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Borging Levensvragen door Leefzorgplan en 

Multidisciplinair overleg 

Hoe relevant zijn het gebruik van het Leefzorgplan (LZP) en 
Multidisciplinair overleg (MDO) in het zorgproces voor het borgen van 
omgaan met  levensvragen? 

Christien Begemann en Mariëlle Cuijpers, maart 2015 

 

Om aandacht voor levensvragen duidelijk aanwezig te laten zijn in de manier van omgaan met 

cliënten is het nodig dat dit in het zorgproces wordt geborgd. Op die manier worden medewerkers 

er telkens op geattendeerd dat cliënten dit belangrijk vinden en dat de organisatie een goede 

omgang met met levensvragen van cliënten onderdeel vindt uitmaken van goede kwaliteit van zorg. 

Belangrijke manieren in het zorgproces om die aandacht voor levensvragen structureel onder de 

aandacht te brengen, zijn het opstellen en evalueren van het Leefzorgplan1 (LZP) met de cliënt en 

de cliëntbespreking in het Multidisciplinair overleg (MDO).  

 

Als onderdeel van het maken van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen, omgaan met levensvragen in 

de langdurige zorg voor ouderen, zijn in het najaar van 2014 met 17 medewerkers van twee 

zorgorganisaties gesproken.2 Hieronder waren ook disciplines als activiteitenbegeleiding, 

fysiotherapie, logopedie, geestelijke zorg en het specialisme ouderengeneeskunde 

vertegenwoordigd. Ons doel was om: 

-  te achterhalen in hoeverre aandacht voor levensvragen in het LZP en MDO een goede 

manier is om een goede omgang met levensvragen in het zorgproces te borgen; 

-  of het op dit moment een integraal onderdeel daarvan is; 

-  wat dat naar hun idee voor effect heeft;  

- en of er nog verbeteringen mogelijk zijn;  

- en te concluderen welke implicaties dit heeft voor de Kwaliteitsstandaard Levensvragen. 

Acht medewerkers  zijn tevoren individueel geïnterviewd; op basis van de resultaten van deze 

interviews zijn met twee groepen ronde tafelgesprekken gevoerd. 

 

De gesprekken leveren een goede indicatie op van de waarde van LZP en MDO bij het borgen van 

aandacht voor levensvragen, en ook van de knelpunten daarbij. 

Hieronder in (1) beschrijven we eerst onze bevindingen over de waarde van het borgen van 

aandacht voor levensvragen door het LZP ; daarna volgen de bevindingen over het MDO (2). We 

                                                
1 Wij hanteren hier bewust de term Leefzorgplan, in plaats van het nog veel gebruikte Zorgleefplan. Het  
leven, het welbevinden van cliënten staat immers voorop en de zorg heeft daar een ondersteunende taak  

bij. 
2 In diverse publicaties wordt verwezen naar het belang van het MDO en LZP als instrumenten voor 
borging: Kolste, R. en Wilbrink, N. (2013) Ouderen over ondersteuning en zorg. Kwaliteitscriteria voor 
ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder 
migrantenouderen. Zorgbelang Nederland en Stichting Pharos; Huizing, W., Tromp, T. & Ubels, G. 2010). 
Werken aan mentaal welbevinden: Vijf startpunten voor zorgorganisaties. Actiz, Bunnik: Libertas; Huizing, W., 

Tromp, T. & Cuijpers, M. (2012). Mentaal welbevinden in de zorg thuis. Actiz, Bunnik: Libertas. Tevens kwam 
dit als punt van aandacht uit de consultatieronde over de concept kwaliteitsstandaard levensvragen 
in het voorjaar van 2014. 
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sluiten af met een conclusie over de bevindingen die relevant zijn voor de Kwaliteitsstandaard 

Levensvragen. 

1 Het Leefzorgplan (LZP) 

 

Het ZLP is een hulpmiddel om vraaggerichte zorgverlening te kunnen bieden aan je cliënten. De 

individuele wensen staat centraal in het ZLP. Iedereen is anders en daarom krijgt iedere cliënt een 

eigen en uniek ZLP. In het ZLP staat een uitgebreide omschrijving van de manier waarop de cliënt 

zijn of haar leven wil leiden en welke ondersteuning daarbij nodig is.3 

Een LZP dat is opgebouwd volgens het Kwaliteitskader in de langdurige zorg, omvat vier domeinen 

die concreet maken wat voor een cliënt kwaliteit van leven betekent: mentaal welbevinden, 

lichamelijk welbevinden, participatie en woon- en leefomstandigheden.4 Het domein mentaal 

welbevinden hangt nauw samen met de andere drie: het wordt erdoor beïnvloed en beïnvloedt op 

haar beurt de andere drie domeinen. 

 

Zorgorganisaties gebruiken verschillende termen voor het Leefzorgplan, zoals bijvoorbeeld: 

zorgdossier, leefplan, zorgleefplan, cliëntdossier, zorgplan. 

De gemeenschappelijke noemer is dat iedere organisatie een uitgebreide beschrijving hanteert voor 

de zorg van een cliënt en  een beknopte versie voor het dagelijks gebruik. In het uitgebreide plan 

staan alle basisgegevens over de cliënt op de vier domeinen bij elkaar en worden per domein doelen 

beschreven die in de zorg voor de cliënt centraal staan. Dit is het document dat in overleg met  de 

cliënt/familie gemaakt dient te worden en goedgekeurd  en dat tijdens cliënt- of 

familiebesprekingen en MDO centraal staat en bijgesteld wordt. 

Daarnaast gebruiken organisaties ook een dagelijkse versie omdat het lijvige LZP te uitgebreid is om 

als leidraad te dienen voor de dingen van alledag. Ook dit heeft weer verschillende betitelingen, 

zoals de rapportage’, of ook het LZP. In deze beknopte versie wordt vaak geen onderscheid gemaakt 

in domeinen. 

Tenzij specifiek anders vermeld gebruiken wij in dit stuk de naam LZP voor de gehele 

rapportagesystematiek, dus zowel voor de uitgebreide als de dagelijkse versie. 

 

De vraagstelling in de gesprekken met de (zorg)medewerkers was in hoeverre er 

aandacht is voor levensvragen in het gebruik van het LZP, of dit helpt om de aandacht 

ervoor te vergroten en te borgen en of er verbeteringen in mogelijk zijn? 

 

 

Onderscheid levensvragen en mentaal welbevinden 

De medewerkers die wij hebben gesproken, maakten geen scherp onderscheid tussen aandacht voor 

mentaal welbevinden en aandacht voor levensvragen. Daarom hebben we het vooral gehad over het 

domein mentaal welbevinden en in onze vraagstelling doorgevraagd op levensvragen daarbinnen. 

 

                                                
3 www.zorgleefplanwijzer.nl 
4 IGZ, ZN en LOC Zeggenschap in zorg (2013). Kwaliteitsdocument 2013: Verpleging, Verzorging en Zorg thuis. 
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Wat gaat er goed in het gebruik van het domein mentaal welbevinden 
binnen het LZP? 

 

• Dat het domein mentaal welbevinden bestaat is al een borging van aandacht voor 

mentaal welbevinden op zich 

Uit de gesprekken bleek dat er zeker aandacht voor mentaal welbevinden is binnen het LZP. In een 

van de twee organisaties is mentaal welbevinden zelfs het domein dat vooraan staat om over te 

rapporteren: hierop wordt de aandacht dus direct als eerste gericht bij het werken met het LZP in 

gesprek met de cliënt. De opvatting van de medewerkers was, dat door de vier domeinen naast 

elkaar in het LZP te gebruiken een preciezer en vollediger beeld van de cliënt ontstaat. 

Mentaal welbevinden maakt - door haar vanzelfsprekende plaats naast de andere drie domeinen-  

onderdeel uit van hoe medewerkers naar cliënten kijken en hoe ze over cliënten spreken: met de 

cliënt zelf, met de familie maar ook met elkaar binnen het team. Doordat het domein mentaal 

welbevinden standaard onderdeel is van het LZP is er nu een basis; maar in de uitvoeringspraktijk 

zijn er zeker nog verbeteringen mogelijk in hoe je dit met de cliënt bespreekt of hoe je hier zelf 

alert op bent. De medewerkers benadrukken echter dat nog belangrijker dan rapportage in het LZP 

is dat medewerkers in eerste instantie een relatie aangaan met hun cliënten.   

 

We hebben om voorbeelden gevraagd van doelen  die medewerkers op basis van het gesprek met 

cliënten/familie rondom mentaal welbevinden in het LZP vermelden, en van zaken die ze 

vermelden in de dagelijkse rapportage.  

� Zorgdoel uitgebreide versie: Praktische dingen zoals: meneer wil graag naar een 

activiteit en heeft er hulp bij nodig.  

� Zorgdoel uitgebreide versie: Hoe een bewoner benaderd wil worden, wat zij/hij prettig 

vindt en minder prettig (bijvoorbeeld: meneer heeft in de oorlog moeilijke dingen 

meegemaakt, liever niet over oorlog spreken in zijn bijzijn). 

� Zorgdoel uitgebreide versie: Een verpleegkundige vertelt dat ze soms een 

observatieplan uitwerkt onder dit domein om achterliggende redenen te zoeken voor 

bepaald gedrag, bijvoorbeeld seksuele ontremming. Hier kan rouw achter zitten, en 

naar aanleiding van een observatierapportage  kan het team een passende omgang met 

de cliënt afspreken onder dit domein.  

� Dagelijkse rapportage: Soms wordt alleen benoemd dat er een vertrouwelijk gesprek 

heeft plaatsgevonden waarvan de cliënt/familie niet wil dat dit verder komt dan de 

medewerker die het voerde. 

� Dagelijkse rapportage: Meneer is dagje naar de Efteling geweest en heeft het fijn 

gehad. 

  

Een deel van de) medewerkers is zich bewust van valkuilen in het gebruik van het LZP bij mentaal 
welbevinden/levensvragen. 
Twee valkuilen kwamen in de gesprekken expliciet aan de orde: 

 

� Vertrouwelijkheid 

Cliënten vertellen vaak persoonlijke dingen aan medewerkers. De medewerkers die wij 

gesproken hebben zijn zich bewust van het dilemma daarbij: aan de ene kant wil je die 

vertrouwelijkheid respecteren, aan de andere kant is het soms ook goed als collega’s er ook 

van weten om zo met elkaar beter om te kunnen gaan met de cliënt. Ze lossen dit over het 

algemeen op door alleen als de cliënt of familie dit goedvindt hierover te rapporteren, en 
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dit met hen samen te doen zodat ze precies weten wat de medewerker van de 

vertrouwelijke informatie schriftelijk doorgeeft. 

 

� Interpretatie van gedrag van cliënten is niet eenduidig 

Medewerkers zijn zich bewust van dat hun interpretatie van het gedrag van cliënten sterk 

persoonlijk gekleurd kan zijn. Een voorbeeld is dat van een bewoner die lange tijd stil voor 

zich uitkijkt. De ene medewerker denkt dat hij verdrietig is, de ander vindt juist dat hij een 

vredige indruk maakt. Wanneer je dit niet checkt, komen er hele verkeerde dingen in het 

LZP/de rapportage te staan.5 

 

• LZP is middel en geen doel 

Het allerbelangrijkste van goed omgaan met levensvragen van cliënten is een goede relatie met hen 

aangaan waarin ruimte is voor contact over levensvragen. Gebruik van LZP en MDO zijn daar 

ondersteunend aan; teveel aandacht voor deze structuur-elementen kan ruimte voor contact, dat 

naar zijn aard lang niet altijd volgens plan en omschreven doel verloopt, in de weg staan.  

Wat gaat er minder goed in het gebruik van het domein mentaal 
welbevinden binnen het LZP ? 

 

De medewerkers benoemden een aantal zaken die goede zorg voor mentaal welbevinden en omgaan 

met levensvragen nog belemmeren: 

  

• Meer nadruk op zorg dan op welbevinden.  

In de woorden van een zorgmedewerker zelf: “De nadruk bij het werken met het LZP  blijft nog 
teveel op de zorg zelf liggen en minder op welbevinden, we zijn verzorgenden en dat beperkt onze 
blik daarop.”6 
Voor veel zorgmedewerkers is het gemakkelijker om concrete dingen rondom de lichamelijke 

verzorging met de cliënt te delen en in het LZP te benoemen dan de dingen, wensen/behoeftes die 

op het vlak van emoties en zingeving bij cliënten spelen. Ze ervaren daar vaak een soort 

ongemakkelijkheid in (kan ik dat wel, mag ik dat wel, is dat niet meer iets voor een psycholoog of 

dominee?).  

Dit leidt ertoe dat in het LZP vaak die dingen benoemd staan die praktisch zijn en aan de 

oppervlakte blijven, zoals de voorbeelden hierboven (naar de Efteling, begeleiding om naar 

activiteit te gaan).7 

                                                
5 Zie ook Loon van, E. en Zuiderent-Jerak, T. (2011. Framing Reflexivity in Quality Improvement Devices in the 
Care for Older People. in: In Health Care Anal (2012) 20:119–138 DOI 10.1007/s10728-011-0179-7 Published 
online: 1 July 2011. This article is published with open access at Springerlink.com Zij concluderen dat een lzp  
dat veel openlaat, de kans verhoogt dat het ingevuld kan worden naar de specifieke wensen van de cliënt. 
Maar het verkleint de kans ook weer, omdat er alleen maar algemene categorieën zijn. Vaak streven 
organisaties naar een uniform zp voor alle afdelingen, terwijl specifieke vragen/lijsten/onderdelen juist ook 
kunnen bevorderen dat er aandacht is voor de specifieke behoeften van de cliënt op een bepaalde afdeling. 
Een paradox dus. Tevens wijzen zij erop dat er vaak tegenstrijdigheden zijn in wat een cliënt wil: een cliënt 
wil het liefst de hele dag in bed liggen maar de cliënt heeft ook pijn en last van doorligwonden. De 
verzorgende moet proberen de cliënt te helpen de beste middenweg te kiezen. Daarnaast constateren zij dat 
veel cliënten moeten nog leren hun wensen te uiten. Of dat niet (meer) kunnen. 
6 Zorgmedewerker in groepsgesprek 
7 Dit sluit aan bij een van de conclusies van de Eindrapportage Ouderen aan Zet over het gebruik van LZP:  
aandacht ligt vóóral op kwaliteit van zorg, waardoor de aandacht voor het gewone leven al snel naar de 
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• Meer aandacht voor problemen en crisissituaties dan voor positieve dagelijkse 

situaties.  

In de woorden van een medewerker: “ik vind het jammer dat in (de rapportage van) het LZP 
vooral crisis-achtige dingen staan ( zoals rondom overlijden etc) maar niet de gewone 
dagelijkse en positieve dingen. Zoals: we hebben samen gezongen en dat deed meneer veel 
goed.” 

De achtergrond van deze opmerking is dat, zeker bij dementerende mensen, het heel belangrijk is 

om te weten wat hen in het dagelijkse leven goed doet en  hun mentaal welbevinden stimuleert. Als 

een medewerker daarover rapporteert, bevordert ze het  levensgeluk van de cliënt en helpt ze 

collega’s om de juiste ingang te vinden. In die zin hoeven de doelen rondom mentaal welbevinden 

ook niet groot en complex te zijn. In de woorden van een van de geïnterviewden: “ het zijn vaak de 

kleine dingen die het doen, die het leven prettig of minder prettig maken”. De opzet van het LZP is 

deels debet aan het benoemen van problematische zaken: in het LZP moet eerst een probleem 

worden benoemd waar vervolgens doelen bij gesteld worden. Hiermee wordt de blik van 

zorgmedewerkers wellicht te sterk op problemen en niet op positieve dingen in het leven gericht. 

 

• Dagelijkse samenwerking met andere disciplines is nog geen gemeengoed, ook niet in 

het opstellen en actueel houden van het LZP. 

Samenwerking en samenwerkingsafspraken met andere disciplines rondom het mentaal welbevinden 

en levensvragen van cliënten komt nog niet goed van de grond. In onze gesprekken werd dit met 

name duidelijk rondom geestelijke zorg en activiteitenbegeleiding. Zij leveren over het algemeen 

geen bijdrage aan het LZP en geven er ook geen regelmatige rapportage over. Tijdens de 

gesprekken bleek dat dat te maken heeft met onbekendheid bij zorgmedewerkers(zelfs letterlijk 

niet weten van het bestaan van geestelijke zorg)waardoor zij geen input van deze disciplines 

vragen, maar ook het er toch automatisch van uitgaan dat in het LZP de zorg centraal staat en dat 

het dus bedoeld is voor gebruik door zorgmedewerkers. De andere kant is dat sommige geestelijk 

verzorgers zelf ook weinig actie ondernemen om een rol  te spelen in het LZP (geestelijk verzorger: 

“ ik lees het altijd wel maar ik heb er nooit aan gedacht zelf ook wat te schrijven”). 

 

• Ontbreken van een compleet en actueel overzicht van de situatie van een cliënt. Dit 

komt door het naast elkaar bestaan van een dagelijkse overdracht/rapportage en het 

volledige LZP. 

Het naast elkaar bestaan van een dagelijkse en uitgebreide versie van het LZP is logisch vanwege de 

praktische bruikbaarheid ervan: medewerkers moeten in een oogopslag kunnen zien wat rondom 

cliënten actueel speelt en gedaan moet worden. Tegelijkertijd leidt dit onvermijdelijk tot het 

probleem dat medewerkers het ‘complete beeld’ van het leven van de cliënt zo niet bij de hand 

hebben. Op het gebied van mentaal welbevinden/levensvragen staat in het uitgebreide LZP vaak 

een schat aan informatie over de achtergrond en geschiedenis van een cliënt; maar dit is in het 

dagelijkse leven niet goed te gebruiken. Vooral voor medewerkers die nieuw zijn en/of tijdelijk 

aanwezig belemmert dat het goed afstemmen op wie de cliënt eigenlijk is.8   

                                                                                                                                                   
achtergrond raakt. In de rapportage wordt benadrukt dat het gebruik van een lzp alleen dan kan leiden tot een 
beter kwaliteit van leven wanneer de aandacht hiervoor in de gehele cultuur is verankerd: Loc Zeggenschap in 
zorg en Perspectief Kenniscentrum voor inclusie en zeggenschap (2014): Eindrapportage Ouderen aan zet. 
http://perspectief.org/projecten/ouderen-aan-zet maart 2015.  
8 Dat een omvangrijk LZP ongewenst is een beknopt LZP leidt tot beter gebruik ervan, wordt geconstateerd 
door zorginstelling Cordaan: Op http://www.zorgleefplanwijzer.nl/de-
praktijk/praktijkvoorbeelden/item/andre-rieu-en-bingo-beu-copy.html   staat een praktijkvoorbeeld bij 
Cordaan waaruit blijkt dat een dunner ZLP zorgt voor helderder gebruik en meer tijd.  
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Wat kan er beter in het gebruik van het domein mentaal welbevinden 
binnen het LZP? 

In de gesprekken werden suggesties gedaan voor verbeteringen van het gebruik van LZP om cliënten 

nog beter te kunnen ondersteunen bij mentaal welbevinden en levensvragen: 

 

• Benut de intake 

De intake is erg belangrijk: het is de eerste kennismaking tussen de cliënt en de medewerker/de 

organisatie. 

Hierin kan een medewerker heel veel informatie opdoen over de persoon en geschiedenis en over 

wat belangrijk is voor het mentaal welbevinden van de cliënt, zeker wanneer het thuis bij de cliënt 

plaatsvindt. Een goede overdracht van de informatie uit de  intake naar medewerkers die voor de 

cliënt gaan zorgen hoort hier ook bij. 

Het advies van medewerkers die wij spraken luidde: neem hier de tijd voor, en neem ook achteraf 

de tijd om goed te beschrijven wat je in het gesprek beluisterd en besproken hebt. In een van de 

organisaties gaan medewerkers zelfs zonder formulieren of laptop, gewoon met lege handen, naar 

cliënten toe om hiermee te voorkomen dat het een formeel, gestructureerd gesprek wordt. 

 

• Maar geef cliënten ook de tijd 

Het aanvaarden van hulp, zeker als dat een verhuizing naar een woonzorgcentrum betreft, is een 

hele overgang. Medewerkers adviseerden dus om pas na een paar weken een echt gesprek met 

cliënten hebben over hun concrete wensen en behoeften rond mentaal welbevinden/levensvragen. 

 

• Richt je aandacht als team op ondersteuning bij levensvragen/mentaal welbevinden 

Richt je er als team bewust op, om ook over de dagelijkse en positieve dingen te 

rapporteren/vertellen aan elkaar (bij bijvoorbeeld mondeling overdracht en als vast agendapunt in 

een teamoverleg. Zo oefen je je erin, je houdt elkaar scherp en je ontwikkelt samen meer 

handvatten om goed me je cliënten om te gaan. 

 

• LZP van cliënt en familie  

In het LZP schrijven eigenlijk alleen medewerkers iets op. Het moet meer gedeeld eigendom 

worden: dat de cliënt en familie zelf ook dingen in het LZP kunnen zetten. “Nu zetten ze soms 

kaartjes op de kamer over welke TV-zender op moet staan”; dat kan ook in LZP. Het Plan van 

Aanpak Kwaliteit verpleeghuizen9 legt het eigenaarschap van het LZP zelfs volledig bij de cliënt en 

diens naasten. 

 

• Breder kijken naar mentaal welbevinden van de cliënt 

Mentaal welbevinden wordt naar de mening van een deel van de medewerkers nog te smal bekeken: 

welke activiteiten iemand wil doen, of er een uitje was et cetera. 

Breder kijken houdt in: meer luisteren naar/praten over levensvragen, over emoties en beleving, 

naar wat er in een cliënt omgaat. En daar vervolgens in het LZP ook op een manier die de privacy 

recht doet goed over rapporteren. 

 

                                                
9 Ministerie van VWS (2015). Kamerbrief: Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: “Waardigheid en trots. 
Liefdevolle zorg voor onze ouderen”. Den Haag. 

 



 

7 
 

• Creatieve manieren bedenken om ook in de dagelijkse rapportage genoeg beeld te 

krijgen van hoe het met de cliënt is 

Lang niet iedere medewerker heeft altijd tijd om het volledige LZP/rapportage door te nemen. 

Toch is het juist rondom het mentale welbevinden van cliënten belangrijk dat medewerkers weet 

hebben van de dagelijkse dingen die de cliënt meemaakt en die belangrijk zijn voor het mentale 

welbevinden. De medewerkers die wij spraken hebben hier nog geen goede oplossing voor maar 

geven aan dat dit zeker in een digitaal LZP gerealiseerd zou kunnen worden.   

2. Het Multidisciplinair Overleg (MDO) 

 

Een MDO is een overleg van deskundigen uit verschillende beroepsgroepen, bijvoorbeeld een arts, 

verzorgende en fysiotherapeut10. 

Vrijwel iedere intramurale zorgorganisatie heeft een MDO over  cliënt, vaak gekoppeld aan de 

bespreking van het LZP. Soms maakt de cliënt/familie hier deel van uit. Bij sommige organisaties is 

de cliënt/familie niet aanwezig bij het MDO maar wordt er een voorgesprek gevoerd met de 

cliënt/familie. Behalve een MDO voert een organisatie ook vaak cliënt- of familiegesprekken waarin 

het LZP geëvalueerd wordt.  

 

De vraagstelling in de gesprekken met de (zorg)medewerkers was in hoeverre er 

aandacht is voor levensvragen in het gebruik van het MDO, of dit helpt om de aandacht 

ervoor te vergroten en te borgen en of er verbeteringen in mogelijk zijn? 

Wat gaat er goed? 

[ 

De indruk die wij kregen uit de gesprekken met de medewerkers is, dat in het MDO minder aandacht 

voor mentaal welbevinden/levensvragen is dan in het LZP. 

Hier is een aantal redenen voor: 

- Het MDO is een  kortdurend gesprek en van oudsher vooral gericht op de medische, 

lichamelijke zorg 

In een van de organisaties duurt het MDO slechts een kwartier. Zoals een zorgmedewerker het 

uitdrukte: “ik nodig daar nooit een geestelijk verzorger voor uit want dan duurt het veel te lang”.  

- De andere disciplines dan de zorg en medische vakdisciplines hebben weinig inbreng 

Zie ook het citaat hierboven. Een activiteitenbegeleidster merkte op dat – doordat het overleg erg 

medisch gericht is – ze moeilijk een bijdrage kon leveren. Zelfs voor eerst verantwoordelijk 

verzorgende is het soms moeilijk de centrale rol te spelen die ze tijdens dit overleg hoort in te 

nemen gezien haar bekendheid met de dagelijkse wederwaardigheden van de cliënt en familie. 

Het gebruik en de vorm van een MDO is in beide organisaties waar de gesprekken hebben 

plaatsgevonden in ontwikkeling. Men is op zoek naar een vorm waarin meer recht wordt gedaan aan 

wat cliënten en familie belangrijk vinden. En waarin vanuit dat perspectief er een open gesprek kan 

zijn met de verschillende disciplines die hier een rol in kunnen spelen. 
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Wat kan er beter? 

Uit de gesprekken met medewerkers kwamen de volgende suggesties voor verbetering naar voren: 

 

• Bespreek het domein mentaal welbevinden/levensvragen als eerste in een MDO. 

Hier zijn twee argumenten voor. Ten eerste in de woorden van een medewerker: “dit 

domein kleurt de rest. Hoe iemand zich lichamelijk voelt wordt mede bepaald door hoe 

iemand zich voelt”. 

 

• Het moet niet van toevalligheid afhankelijk zijn of dit domein aan de orde komt. 

Dat wil zeggen: als organisatie moet je je uitspreken dat je dit domein belangrijk vindt en dat 

het dus ook prominent aanwezig moet zijn in een MDO. Een MDO moet worden voorgezeten 

door iemand met een breed perspectief waardoor alle domeinen aan de orde kunnen 

komen. 

 

• Houd tenminste1 keer per jaar een MDO specifiek over mentaal welbevinden. 

Op die manier krijgt het in ieder geval één keer goed aandacht, en bovendien is het een 

manier om de disciplines voor wie deze benadering nog niet vertrouwd is hieraan te wennen. 

Doe dit in ieder geval ongeveer twee maanden nadat iemand in het zorgcentrum is komen 

wonen; dan is iemand een beetje geacclimatiseerd en is het tijd om goed stil te staan bij hoe 

iemand zich voelt, wat wensen zijn et cetera. 

 

• Laat dit gesprek vooraf gaan door een gesprek tussen  de cliënt, familie en de 

eerstverantwoordelijke zorgmedewerker. 

 Ook in dit gesprek staat het mentaal welbevinden centraal. Samen kan de agenda gemaakt 

worden voor het MDO mentaal welbevinden. 

 

• Aan het adres van medewerkers zelf: neem de leiding! 

 

• Wanneer je als medewerker iets in wil brengen over of met de cliënt: neem ook je eigen 

verantwoordelijkheid en zorg dat je aan het woord komt.  

Zoals een verpleegkundige het formuleerde: “ Ik vind het belangrijk dat de arts hierover 

hoort, dat scheelt bijvoorbeeld ook in het medicijngebruik”.  
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Conclusie 

 

De resultaten van de gesprekken overziend is onze conclusie dat onder voorwaarden het gebruik van 

LZP en MDO zeker bijdraagt aan het borgen van een goede (kwaliteit van) omgang met 

levensvragen. 

Dit kan echter nooit het geval zijn wanneer de organisatie zich niet realiseert dat voor een goede 

kwaliteit van leven voor cliënten, aandacht voor  het domein mentaal welbevinden wezenlijk is; dat 

moet expliciet in de visie op zorg terugkomen. Zoals in een van de organisaties die aan dit traject 

meewerkte “aandacht” in de visie van omgaan met cliënten voorop staat. 

Op basis van onze bevindingen concluderen we dat de volgende aanbevelingen onderdeel behoren 

te zijn van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen: 

In het Leefzorgplan en Multidisciplinair overleg komt mentaal welbevinden en daarbinnen 

levensvragen nadrukkelijk aan de orde 

a. in organisaties dient men zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van Leefzorgplan en 

Multidisciplinair overleg een middel is om aandacht voor levensvragen te verankeren in 

zorgprocessen. Maar dat het er in eerste instantie om gaat dat medewerkers een relatie aangaan 

met hun cliënten 

b. het domein mentaal welbevinden staat vooraan in het Leefzorgplan en alle afgeleide 

documenten; dit richt de aandacht van zowel de cliënt/familie als medewerker erop; 

c . het gaat hierbij zeker niet alleen om problemen maar juist ook om de positieve dingen: wat van 

betekenis is voor de cliënt en familie in het dagelijks leven, wat iemands levensbeschouwing is en 

of er specifieke behoeften zijn aan ondersteuning bij levensvragen en rituelen bij 

levensbeschouwing; 

d.  cliënten en familie zijn eigenaar van het Leefzorgplan en nemen er zelf ook voor hen belangrijke 

dingen rondom levensvragen bij het domein mentaal welbevinden  in op; zij zijn eigenaar van het 

Leefzorgplan.Zij hebben toegang tot hun dossier en er te allen tijde gemakkelijk inzage in; 

e. wat medewerkers in  het Leefzorgplan zetten doen ze in uitdrukkelijk overleg met/goedkeuring 

van de cliënt en/of familie; ze moeten zich bewust zijn van wie het LZP leest (bijvoorbeeld 

eventueel ook collega’s uit andere organisaties in het geval van extramurale zorg) 

f het is van belang dat verschillende disciplines (zoals activiteitenbegeleiding, verzorgenden, 

verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en artsen) elkaar weten te vinden rondom het omgaan met 

levensvragen/mentaal welbevinden van cliënten. Dit kan bijvoorbeeld in het Multidisciplinair 

overleg 

g. in het Multidisciplinair overleg komt het domein mentaal welbevinden van de cliënt/bewoner als 

eerste aan de orde en het is duidelijk dat de geestelijk verzorger hierbij betrokken kan worden, 

tenminste bij de voorbereiding van dit gesprek.  

 


