gaan we specifiek in op de rol van vrijwilligers. Het valt (vooralsnog) 
buiten het kader van de module om dat meer in detail te doen.  
 
 

2.4 Doel kwaliteitsmodule   

 
Oud zijn en worden is geen ziekte, ook al maakt ziekte vaak deel uit van het leven op de oude dag en kan 
dat allerlei vragen en praktische problemen oproepen. In de langdurende zorg gaat het erom nog een zo 
goed mogelijk leven kunnen, mogen en leren leiden in de gegeven omstandigheden, het gaat dan om 
levenskunst en levensmoed. Dit vraagt van het thema levensvragen dat het gezien wordt in het licht van 
het gewone leven met alles wat daarin aan lief en leed aan de orde komt, waaronder ook vragen naar de 
eindigheid van het leven. Een strak geprotocolleerde aanpak van wanneer en hoe zorgmedewerkers 
moeten omgaan met levensvragen past daarin niet.  

                                                 
25 Conform de definitie in de Richtlijn voor richtlijnen, Regieraad Kwaliteit van zorg, Den Haag, Herziene versie april 

2011: Onder zorggebruikers worden patiënten, cliënten, familie van patiënten en cliënten, en mantelzorgers 

verstaan 
26 Onder zorgmedewerkers verstaan we: verpleegkundigen, verzorgenden, facilitair medewerkers, medewerkers 

welzijn, activiteitenbegeleiders, specialisten ouderengeneeskunde en overige specialistische BOG-geregistreerde 

behandelaren, paramedici, geestelijk verzorgers en overige niet BIG-geregistreerde professionele 

zorgmedewerkers.  
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Dat is een ander perspectief dan wanneer het om terminale zorg gaat, dan staat stervensnood/-kunst 
centraal. Het is ook een ander perspectief dan bij behandelbare aandoeningen of na revalidatie, dan is 
zorg erop gericht dat de cliënt zijn of haar vertrouwde leven weer zo snel als mogelijk kan oppakken.27 
 
Het belangrijkste doel van deze kwaliteitsmodule is dan ook: 

Dat de zorg die cliënten ontvangen bijdraagt aan een zinvol leven en daar hoort aandacht 
voor levensvragen in hun dagelijkse leven bij. 

 

De kwaliteitsmodule sluit aan bij de normen verantwoorde zorg28 waarbinnen mentaal welbevinden een 

van de vier domeinen29 is die in het leven van cliënten onderscheiden worden, als onderdeel van 

kwaliteit van leven. Ondersteuning bij levensvragen maakt hier een belangrijk deel van uit.  

“De cliënt mag rekenen op respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling, en 

het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie” (zie noot 28). 

 

De kwaliteitsmodule richt zich op wat in de Richtlijn Spirituele Zorg30 niveau A genoemd wordt: situaties 

waarin omgaan met levensvragen op het alledaagse niveau volstaat. Wanneer cliënten behoefte hebben 

aan diepgaander begeleiding dient de organisatie vanuit de samenwerkingsketen binnen of buiten de 

eigen organisatie daarin te voorzien, zie ook de aanbevelingen in hoofdstuk 5. 

 

“Het uiterste dat we kunnen doen is de ander het gevoel geven dat hij/zij er mag zijn.” 
(zorgmedewerker tijdens projectbespreking pilotorganisatie)  
 

De kwaliteitsmodule levensvragen bevordert dat in de ouderenzorg meer aandacht en ruimte komt voor 
het thema levensvragen, dat het er mag zijn als onderdeel  van dagelijkse zorg  en dat zorgmedewerkers 
de eigenheid van cliënten erkennen en ernaar handelen,  door: 
 

 Het vergroten van bewustwording, gevoeligheid en vaardigheden van zorgmedewerkers in het 
onderkennen van en omgaan met levensvragen van cliënten in hun dagelijkse leven; 

 Organisaties voorwaarden leren creëren voor het borgen en concreet maken van omgaan met 
levensvragen binnen hun organisatie 

 Zorgorganisaties een instrument in handen te geven waarmee zij kunnen vaststellen hoe cliënten 
de geleverde kwaliteit van omgaan met levensvragen waarderen. 

 
 
De module bevat aanbevelingen om kwalitatief optimale ondersteuning bij levensvragen te bieden. 
Daarmee biedt de module zorgmedewerkers tegelijkertijd handvatten om het domein mentaal 
welbevinden op het onderdeel levensvragen en zingeving en het domein participatie (zinvolle dag)  
concreter te maken en in hun werkwijze en houding te integreren. Dit levert tevens een bijdrage aan het 
voldoen aan verschillende kwaliteitscriteria van het Kwaliteitskader 2013.31 
 
 
  

                                                 
27 Met dank aan Peterjan van der Wal, die een proefschrift voorbereidt over de vraag wat het leven de moeite van het leven waard 

maakt voor ouderen die afhankelijk zijn van verpleeghuiszorg. 
28 Kwaliteitsdocument 2013 
29 Het domein Participatie is eveneens relevant, dat beoogt te bevorderen dat cliënten een zinvolle dag beleven.  
30 Richtlijn Spirituele Zorg, Agorawerkgroep, C. Leget c.s., 
31 We werken de relatie tussen het domein mentaal welbevinden en de kwaliteitsmodule levensvragen in een later stadium in de 

ontwikkeling van deze module nog  verder uit. 



Concept Kwaliteitsmodule Levensvragen, versie februari 2014 
 

Hoofdstuk 3. Omgaan met levensvragen 

In dit hoofdstuk geven we aan wat ‘omgaan met levensvragen’ betekent. We beschrijven daarvoor eerst 
de betekenissen van de begrippen ‘zingeving’ en ‘levensvragen’, vervolgens gaan we in op de relevantie 
van het thema levensvragen voor ouderen en in de zorg voor ouderen. 
 
Deze kwaliteitsmodule is gericht op zorgmedewerkers die in de langdurende zorg met ouderen werken. 
Deze ouderen zijn door hun hoge leeftijd kwetsbaar en leven naar hun einde toe. Het is een levensfase die 
sterk door verlies wordt bepaald: verlies van gezondheid, partner, vrienden en familie en zelfstandigheid.  
Maar ook een fase waarin bronnen voor zingeving en geluk aanwezig zijn. Eigen krachtbronnen, een 
zinvolle daginvulling, natuurbeleving, herinneringen, nieuwe belevenissen en contacten en de relatie met 
familie, kinderen en kleinkinderen en levensbeschouwelijke of spirituele ontwikkeling, bijvoorbeeld. 
 
In dit hoofdstuk zetten we uiteen wat we onder zingeving en levensvragen32 van ouderen verstaan. Maar 
voor we dat doen benadrukken we dat goede kwaliteit van zorg op de eerste plaats inhoudt, gewone 
menselijke aandacht te geven aan wat de oudere cliënten bezighoudt; zowel de blije als verdrietige 
dingen, grote en kleine. Dit wordt bevestigd door interviews met cliënten in de pilotorganisaties33. Zij 
geven aan dat laagdrempelig contact met zorgmedewerkers voorwaarde is om over meer diepgaande 
dingen die hen bezighouden te vertellen.  
 
 

3.1 Zingeving, zingevingsbehoeften, zinvol leven en levensvragen 

 
Wat bedoelen we precies met levensvragen en de ondersteuning daarbij? Levensvragen is een breed begrip 
dat om  verduidelijking vraagt. Tegelijkertijd biedt het juist in haar breedte ruimte voor de grote 
diversiteit die er in schuilgaat. 
De term levensvragen hangt nauw samen met de begrippen zingeving en zinvol leven. 
 
Zingeving is een proces dat in ieder mens, oud en jong, plaatsvindt: dag in, dag uit. Het gaat over 
betekenis zoeken, je positie in de wereld om je heen bepalen, je leven als zinvol ervaren.  
‘Zingeving is een proces van oriëntatie of heroriëntatie op en in het leven’(cf. Mooren, 2010).  
Vaak gebeurt het automatisch zonder dat je het zelfs in de gaten hebt. Maar er zijn ook fasen in het leven 
waarin je heel bewust bent van dit proces, bijvoorbeeld wanneer je na een lang huwelijk je partner 
verliest, werkloos wordt, je vertrouwde huis moet verlaten of een echtscheiding doormaakt. Ofwel 
‘wanneer de zinbeleving stagneert, bijvoorbeeld wanneer het leven problematisch is en er verandering 
nodig is, of wanneer men een gevoel van leegte heeft doordat diepere behoeften onbevredigd blijven, of 
wanneer iemand getroffen wordt door een ernstige levenservaring’ (Alma, Derkx en Suransky, 2011). Ook 
vreugdevolle ervaringen zoals een geboorte of huwelijk leiden vaak tot bewuste zingevingservaringen en 
tot levensvragen. 
 
Wij mensen zijn allemaal gericht op het hebben van een zinvol leven, een leven dat we de moeite waard 
vinden. 
Derkx (2011) onderscheidt de volgende zingevingsbehoeften: 

– doelgerichtheid (purpose): leef je ergens naartoe wat je van waarde vindt? 
– morele rechtvaardiging (moral worth): is je leven, dat wat je doet, moreel te verantwoorden? 
– eigenwaarde (self-worth):vind je jezelf de moeite waard? 
– competentie (efficacy, control): heb je het gevoel dat je invloed hebt op je leven? 
– begrijpelijkheid (comprehensibility, coherence): heb je een begrijpelijk verhaal over je 

leven/gebeurtenissen? 

                                                 
32 In de palliatieve zorg spreekt men over spirituele zorg, dit overlapt grotendeels maar niet helemaal met omgaan met 

levensvragen. Palliatieve zorg betrekt nadrukkelijker de eindigheid en het stervensproces bij het ingaan op zingevingsvragen, 

terwijl de langdurende ouderenzorg breder is. Zie: richtlijn spirituele zorg in de palliatieve zorg. Zie ook hoofdstuk 1. 
33 Vaart van der Wander, Rosanna van Oudenaarden e.a, Een exploratie van inhoud en methoden voor een 

kwaliteitstandaard ‘omgaan met levensvragen in de langdurende zorg voor ouderen’. De eerste onderzoeksfase, 

Universiteit voor Humanistiek, 30 september 2013. 
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– verbondenheid: voel je je verbonden met anderen of een ander? 
– transcendentie: voel je je deel van een groter geheel (kan religie zijn) of verlang je daarnaar?.  

  
De zin of zinloosheid van je leven kan worden opgevat als de optelsom van alle manieren waarop je deze 
zeven ‘zinbehoeften’ – zoals ze ook wel worden genoemd – al dan niet weet te bevredigen (idem).  
 
Zingeving is dus een proces waarin we aan onze zingevingsbehoeften proberen te voldoen en dat tot doel 
heeft een zinvol leven te leiden. Telkens weer, dag in, dag uit. 
 
Waar bevindt zich in dit geheel nu het begrip levensvragen? 

 
Onder levensvragen verstaan wij omvattende vragen over het leven en onze plaats in de wereld. Het gaat 
onder meer om wat het leven de moeite waard maakt om geleefd te worden, wat het betekent mens te 
zijn, wat onze plaats is in de kosmos, hoe we in de wereld kunnen staan, wat we voor waar en waardevol 
houden en hoe we op menswaardige wijze kunnen samenleven. (Mooren 2010).Het zijn met andere 
woorden de vragen die we ons stellen in het proces van zingeving; ze maken daar onderdeel van uit.  
Het zijn grote vragen over zin en bedoeling van het leven. Maar het zijn ook de kleine vragen die zich in 
het alledaagse afspelen. Levensvragen worden ook wel ‘trage vragen’ genoemd.34  
 
 Alledaagse zingeving 
Een apart woord is hier op zijn plaats over het belang van aandacht voor zingeving in het alledaagse leven, 
en de alledaagse levensvragen die hier onderdeel van uitmaken. 
Hoewel het proces van zingeving natuurlijk ook gaat over de grote vragen des levens, vindt het meestal 
plaats in ons dagelijkse bestaan. In dit proces  gaat het om hele wezenlijke en ogenschijnlijk eenvoudige 
vragen. Over hoe je je gewaardeerd voelt in je sociale omgeving,  of je leuke/interessante dingen in het 
vooruitzicht hebt, of je het gevoel hebt zelf invloed te hebben op je dagindeling et cetera, et cetera. 
Het is belangrijk om doordrongen te zijn van dit alledaagse niveau van zingeving en levensvragen, omdat 
daar de basis ligt voor de ondersteuning die deze module beoogt te borgen in de langdurende zorg. 
 

“Ik kwam ’s ochtends  bij mevrouw B. op de kamer die me vroeg of ik haar kanarie eten wilde 
geven. Toen ik bij de kooi kwam zag ik het vogeltje dood op de bodem liggen. Het zweet brak 
me uit want ik wist hoeveel het diertje voor mevrouw betekent! Wat nu? Het direct vertellen? 
Het voor me houden tot haar dochter er is? Ik legde eerst maar een handdoek over de kooi en 
zei dat hij er een beetje moe uitzag. Tijdens de zorg dacht ik na: ik wist dat de dochter geen 
nieuwe voor haar moeder zou kopen omdat ze het vies vond en geen zin had de vogel te 
verzorgen. Uiteindelijk heb ik in de loop van de ochtend mevrouw het slechte nieuws verteld en 
gevraagd of ze een nieuw vogeltje wil hebben. Dat gaan we samen uitzoeken en ik zorg wel dat 
het verzorgd wordt….” 
(Uit gesprekken met zorgmedewerkers in een van de pilotorganisaties) 

 
Deze zorgmedewerker weet dat dit vogeltje de dagen van mevrouw B. helpt de moeite waard te maken: 
iets om voor te zorgen, zich verbonden mee te voelen, iets dat haar misschien herinnert aan vroeger… 
Aandachtig zijn voor hoe het met iemand gaat en wat gebeurtenissen voor een cliënt betekenen, is de 
essentie van omgaan met levensvragen in het dagelijks leven. 
 
 

3.2 Levensvragen van ouderen 

 
Wanneer we de zingevingsbehoeften zoals Derkx die omschreven heeft vertalen naar ouderen zonder 
hierin uitputtend te willen zijn, krijgen we nog beter inzicht in wat er voor hen kan spelen. 

 
– Behoefte aan doelgerichtheid: heeft iemand nog iets positiefs in het vooruitzicht, kan iemand 

nog ergens naartoe werken/leven? 
– Behoefte aan morele rechtvaardiging: is het eigen leven terugkijkend de moeite waard 

geweest, kan men daarachter staan? En in het heden: kan men rechtvaardigen hoe men nu op 
dit moment in het leven staat? Bijvoorbeeld: erg afhankelijk zijn van anderen. 

                                                 
34 Harry Kunneman. 
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– Eigenwaarde: houdt iemand nog een gevoel van eigenwaarde wanneer lichamelijke vermogens 
afnemen en afhankelijkheid van anderen groot wordt? Wanneer bekenden en geliefden 
overlijden die je erkenden in wie je vroeger was? Wanneer je vergeetachtig wordt? 

– Competentie: kan iemand ondanks lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang nog voldoende 
invloed op het eigen leven uitoefenen? 

– Begrijpelijkheid: kan met tot een voor zichzelf duidelijk verhaal over het leven en de huidige 
situatie komen? Is de leefsituatie veilig en vertrouwd wanneer je in de war bent? 

– Verbondenheid: is er in voldoende mate verbondenheid met anderen, ook wanneer de eigen 
kring kleiner wordt? 

– Transcendentie: kijken naar het einde van het leven, nadenken over wat er na de dood 
gebeurt, steun en kracht krijgen van iets dat groter is dan jezelf (kan religie zijn). 

  
 
Het vervullen van deze zingevingsbehoeften, de levensvragen die hieruit voortkomen, speelt zich, zoals 
we in de voorgaande paragraaf reeds aangaven, vaak op het alledaagse niveau af. 
 
 
 

3.3 Omgaan met levensvragen als onderdeel van langdurende zorg voor 
ouderen 

 
Omgaan met de levensvragen van ouderen, wat houdt dat precies in? 
In het leven van ouderen spelen zorgmedewerkers een cruciale rol, alleen al omdat zij vaak degenen zijn 
met wie de ouderen het meeste contact hebben. Ook andere medewerkers zijn belangrijk, van de 
pedicure tot de huismeester of telefoniste en van de locatiemanager tot de Raad van Bestuur, ook met 
hen hebben cliënten contact en gesprekken. Een groep die steeds belangrijker wordt in het omgaan met 
levensvragen zijn vrijwilligers: gastvrouwen/heren, bezoekvrijwilligers, kerkvrijwilligers et cetera. 
 
Het allerbelangrijkste voor cliënten is dat al deze mensen, zorgmedewerkers, overige medewerker en 
vrijwilligers, een open en belangstellende houding hebben. Dat zorgt voor de sfeer, gezelligheid en opent 
de weg om vertrouwd contact op te bouwen. De vereiste competenties voor het kunnen omgaan met 
levensvragen verschilt en is afhankelijk van taak en functie van de verschillende typen medewerkers in de 
organisatie. Dit is ook terug te vinden in de beroeps- en competentieprofielen van de verschillende 
doelgroepen. Ook persoonlijke capaciteiten spelen een rol en voorkeuren van cliënten.  
Wanneer (zorg)medewerkers en vrijwilligers omgaan met levensvragen van ouderen wil dat zeggen dat zij 
in dat contact gericht zijn op hun zingevingsbehoeften. Oftewel: zich bewust zijn van een laag dieper in 
dit contact dan het alledaagse/materiele.35,36 
 
Vertaald naar het dagelijks leven van ouderen: een gericht zijn op wat haar/hem bezighoudt, verdriet 
doet, gelukkig maakt, een gevoel van eigenwaarde geeft, houvast geeft, verveelt. Op hoe iemand 
terugkijkt naar zijn of haar leven, en hoe iemand vooruitkijkt naar het einde. 
Dat kan heel alledaags zijn, de zin van het moment. Bijvoorbeeld comfortabel liggen, een wandeling 
maken, een bezoek van een kleinkind, een schaakpartij. 
Maar ook op existentieel vlak, de uiteindelijke zin: waarom gebeurt mij dit, heb ik mijn leven goed 
geleefd, wat wacht mij na de dood? 
 
De ondersteuning is vooral: er te zijn voor de ander, met oren en ogen open. Contact te maken, weten 
wie de cliënt is  en wat er voor deze cliënt vandaag toe doet en daar naar eigen vermogen en  in 
samenwerking met collega’s mee om te gaan. Voor de ene medewerker kan dit betekenen dat hij zelf een 
diepergaand gesprek voert, voor de ander dat hij een collega of een geestelijk verzorger of behandelaar 
betrekt om dit te doen. Het vraagt om goede onderlinge samenwerking en voortdurende afstemming in de 
organisatie om de cliënt hierbij de meest passende ondersteuning te bieden 37  
 
Aanbevelingen hierover staan in hoofdstuk 5. 

                                                 
35 Bijdrage expertgroep, verslag 30 mei 2013, J. Baneke 
36 Zie ook de Richtlijn spirituele zorg voor de verschillende betekenislagen waarnaar je kunt luisteren in het gesprek met de cliënt.  
37 In deze kwaliteitsstandaard gaan we niet in op de precieze afbakening tussen wat de ene medewerker nog wel en niet kan of moet 

doen. Dit is steeds afhankelijk van de specifieke situatie. Verder verwijzen we naar de richtlijn spirituele zorg in de palliatieve 

zorg voor situaties waarin het om ernstige existentiële problematiek gaat.  
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3.4 Organisatorische randvoorwaarden 

 
Aandacht voor levensvragen in het directe contact tussen medewerker en cliënt is belangrijk maar nog 
niet toereikend om van een goede kwaliteit van omgaan met  voor levensvragen te spreken. 
Wil de aandacht voor cliënten er in voldoende mate en kwaliteit zijn, dan moeten daar in de organisatie 
voorwaarden voor gecreëerd worden. Om een paar voorbeelden te noemen: goede begeleiding en 
ondersteuning van medewerkers, een duidelijke plaats ervoor in het Zorgleefplan van cliënten, een zinvol 
activiteitenaanbod voor bewoners en een duidelijke visie op het belang van aandacht voor levensvragen 
bij het management.  
De aanbevelingen  over deze randvoorwaarden staan in hoofdstuk 5. 
 
 

3.5 Effect van goed omgaan met levensvragen en relatie met doelmatigheid 

 
Zoals in hoofdstuk 1 al staat  blijkt  uit onderzoeken in Rotterdam en Nijmegen38 dat aandacht voor 
levensvragen groot effect heeft. Dit wordt door ervaringen uit de praktijk ondersteund. Natuurlijk op het 
welbevinden en kwaliteit van leven van de cliënt zelf, dat staat voorop. Maar ook medewerkers varen er 
wel bij en bij voldoende aandacht voor levensvragen neemt beroep op (ongeplande) fysieke en ADL- zorg 
af. 
Samengevat zijn effecten: 
 

- De opbrengst voor de cliënt 
De belangrijkste opbrengst voor een cliënt is dat hij zich gezien en gehoord voelt en het gevoel 
heeft dat hij er als mens toe doet. Aandacht voor levensvragen helpt om een doel in het leven te 
houden, je van betekenis te voelen en om terug- en vooruit te kijken naar het eigen leven en 
draagt zo bij aan het vermogen je aan nieuwe situaties aan te passen en het behouden van de 
eigen regie, hetgeen onderdeel is van gezondheid. 
  

- De opbrengst voor de medewerker 
Mensen werken in de zorg omdat ze contact met anderen belangrijk vinden en van betekenis 
willen zijn. Wanneer ze aandacht hebben voor levensvragen van hun cliënt, weten ze dat ze 
werkelijk iets voor hen betekenen op dat moment. Over dat soort contact en momenten zeggen 
ze: “hier doe ik het voor”, “dit was een dag met een gouden randje”.  
 

- De winst voor de organisatie 
Ten eerste is tevredenheid van cliënten en medewerkers al een belangrijke opbrengst, maar er is 
nog meer. Uit datzelfde onderzoek in Nijmegen blijkt dat gesprekken over levensvragen met 
zelfstandig wonende ouderen het beroep op huisartsenzorg verminderden. Hoewel dit door de 
geringe onderzoekspopulatie geen representatief onderzoek was geeft het wel een sterke indicatie 
van de samenhang tussen aandacht voor dit aspect van het leven en minder beroep op 
andersoortige zorg. Ervaringen uit de praktijk ondersteunen dat dit ook in de zorg het geval is. 
“Wanneer een cliënt onrustig is en tegenstribbelt ga ik eerst even zitten en maak echt contact 
over wat hem of haar bezighoudt. Daarna is de zorg dan in een mum van tijd gebeurd”.39 

 
 
 

  

                                                 
38 http://www.123maat.nl/index.php/dut/Zingeving/Project-Zingeving-op-maat/Verkennend-onderzoek  
39 Intervisiebespreking met zorgmedewerkers 2011 

http://www.123maat.nl/index.php/dut/Zingeving/Project-Zingeving-op-maat/Verkennend-onderzoek
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Hoofdstuk 4. De behoefte van ouderen 

 
In een kwaliteitsmodule over omgaan met levensvragen in de langdurende zorg is het natuurlijk uiterst 
belangrijk om ook te beschrijven wat we weten over de behoeften die ouderen hebben aan ondersteuning.  
In hoofdstuk 3 hebben we beschreven wat we verstaan onder zingeving en levensvragen van ouderen en 
waar die mee te maken hebben. In het rapport De laatste fase (SCP 2011) staat dat ouderen meer 
aandacht willen voor hun levensvragen. Aanvullend daarop hebben we de volgende bevindingen gedaan 
over wat ouderen belangrijk vinden in de manier waarop zorgmedewerkers daarover met hen in contact 
zijn40. [aanvulling in 2e jaar met bevindingen volgende pilot] 
 
 

1. Cliënten willen het gevoel hebben dat er aandacht is voor hoe het echt met hen gaat. 
 
Dit hebben ze wanneer zorgmedewerkers: 

- Hen vragen hoe het gaat, hoe het met hen is. Dit kan in algemene zin zijn maar ook bij 
bepaalde levensgebeurtenissen, zoals een belangrijk bezoek, of een probleem in de familie; 

- Doorvragen, het niet bij een algemene oppervlakkig “hoe is het” houden; 
- Op de hoogte zijn van belangrijke dingen en gebeurtenissen in hun leven; 
- Op de hoogte zijn van hoe het contact is met hun sociaal netwerk en wat ze daar wel en niet 

mee (kunnen)delen 
Over de rol van de geestelijk verzorger in dit verband wordt gezegd: het is belangrijk dat contact met 
hem of haar niet alleen op afspraak/afroep plaatsvindt, maar dat zij/hij ook uit zichzelf langskomt en 
mensen uitnodigt aan vieringen of gespreksgroepen deel te nemen. 
 
 

2. In de houding van zorgmedewerkers is het volgende belangrijk: 
 

- Fijngevoeligheid hebben voor wanneer het goed is om door te vragen/contact te maken en 
wanneer iemand beter (even) met rust gelaten kan worden of dergelijk contact überhaupt 
liever niet heeft 

- Een gedeelde taal spreken is een voordeel, maakt een vertrouwelijk contact gemakkelijker 
- Weet hebben van de geloofsovertuiging van de bewoner en dat laten blijken 
- Tijd nemen voor contact/een gesprek; dat hoeft niet lang te duren 
- De bewoner/cliënt niet lastig vallen met eigen problemen 
- Weten welk sociaal netwerk de cliënt heeft, zowel met familie en vrienden als in huis. En 

weten welke rol dit netwerk speelt. 
- In staat is een vertrouwensband op te bouwen 

 
3. Cliënten vinden laagdrempelig gezelligheidscontact belangrijk 

 
Laagdrempelig contact zoals een praatje komen maken of een sociale activiteit doen maakt ruimte om 
ook over diepgaander dingen te kunnen spreken. Dit wordt zowel ten aanzien van de rol van 
zorgmedewerkers gezegd als over de geestelijk verzorger. 
 

4. Van de organisatie vragen ze: 
 
- Niet teveel wisselingen in personeel; 
- Dat het duidelijk is bij wie ze met hun vragen/behoefte aan contact over levensvragen terecht 

kunnen; 
- Dat er laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd (sociaal cultureel en 

gespreksgroepen) 
 

  

                                                 
40 In de pilotorganisaties zijn door de projectgroepen verschillende gesprekken gevoerd met cliënten en cliëntenraden en 

onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) hebben in de twee pilotorganisaties individuele interviews met 
bewoners/cliënten gehouden en zijn een aantal dagdelen aanwezig geweest om te observeren. (in september/oktober volgt nader 
onderzoek met behulp van focusgroepen). 
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Hoofdstuk 5. Aanbevelingen 

Op basis van het voorgaande levert deze module in dit hoofdstuk twee typen aanbevelingen: voor 
zorgmedewerkers over zorginhoud en zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt (5.1) en over 
organisatorische randvoorwaarden (5.2). 
 

Tenzij anders vermeld, komen de aanbevelingen voort uit de onderzoeksrapportage over de pilots.41
 

 

5.1 De inhoud van de zorg en zorgproces  

In deze paragraaf staan aanbevelingen ten aanzien van het zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt 
en over de organisatie van het zorgproces. 
 

Zorginhoud  

1. Cliënten en hun naasten ervaren een open sfeer voor contact over hun persoonlijke leven en 
levensvragen en desgewenst kunnen zorgmedewerkers hier dieper over kunnen praten.  

a. Zorgmedewerkers tonen interesse in wie de cliënt is en in zijn sociale netwerk,  voor wat 
iemand echt bezighoudt en in belangrijke levensgebeurtenissen. 

b. Zorgmedewerkers richten zich behalve op praktische verzorging ook op ‘er zijn’ en 
beschouwen het voeren van een gesprek over levensvragen als onderdeel van het zorg 
verlenen.  

c. Zorgmedewerkers kunnen omgaan met gevoelens van onmacht als er geen oplossingen 
voorhanden zijn; zij zijn in staat dan nog steeds een luisterend oor te bieden. 

d. Zorgmedewerkers herkennen levensvragen achter bepaald gedrag of houding en weten  
hoe ze kunnen doorvragen zodat er een opening komt voor een diepgaander gesprek dan 
wel wanneer het beter is om de cliënt met rust te laten.  

e. Zorgedewerkers nemen zo nodig zelf het initiatief om het contact aan te gaan over 
levensvragen. 

f. Medewerkers communiceren open/hebben vermogen contact te maken, ook gewoon en 
gezellig contact, zodat er desgewenst ruimte is voor contact over levensvragen  

g. Medewerkers borgen omgaan met levensvragen in het zorgproces door hierover, in 
samenspraak met de cliënt en desgewenst de naaste(n), in het zorgleefplan, 
multidisciplinaire- en cliëntbesprekingen te communiceren. 

h. Zorgmedewerkers zijn cliënten professioneel nabij maar belasten hen niet  ongewenst met 
persoonlijke problematiek. 
 

2. Cliënten die in een zorginstelling verblijven krijgen voor hen zingevende activiteiten aangeboden, 
zowel individueel als in groepsverband en zowel gepland als spontaan42; er is voldoende aanleiding 
en gelegenheid tot het desgewenst leggen van  onderling contact;  zorgmedewerkers 
ondersteunen eigen initiatief voor activiteiten van cliënten.  
Voor cliënten die zorg thuis ontvangen hebben zorgmedewerkers voldoende kennis van de sociale 
kaart om hen te ondersteunen bij toegang tot zingevende activiteiten en contacten.43   

Zorgproces 

                                                 
41 Vaart van der Wander, Rosanna van Oudenaarden e.a., Een exploratie van ‘inhoud en methoden ‘voor een 

kwaliteitstandaard ‘omgaan met levensvragen in de langdurende zorg voor ouderen’. De eerste onderzoeksfase, 

Universiteit voor Humanistiek, 30 september 2013. Gezien het ontbreken van wetenschappelijke literatuur waarin 

effecten van omgaan met levensvragen kwantitatief gemeten worden, maken we in deze module geen gebruik van het 

graderingssysteem GRADE. 
42 NICE UK quality standard mental wellbeing, http://guidance.nice.org.uk/QS50 , gezien op 04 02 2014 
43 Zie bijvoorbeeld de methode Welzijn op recept, Trimbos: http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-

webwinkel/implementatie/af/af1129-welzijn-op-recept  

http://guidance.nice.org.uk/QS50
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/implementatie/af/af1129-welzijn-op-recept
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/implementatie/af/af1129-welzijn-op-recept
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3. Cliënten voelen zich vrij om hun levensvragen aan de orde te stellen bij zorgmedewerkers. 
Cliënten worden daarbij niet gehinderd door: 

a. Werkdruk bij medewerkers 
b. Angst voor verlies privacy 
c. Ontbreken van vertrouwelijke relaties met medewerkers 
d. Gebrek aan belangstelling bij medewerkers 
e. Verzorging door teveel voor hen vreemde medewerkers of medewerkers die niet dezelfde 

taal spreken dan de cliënt 
f. Onbekendheid met beschikbaarheid van  geestelijke verzorging 
g. Twijfel over bij welke medewerker de cliënt iets al dan niet aan de orde kan of mag 

stellen 
h. Gebrek aan deskundige en medewerkers (waaronder gv-er) 
i. Onzekerheid of zorgmedewerkers of andere cliënten de levensbeschouwing van de cliënt 

respecteren of kennen.  
j. Vooroordelen, onderscheid of discriminatie vanwege culturele of religieuze achtergrond of 

seksuele geaardheid van cliënten of hun naasten. 

Contact over levensvragen dient ook mogelijk te zijn voor cliënten die moeilijkheden ondervinden 
bij het spreken, die geheugenproblemen of andere beperkingen ervaren en voor cliënten die de 
Nederlandse taal niet kunnen spreken of lezen.44  

 

5.2 Organisatie 

Opdat cliënten en hun naasten het bovenstaande wat betreft zorginhoud en zorgproces kunnen ervaren, 
dient de organisatie ervoor te zorgen dat: 

4. De organisatie een door alle medewerkers en vrijwilligers gedeelde visie heeft op omgaan met 
levensvragen als onderdeel van goede kwaliteit van zorg. 

a. Medewerkers weten wat levensvragen zijn en wat er van de verschillende typen 
medewerkers (of vrijwilligers, tevens kerkelijk vrijwilligers) bij het kunnen omgaan met 
levensvragen wordt verwacht.  

b. Organisatie stuurt op zoveel mogelijk continuïteit van medewerkers zodat 
vertrouwensrelaties mogelijk zijn. 
 

5. De organisatie een duidelijke visie heeft op de rol en taak van geestelijk verzorging zowel wat 
betreft: 

a. Het voeren van individuele gesprekken met cliënten en naasten, zowel op verzoek cliënt 
of naaste als op eigen initiatief geestelijk verzorger. 

b. Het ondersteunen van levensbeschouwelijke gebruiken en rituelen van cliënten en 
cliënten en naasten hiervoor actief uitnodigen. 

c. Het aanbieden van alternatieven voor markering van belangrijke gebeurtenissen voor niet 
kerkelijke cliënten en hun naasten. 

d. Mogelijkheden voor ondersteuning van cliënten en naasten met zorg thuis.  
e. Het ondersteunen van andere medewerkers bij omgaan met levensvragen. 

 
6. De visie op omgaan met levensvragen terug komt in alle belangrijke organisatie-aspecten: 

a. Plannings- en controlecyclus 
b. Communicatiebeleid 
c. Inrichting van het zorgproces 
d. Intramuraal: Inrichting van het gebouw (kwaliteit van voorzieningen en sociale 

mogelijkheden) 
e. Zorg thuis: samenwerkingsafspraken met relevante organisaties45 

 
7. De organisatie zich inspant om de behoefte van  omgaan met levensvragen bij cliënten en naasten 

te achterhalen: 
a. Als onderdeel van kwaliteitsmetingen, en bij cliënt- en familiegesprekken, 

                                                 
44 NICE UK quality standard mental wellbeing, idem. 
45 Actiz, Mentaal welbevinden in de zorg thuis, Utrecht 2012 
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b. zowel kwalitatief al kwantitatief. 
 

8. De organisatie zorgmedewerkers mogelijkheden biedt voor deskundigheidsbevordering: 
a. Zorgmedewerkers krijgen gelegenheid met collega’s regelmatig stil te staan bij en uit te 

wisselen over de wijze waarop ze omgaan met levensvragen van cliënten; 
b. zij worden door de organisatie toegerust met hiervoor geschikte methoden zoals 

(begeleide) intervisie en moreel beraad  
c. en met ondersteuning door een hiervoor deskundige medewerker zoals een geestelijk 

verzorger, psycholoog of maatschappelijk werker. 

 
 
 
[Overige hoofdstukken op basis van het Toetsingskader,  
De inhoud van deze hoofdstukken kan pas worden uitgewerkt nadat de voorgaande hoofdstukken gereed 
zijn.  
 
Hoofdstuk 7. Clientversie 
Hoofdstuk 8. Samenvatting 
Hoofdstuk 9. Indicatoren, meetinstrument en (tijdpad totstandkoming nadere) bewijsvoering 
Hoofdstuk 10. Tijdpad van onderhoudsplan en informatiestandaard] 
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Bijlage Totstandkoming module 

We beogen om alle relevante partijen te betrekken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard, dit 
zijn in elk geval cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.  

 

Direct betrokken partijen 

Tijdens de ontwikkeling van de kwaliteitsmodule hebben we samengewerkt met een breed gezelschap van 
relevante personen en organisaties, vanuit cliëntenperspectief, de praktijk, wetenschap en beleid. 
 

 Expertisenetwerk en stuurgroep 
Besluitvorming in het Expertisenetwerk ligt bij de kerngroep, waarin alle deelnemende organisaties zijn 
vertegenwoordigd. Onafhankelijk voorzitter van het de kerngroep is de heer Baneke. De kerngroep heeft 
uit haar midden een stuurgroep samengesteld voor de ontwikkeling van de standaard. Hierin zijn 
vertegenwoordigd: LOC Zeggenschap in zorg, ActiZ, Agora Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, 
Humanistisch Verbond en Vilans. De stuurgroep heeft het projectplan vastgesteld, het proces gevolgd en 
bijgestuurd, de werving van de pilotorganisaties ter hand genomen, de onderzoeksopdracht aan de UvH 
verstrekt  en de leer- en expertnetwerkbijeenkomsten en consultatierondes georganiseerd.  
  

 Pilotorganisaties 
Om praktijkgerichte kennis te verzamelen voor de inhoud van de module hebben we in het eerste jaar 
samengewerkt met twee zorgorganisaties en in het tweede jaar gaan we met één pilotorganisatie 
samenwerken. 
In het eerste jaar hebben we met beide organisaties een knelpunten- en kansenanalyse gemaakt. Op basis 
daarvan hebben we hun interne projectleiders ondersteund om toe te werken naar meer aandacht voor 
levensvragen in deze zorgorganisaties. Vanuit dit proces hebben we concrete en praktische informatie 
verzameld die we voor de zorgmodule gebruiken. [later aanvullen met informatie over het tweede 
pilotjaar] 
 

 Leernetwerk 
Rondom deze pilots hebben we andere zorgorganisaties uitgenodigd deel te nemen aan een leernetwerk 
dat tot doel heeft kennis en ervaring tussen pilotorganisaties en leernetwerk uit te wisselen. Ook heeft 
het leernetwerk over vragen over de inhoud van deze module meegedacht. Vijfentwintig organisaties 
hebben hieraan deelgenomen (zie bijlage xxx).  
 

 Expertgroep   
Specifiek voor de totstandkoming van de zorgmodule hebben we een expertgroep gevormd van personen 
die op inhoud meedenken (zie bijlage xxx). Criteria die we gebruikten bij het zoeken naar experts waren: 

- Cliëntenperspectief vertegenwoordigen 
- Kennis hebben vanuit landelijk overheidsbeleid 
- Deskundig zijn op het gebied van organisatieverandering en  met “out of the box” visie 
- Kennis vanuit zorgpraktijk inbrengen 
- Perspectief opleidingen inbrengen 
- Visie hebben op aard en inhoud van ondersteuning bij levensvragen. 

De expertgroep denkt mee/werkt actief mee aan het ontwikkelen van de zorgmodule. De expertgroep is 
drie keer bijeen geweest. De ambassadeur voor onze pilot vanuit het Kwaliteitsinstituut, Mieke Hollander, 
is voorzitter van de expertgroep en onderhoudt op die manier relatie met Kwaliteitsinstituut. Tevens 
vertegenwoordigt zij de verbinding naar het   ROC-onderwijs. 

 

 Onderzoek door Universiteit voor Humanistiek (UvH) 
De UvH heeft door een kleinschalig  onderzoek een bijdrage aan de kwaliteitsmodule geleverd door op 
basis van de vier pilots in de zorgorganisaties te exploreren: Hoe gaan zorgorganisaties voor ouderen om 
met levensvragen, welke eisen stelt dat aan personeel en andere betrokkenen, en welke effecten heeft 
deze omgang op de kwaliteit van leven van ouderen en wat zijn mogelijke consequenties voor het 
ontwikkelen van een kwaliteitsmodule. Deze exploratie beoogt mogelijke indicatoren in beeld te brengen 
die kunnen dienen  als basis voor een toekomstig meetinstrument bij passen bij de module. Uitgangspunt 
van de UvH is het bijdragen aan de ontwikkeling van indicatoren die recht doen aan het thema 
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levensvragen, dat kan een ander type indicator zijn dan tot nu toe gebruikelijk is in 
kwaliteitsstandaarden.  
De UvH gebruikt voor het onderzoek documenten die door de pilotprojectteams worden gemaakt en doet 
beperkt eigen veldonderzoek in de zorgorganisaties. Het daadwerkelijk meten van effecten binnen de 
pilots valt buiten het kader van dit onderzoek, de UvH vraagt tijdens het veldonderzoek wel naar 
percepties van effecten.  
 
De tussenrapportage op basis van informatie uit de eerste twee pilots is eind september 2013 opgeleverd. 
De eindrapportage wordt in september  2014 opgeleverd.  
 
 

Brede consultatie 

We voorzien twee consultatierondes. De eerste ronde vindt plaats na gereedkoming van het eerste 
concept in het voorjaar van 2014 en de tweede consultatieronde na gereedkoming van het tweede 
concept in het najaar van 2014. We zijn voornemens om op de volgende wijzen te consulteren: 
 

 Digitale consultatieronde: concept met een commentaarformulier direct verspreiden per e-mailing 
onder relevante partijen evenals een open verspreiding via alle communicatiekanalen 
Expertisenetwerk en kernpartners.  

 Focusgroepen cliënten  

 Focusgroep bestuurders van zorgaanbieders 

 Ronde tafel bijeenkomst zorgverzekeraars 
 
We organiseren een aparte focusgroep cliënten omdat we behalve commentaar van cliënten 
vertegenwoordigende organisaties tevens direct commentaar van een aantal cliënten willen horen.  
 
We organiseren een aparte focusgroep voor bestuurders van zorgaanbieders omdat ActiZ heeft laten 
weten niet als branche-organisatie voor alle leden een kwaliteitsmodule te kunnen autoriseren. 
 
 
Samenvatting  
 
Bij de ontwikkeling van de kwaliteitsmodule levensvragen consulteren we (vertegenwoordigende 
organisaties van):  

 Zorgaanbieders 

 Cliënten 

 Zorgverzekeraars 

 Overig (beroepsorganisaties, experts) 
 

Een aantal van deze partijen is direct bij de ontwikkeling van de kwaliteitsmodule betrokken als 
deelnemers in het Expertisenetwerk of de leer- en expertnetwerken, andere partijen staan meer op 
afstand.  
 
Dit is een voorlopig overzicht.  
 

Gebruikte consensus-methode 

PM Zie Toetsingskader. In tweede versie  

 

Autorisatie 

PM Zie Toetsingskader. In tweede versie 
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