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Leefplezierplan voor de zorg
Een persoonlijke blik op kwaliteit
Voor kwetsbare mensen in de laatste fase van hun leven is welbevinden
en leefplezier minstens zo belangrijk als veiligheid en goede medische zorg.
In veel Nederlandse verpleeghuizen krijgt het vermijden van narigheid en
ongelukken echter prioriteit tijdens de zorgverlening. Allerlei instanties
vragen dan ook naleving van normen en protocollen.
Al die regels en lijstjes leiden de aandacht af van leefplezier en positief
welbevinden, ‘zachte’ waarden die zich een stuk lastiger laten meten en
vastleggen. Leyden Academy on Vitality and Ageing wil hier met het project
‘Leefplezierplan voor de zorg’ verandering in brengen. In opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mogen wij samen met
tien zorgorganisaties kijken wat er gebeurt met kwaliteit van zorg als je
daadwerkelijk de wensen en verlangens van individuele ouderen centraal
stelt. En hoe het dan mogelijk is om deze kwaliteit te verantwoorden.
Samen met één team per zorgorganisatie gaan we ontdekken hoe we
werkenderwijs de speelruimte van zorgverleners kunnen vergroten.
Die ruimte is nodig om de persoonsgerichte zorg te kunnen bieden die
iedereen zo graag wil geven. We willen met elkaar leren de regels en
protocollen in te binden. En hoe we de praktische en intuïtieve kracht
van zorgverleners op papier krijgen, zonder extra rompslomp.

We zijn in het voorjaar van 2017 van start gegaan en nemen voor het gehele
project met tien zorgorganisaties twee jaar de tijd. Met elke organisatie
trekken we een jaar lang op. Daarvan zijn we drie maanden regelmatig
aanwezig voor gezamenlijke werksessies en onderzoek.
Tijdens de werksessies gaan we aan de slag met een gespreksinstrument en
verkennen we samen met het team hoe we een leefplezierplan tot stand
kunnen brengen. Daarbij betrekken we ook de kennis en ervaring van
collega’s uit de andere zorgorganisaties die meedoen. Door bij elkaar in
de keuken te kijken, kunnen alle betrokkenen van elkaar leren.
In dezelfde periode benaderen we een aantal bewoners en de mensen die
voor hen belangrijk zijn. We willen horen wat in hun beleving het leven op
gevorderde leeftijd de moeite waard maakt en hoe de zorgverlening daaraan
kan bijdragen. Ook gebruiken we vragenlijsten om te achterhalen of we in
ons gemeenschappelijke leerproces het goede doen.
Het samen doen en samen leren in de praktijk kan ons in staat stellen op een
andere manier met het begrip kwaliteit om te gaan. En deze uiteindelijk ook
op een andere manier te beoordelen. Met tien zorgorganisaties krijgen we
zo de kans te laten zien hoe het anders kan: niet vinken, maar vonken.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over dit project? Kijk op de website www.leydenacademy.nl/leefplezierplan
of neem contact op met Josanne Huijg van Leyden Academy via tel. (071) 524 09 60
of e-mail: huijg@leydenacademy.nl.

Laten zien hoe
het anders kan:
niet vinken,
maar vonken.

LEYDEN ACADEMY ON VITALITY AND AGEING
Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kennisinstituut dat zich inzet
voor de kwaliteit van leven van oudere mensen door kansen te scheppen voor
een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap.
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