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Abstract 
Deze studie richt zich op de vraag of eenheid van taal bijdraagt aan het kunnen reduceren van 
problemen rondom informatie-uitwisseling binnen een (thuis-)zorgnetwerk. Het onderzoek heeft 
een focus op een specifieke patiëntendoelgroep welke palliatieve zorg behoeft. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden binnen een regionale zorgorganisatie in Noordoos-Nederland welke deze type zorg 
aanbiedt aan de cliënten binnen zowel wooncomplexen als in de eigen woonomgeving.  

Door de complexiteit van specifieke zorg rondom een individuele cliënt is er een veelvoud aan 
zorgprofessionals noodzakelijk. Deze zorgprofessionals zien en spreken elkaar niet op regelmatige 
basis waardoor het uitwisselen van informatie op afstand gebruikelijk is. Het gebruiken van het 
individueel zorgplan van de cliënt is het instrument dat gebruikt wordt voor de informatie-
uitwisseling en is de leidraad waar het gaat om het geven van zorg.  

Communicatie is hier het sleutelwoord waarbij eenheid van taal, het van standaardiseren van 
terminologieën en begrippen, bij kan dragen aan het mogelijk reduceren van problemen die kunnen 
onstaan binnen de informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgprofessionals rondom een 
cliënt.  

Dit onderzoek geeft aan dat het gebruik van eenheid van taal helpt bij het mogelijk reduceren van 
problemen rondom informatie-uitwisseling binnen een specialitische (thuis-)zorgorganisatie.   

Sleutelbegrippen 
Eenheid van Taal, Informatie-uitwisseling, Communicatie, (thuis-)zorgorganisatie, Palliatieve zorg. 
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Voorwoord 
Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek voor de Masteropleiding Business Process Management & 
Information Technologies aan de Open Universiteit (OU). Dit verslag is het einde van een lange reis 
welke ik enig tijd geleden ben begonnen. Gedurende deze reis heb ik veel nieuwe mensen mogen 
ontmoeten, kennis mogen opnemen en ervaringen mogen delen met zowel mijn medestudenten als 
de begeleidende docenten van de OU.  

Ik heb mijn onderzoek mogen uitvoeren in een voor mij relatief nieuwe omgeving, de zorg in 
Nederland. Normaliter ben ik werkzaam binnen het Ministerie van Defensie, waarbinnen ik een 
aantal van mijn moduleopdrachten heb kunnen uitvoeren, en was dan ook aangenaam verrast dat ik 
voor dit onderzoek een hele andere wereld mocht binnentreden. Hoewel er op het eerste gezicht 
verschillen zijn te constateren merk ik toch dat het begrip eenheid van taal, wat centraal staat in 
mijn onderzoek, niet exclusief is voor de zorg maar op elke andere sector van toepassing kan zijn. Ik 
ben er dan ook van overtuigd dat ik het begrip eenheid van taal ook kan gebruiken binnen mijn eigen 
werkomgeving en daarmee de resultaten van dit onderzoek kan toepassen.  

Deze reis heb ik niet alleen kunnen maken, ik wil daarom mijn dank uitspreken naar een aantal, voor 
mij, belangrijke personen. 

Als eerste gaat mijn dank uit naar het Commando Zeestrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 
en dan vooral naar mijn commandanten/leidinggevende van de afgelopen jaren. Zij hebben mij 
structureel in de gelegenheid gesteld om wekelijks een volledige werkdag te kunnen besteden aan 
mijn studie. Dit heeft geholpen om het ritme en de regelmaat vast te houden die ik nodig had om 
door de verschillende modules en het onderzoek heen te geraken. 

Daarnaast een zeer grote dank aan Prof. Dr. Rob Kusters. Zonder hem was dit onderzoek letterlijk 
niet mogelijk geweest in het tijdsbestek waarin ik het nu heb kunnen voltooien. Rob heeft ervoor 
gekozen om naar voren te stappen en de rol van begeleider op zich te nemen toen de persoon die 
dit eigenlijk zou doen door privéomstandigheden hier niet toe in staat was. Had Rob deze keuze niet 
gemaakt dan had dit betekend dat ik minimaal een half jaar uitstel had op mijn onderzoek. 
Daarnaast wil ik Rob danken voor zijn kritische houding, zijn reflectie en vooral zijn ‘waarom’ vragen. 
Vooral deze vragen hebben ervoor gezorgd dat ik een aantal trede dieper ben gaan nadenken over 
wat ik aan het doen was en waarom. Deze techniek probeer ik nu ook toe te passen in mijn huidige 
werkomstandigheden en ik merk dat we daar als team beter van worden.  

Als laatst wil ik stil staan bij mijn echtgenote, Annike. Zonder haar was deze reis nooit tot een goed 
einde gekomen. Niet alleen heeft zij ons gezin draaiende gehouden gedurende de periode dat ik met 
deze Masteropleiding bezig was, dat deed ze ook al toen ik daarvoor mijn Bachelorsdiploma 
behaalde. De afgelopen 7 à 8 jaren zijn in dat opzicht druk geweest en hebben we veel samen 
moeten laten of aanpassen. Naast dat zij de motor was binnen ons gezin heeft ze mij ook 
inhoudelijke bij gestaan als verpleegkundig specialist palliatieve zorg. Hierdoor kon ik haar meerdere 
malen gebruiken om mijn theorieën te testen, vragen te stellen en was zij mijn fysieke ingang naar 
de zorgorganisatie waar ik mijn onderzoek heb mogen uitvoeren. Ik ben van mening dat door dit 
onderzoek ik een beter beeld heb kunnen vormen over hetgeen zijn iedere dag doet en hoe begaan 
en betrokken ze is bij de cliënten waar zij zorg voor levert.  

Voor mij komt mijn reis bijna ten einde. Ik wil dan ook afsluiten met een quote van Steve Jobs ‘de 
reis is de beloning’.  
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Ik ben van mening dat dit voor mij zeer toepasselijk is. Het uiteindelijk mogen en kunnen behalen 
van deze Masteropleiding is niet de beloning, juist de mensen met wie ik samen heb mogen werken, 
de kansen die ik heb gekregen, de begeleiding die ik heb mogen ontvangen en het begrip van de 
wereld van mijn echtgenote maken het dat deze reis meer dan de moeite waard is geweest. 

 

Menno van der Schaaf 
Dedemsvaart, januari 2023 
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Samenvatting 
 
Introductie 
Binnen Nederland wordt het steeds gewoner dat langdurige zorg aan huis gegeven wordt in plaats 
van dat een cliënt daarvoor in een ziekenhuis of verpleegtehuis terecht kan. Met deze verandering 
wordt de zorgvraag van cliënten steeds complexer en is de zorgprofessional vaak niet meer in staat 
om al deze zorg zelfstandig te kunnen leveren. (Thuis-)zorgorganisaties voorzien voor een groot deel 
in deze complexe zorgvraag door met een team van verschillende zorgspecialitsen de zorg van een 
cliënt uit te voeren. Communicatie binnen zo’n (thuis-)zorgorganisatie is van belang om er zorg voor 
te kunnen dragen dat de cliënt de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Het op juiste wijze kunnen 
spreken en interpreteren van hetgeen er bedoeld wordt is daarbij van belang om kansen op fouten 
zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Doel 
Dit onderzoek heeft als doel het kunnen achterhalen of het gebruiken van eenheid van taal, het 
gebruiken van standaardisatie, binnen een zorgnetwerk bijdraagt aan het reduceren van mogelijke 
problemen rondom de informatie-uitwisseling binnen een zorgnetwerk.  
 
Methode en resultaten 
Het onderzoek is uitgevoerd in een regionale (thuis-)zorgorganisatie waar de focus is gelegd op een 
specifieke patiëntendoelgroep. Dit zijn patiënten die zorg nodig hebben binnen de palliatieve zorg. 
Deze specifieke doelgroep leent zich voor dit onderzoek omdat er een redelijk afgebakende set aan 
begrippen en terminologieën zijn die veelvuldig gebruikt worden. Het is de veronderstelling dat 
iedere zorgprofessional binnen de palliatieve zorg bekend is met deze begrippen en dat daarmee 
invulling kan gegeven aan het gebruik van eenheid van taal. 
 
Het onderzoek is begonnen met een enquête onder een deel van de zorgprofessionals. Met deze 
enquête is een beeld gevormd in hoeverre de zorgprofessional bekend is met een begrip en welke 
betekenis hij/zij hieraan geeft. Analyse van deze enquête gaf aan dat er binnen het daadwerkelijk 
medisch jargon er weinig tot geen verschillen waren te constateren. Bij de meer algemene 
begrippen en de verschillende werkprocessen is dit anders en waren er grote verschillen zowel met 
de betekenis vanuit de literatuur alsook hoe de zorgprofessionals onderling invulling gaven aan zo’n 
begrip. De uitkomsten van deze analyse zijn gebruikt als inhoud voor de te houden interviews met  
verschillende zorgprofessionals.  
 
Een ronde van interviews met een zorgprofessionals had als doel het identificeren van mogelijke 
problemen die voor kunnen komen binnen de (thuis-)zorgorganisatie. Hierbij werdt specifiek 
gekeken of deze problemen te relateren zijn aan de informatie-uitwisseling tussen de verschillende 
zorgprofessionals. Analyse van deze interviews laat zien dat er verschillende problemen voorkomen 
binnen de (thuis-)zorgorganisatie die te relateren zijn aan informatie-uitwisseling. Hierbij valt op te 
merken dat deze problemen niet alleen een effect hebben op de onderlige communicatie maar ook 
een relatie hebben met de zorg die aan een cliënt geleverd kan worden.  
 
Conclusie 
Vanuit het onderzoek is naar voren gekomen dat gebruik van eenheid van taal, voor een deel, 
bijdraagt aan het reduceren van problemen rondom uitwisseling binnen een zorgnetwerk. Het 
gebruiken of implementeren van eenheid van taal is hierbij echter niet de sleutel oplossing om alle 
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mogelijke problemen op te lossen. Een combinatie van tijd, opleiding en kennis en ervaring van de 
zorgprofessional zal gezamenlijk leiden tot het verder reduceren van deze mogelijke problemen. 
Door in deze zaken actief te investeren zal gebruik van eenheid van taal natuurlijker worden 
waarmee informatie-uitwisseling beter tot zijn recht komt binnen een zorgnetwerk.  
 
Aanbeveling 
Praktijk; De verschillende zorgnetwerken doen er goed aan om de zorgprofessional, werkzaam 
binnen een bepaald specialistisch domein, te scholen. Door het aanreiken van kennis en 
vaardigheden zullen alle zorgprofessionals een beter beeld krijgen bij de verschillende begrippen die 
veelvuldig gebruikt worden. Hiermee zal informatie-uitwisseling uiteindelijk verbeteren en zal er 
meer tijd ontstaan die gebruikt kan worden voor de zorg van de cliënt. 
 
Onderzoek; Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een lokale regio in Noordoost-Nederland en 
binnen slechts één enkel specialistisch domein met slechts een beperkt aantal verschillende 
zorgprofessionals. Dit geeft een beeld hoe informatie-uitwisseling binnen dit zorgnetwerk ervaren 
wordt. Vervolgonderzoek zou drieledig moeten zijn. Ten eerste zal de populatie verschillende 
zorgprofessionals vergroot kunnen worden zodat er een nog beter beeld ontstaat binnen de 
palliatieve zorg. Ten tweede zal er onderzoek gedaan kunnen worden naar andere specifieke 
zorgdomeinen. Hiermee kan vergeleken worden of deze resultaten ook hier voorkomen of dat er 
verschillen zijn te constateren. Als laatst zal er onderzoek moeten plaatsvinden in andere regio’s van 
Nederland zodat er een landelijk beeld ontstaat in plaats van enkel een regionaal beeld.  
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Summary 
 
Introduction 
Within the Netherlands, it is becoming increasingly more common for patients to receive long-term 
care at home instead of being able to go to a hospital or nursing home. With this change, the client's 
demand for healthcare becomes increasingly more complex. This implies that a single healthcare 
professional is often no longer able to provide all this care independently. (Home)care networks 
largely meet this complex demand by carrying out the care of a client with a team of different 
specialists. Communication within such a network is becoming more and more important to ensure 
that the client receives the care he/she needs. Being able to communicate and interpret what is 
meant by every professional correctly is important to prevent possible loss of information or lack of 
care to a patient.   
 
Purpose 
The aim of this research is to find out whether the use of unity of language, the use of 
standardization, within a care network contributes to reducing possible problems around the 
exchange of information within a care network.  
 
Method and results 
The research was conducted in a regional (home)care organization where the focus was placed on a 
specific patient group. These are patients who are in need of palliative care. This specific target 
group lends itself for this research, due to the fact there is a specific defined set of concepts and 
terminologies which are frequently used. It is the assumption that every healthcare professional 
within palliative care is familiar with these definitions and that this would imply a certain level of 
unity of language. 
 
The research started with a survey among a number of healthcare professionals. With this survey, a 
picture has been formed of the extent to which the healthcare professional is familiar with a concept 
and what meaning he / she gives to it. Analysis of this survey indicated that within the actual medical 
jargon there were few to no differences. With the more general concepts and the different work 
processes, this was different and there were major differences both with the meaning from the 
literature and how the healthcare professionals mutually interpreted such a concept. The results of 
this analysis were used as content for the interviews to be held with various healthcare 
professionals.  
 
A round of interviews with healthcare professionals aimed to identify possible problems that may 
occur within the (home)care network. It was specifically examined whether these problems can be 
related to the exchange of information. Analysis of these interviews showed there are various 
problems within the (home)care network that can be related to information exchange. It should be 
noted that these problems not only have an effect on the underlying communication but also have a 
relationship with the care that can be provided to a client.  
 
Conclusion 
This research has shown that the use of unity of language, in part, contributes to reducing problems 
related to exchange within a care network. However, using or implementing unity of language is not 
the key solution to solve all possible problems. A combination of time, education and knowledge and 
experience of the healthcare professional will jointly lead to the further reduction of these possible 
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problems. By actively investing in all of these matters, the use of unity of language will become more 
natural, so that information exchange can be better realized within a healthcare network. 
 
Recommendation 
Practice; The various care networks would do well to train healthcare professionals working within a 
specialist domain. By providing knowledge and skills, all healthcare professionals will get a better 
understanding of the various concepts that are frequently used. This will ultimately improve 
information exchange and create more time that can be used for the actual care of the client. 
 
Research; The research took place in a local region in the northeastern part of the Netherlands and 
within only a single specialist domain with only a limited number of different healthcare 
professionals. This gives an idea of how information exchange is experienced within this particular 
care network. Follow-up research should be threefold. Firstly, the population of different healthcare 
professionals can be increased so that an even better picture emerges within palliative care. 
Secondly, research is to be conducted in other specific care domains. This can be used to compare 
various domains and determine if problems are alike or different. Finally, research will have to take 
place in other regions of the Netherlands so that a national picture is created instead of just a 
regional picture.  
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 
De gezondheidszorg in Nederland wordt steeds complexer. Onder andere gedreven door een 
toename aan complexe en langdurige zorg cases, technologische innovatie, sociaal maatschappelijke 
aspecten en langere levensduur van de Nederlandse bevolking. Mede hierdoor wordt de druk op  
zorg steeds groter en verwachten patiënten steeds vaker persoonlijk passende zorg, waaronder zorg 
in de eigen thuisomgeving. 
 
In 2015 werden zorgorganisaties, ingegeven door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), gedwongen hun zorg op een andere manier in te richten. 
Door deze herinrichting is er een toenemende opkomst van verschillende soorten zorgorganisaties. 
Veel van de benodigde zorg verschoof daarmee naar extramurale zorg (de zorg aan huis), aangevuld 
met onder andere mantelzorg, ondergebracht onder de naam caresector (Rijn, 2015). Hiermee 
dragen verschillende zorgorganisaties gezamenlijk zorg voor optimale zorgverlening richting een 
patiënt. Om hier efficiënt en effectief invulling aan te geven, zijn samenwerkingsafspraken en 
informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgorganisaties van groot belang. 
 

1.2. Gebiedsverkenning 
De zorg kent steeds meer uitdagingen. Door onder andere complexe hersteltrajecten, langdurige 
zorg (caresector), de vergrijzing, personeelstekorten en de wens langer thuis te wonen, moet zorg 
beter en slimmer georganiseerd worden. De complexe zorgprocessen rondom een patiënt maken 
het dat een zelfstandige zorgorganisatie veelal niet in staat is alle zorg te leveren aan een patiënt. De 
zorg transformeert naar meer en verschillende soorten zorgorganisaties met alsmaar complexere 
behoeftes.  
 
Samenwerking tussen verschillende zelfstandige zorginstanties zal meer regel dan uitzondering zijn 
om deze complexe zorg voor de patiënt te kunnen realiseren. Eén van de netwerkorganisaties waar 
deze verandering is ingezet, is de thuiszorgorganisatie. Thuiszorg wordt gedefinieerd als een netwerk 
van verpleegkundigen die gezamenlijk werken in kleinschalige, zelfsturende teams om zorg te bieden 
in de buurt/woonomgeving (Johansen & Van den Bosch, 2017).  
 
Eén van de grootste uitdagingen in het daadwerkelijk samenwerken met en rondom een patiënt is 
het tijdig kunnen delen van juiste en benodigde informatie om daarmee optimale zorg te kunnen 
waarborgen. Met de term patiënt wordt hier bedoeld ‘mensen die onder behandeling zijn bij een 
zorgverlener  (Vaart et al., 2022). Standaardisatie binnen de verschillende zorgorganisaties draagt bij 
aan deze informatie-uitwisseling. 
 
Sinds 2002 is het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgericht. NICTIZ houdt zich bezig met het ontwikkelen en 
beheren van standaarden die digitale informatie-uitwisseling mogelijk maken. Hierbij wordt 
zorginformatie eenduidig vastgesteld en uitgewisseld ("Over Nictiz," 2022). Om concreet invulling te 
kunnen geven aan digitale informatie-uitwisseling heeft het NICTIZ een 5-lagen model 
(interoperabiliteitsmodel) ontwikkeld. Dit model geeft richting aan een architectuur, die ontstaat 
door afspraken te maken met alle betrokkenen, op verschillende niveaus van een organisatie. Deze 
afspraken variëren van beleid en regelgeving tot de benodigde IT-infrastructuur. Ze hebben als doel 
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structuur te brengen in de informatievoorziening/informatielandschap en daarmee interoperabiliteit 
te waarborgen tussen de verschillende zelfstandige zorgorganisaties(Sprenger, 2020). Het 
informatielandschap bestaat in de caresector uit een verzameling van middelen, afspraken en ICT 
voorzieningen waarbij cliënten/patiënten, zorgaanbieders en zorgverleners met elkaar verbonden 
zijn (Buis, Claassen, Claus, & Wijnmalen, 2015). 
 

1.3. Probleemstelling 
Het uitwisselen van informatie gebeurt al vele jaren en draagt bij aan het kunnen realiseren van 
ideeën en plannen of het houden van een goed gesprek. Wat nodig is om informatie op een goede 
ordentelijke wijze met elkaar uit te kunnen wisselen zijn afspraken en standaarden. Deze worden 
binnen het 5-lagen model van NITCIZ aangeduid als eenheid van taal. 
 
De caresector is een zorgdomein, die wordt gekenmerkt door een veelheid aan, al dan niet 
complexe, informatiestromen en -behoeftes. Dit zowel geprojecteerd op de verschillende 
zorginstanties alsook de patiënt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verschillende 
soorten informatiestromen die momenteel bekend zijn bij en gebruikt worden door de caresector. 
Hierbij staat de patiënt centraal in het informatie domein.  

 
Figuur 1. Informatiestromen binnen de caresector (Lisanne van der Molen, Aisha Sie, & Duijvendijk, 2018) 

Kijkend naar de caresector dan komen uit het rapport van Molen (2018) de volgende uitdagingen 
naar voren: 

• Beleidsmatige afstemmingen en procesmatige zorgafspraken vinden voornamelijk op 
regionaal niveau plaats in plaats van op landelijk of internationaal niveau.  

• Nieuwe inzichten en ontwikkelingen moeten zo snel als mogelijk worden opgenomen en 
geïmplementeerd echter blijkt dit in de praktijk een langdurig en complex proces te zijn dat 
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veelal leidt tot verouderde richtlijnen of een gemis tussen aansluiting van de theorie en de 
praktijk.  

• Informatiestandaarden gaan vaak uit van het principe eenheid van taal. Hiermee wordt 
voornamelijk bedoeld hoe onderling afspraken gemaakt worden en (medische-)termen 
uitgelegd en gebruikt worden. Binnen de verschillende zorgdomeinen valt op dat er 
nauwelijks eenheid van taal gerealiseerd wordt.  

• Volledig digitale informatie-uitwisseling laat een lichte stijging zien maar is nog lang niet op 
het niveau om een volledig digitale uitwisseling te kunnen realiseren. Het gebruiken van 
verschillende soorten systemen en de tijd die hiervoor nodig is, worden daarbij als een van 
de hoofdoorzaken aangemerkt.  

Vanuit bovenstaande opsomming kan worden opgemaakt dat in de caresector gestreefd wordt naar 
een zo’n optimaal mogelijke manier van informatie-uitwisseling maar dat er voldoende uitdagingen 
bestaan waarmee dit proces niet optimaal is ingeregeld of verloopt. 
Mede hierdoor kan worden gesteld dat voor het optimaliseren van informatie-uitwisseling binnen de 
caresector voldoende uitdagingen alsook kansen zijn. Door kleine successen te behalen binnen 
bovenstaande afzonderlijke gebieden is optimalisatie aangaande informatie-uitwisseling middels 
een iteratief proces te realiseren.  
 

1.4. Opdrachtformulering 
Een van de aandachtspunten welke in het rapport van het NICTIZ wordt beschreven, en terugkomt in 
het rapport van Molen (2018), is het gebruiken van eenheid van taal als standaardisatie voor 
informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals. Het principe achter eenheid van taal is dat het niet 
direct gaat over het spreken van één dezelfde taal, maar dat juist gekeken en geïnvesteerd wordt in 
het maken van afspraken. Hierbij is het van belang vast te leggen wanneer, waar en hoe vaktermen 
gebruikt worden bij de uitwisseling van informatie. Deze afspraken dragen bij aan de onderliggende 
betekenis van informatie die zo duidelijk wordt en is voor alle betrokkenen (Molen, 2018). 
 
De thuiszorg is één van de zelfstandige zorgorganisatie die te maken heeft met een diversiteit aan 
specialisten met allemaal hun eigen informatiebehoefte. Een interessant detail hierbij is dat 
thuiszorg veelal bestaat uit een team van gelijke specialistische verpleegkundigen en verzorgenden 
die allemaal bij de verschillende patiënten op bezoek komen gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week. De specialistische verpleegkundige en verzorgende, samengevat als zorgprofessionals, 
treffen mogelijk bij iedere patiënt, ook wel cliënt genoemd, een ander ziektebeeld en moeten in 
staat zijn om daar de optimale zorg aan te kunnen verlenen. Voor de adequate behandeling van deze 
cliënten zullen deze verschillende zorgprofessional veelvuldig samen moeten werken. 
Standaardisatie binnen informatie-uitwisseling helpt daarbij de zorg beter te kunnen inrichten. 
Eenheid van taal draagt hierbij zorg voor de standaardisatie die nodig is ter optimalisatie van de 
informatie-uitwisseling. 
 
Met deze studie wil ik onderzoeken of er verschillen voorkomen binnen een netwerk van 
zorgprofessionals, gericht op een specifieke patiëntendoelgroep, in een (thuis-)zorgnetwerk waar 
informatie-uitwisseling aan ten grondslag ligt. Hierbij is de vraag of deze verschillen leiden tot 
mogelijke problemen rondom informatie-uitwisseling en of deze mogelijke problemen gereduceerd 
worden door het gebruiken van eenheid van taal. 
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De hoofdvraag die hieruit geformuleerd wordt: 
 

Worden mogelijke problemen rondom informatie-uitwisseling, binnen een specifieke 
patiëntendoelgroep van een (thuis-)zorgnetwerk, gereduceerd door het gebruiken van eenheid 

van taal? 
 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zal het onderzoek zich richten op zowel het 
beantwoorden van deelvragen vanuit een literatuuronderzoek alsook het beantwoorden van 
deelvragen vanuit een praktijkonderzoek. 
 
Middels het literatuuronderzoek wordt antwoord gegeven op de soorten problemen die spelen 
aangaande informatie-uitwisseling binnen (thuis-)zorgnetwerken. Hierbij wordt specifiek gekeken of 
eenheid van taal daar een rol speelt en welke voor- en nadelen er bestaan bij het gebruik hiervan.   
 
Deelvragen literatuuronderzoek: 
 

• Welke mogelijke  problemen komen regelmatig voor met betrekking tot het gebruiken van 
standaarden voor informatie-uitwisseling binnen (thuis)zorgnetwerken?  
 

• Draagt eenheid van taal bij aan het oplossen van mogelijke problemen binnen standaarden 
van informatie-uitwisseling? 
 

Door het uitvoeren van een praktijkonderzoek wordt gekeken naar de problemen die vanuit de 
literatuur worden aangedragen rondom informatie-uitwisseling en of deze voorkomen in de 
praktijksituatie.  Aansluitend wordt gekeken of het gebruiken eenheid van taal helpt bij het mogelijk 
reduceren van deze problemen. Om het praktijkonderzoek uitvoerbaar te houden in zowel tijd als 
capaciteit wordt er gekeken naar informatie-uitwisseling binnen een specifieke patiëntendoelgroep 
welke typerend is voor een (thuis-)zorgnetwerk.   
 
Deelvragen praktijkonderzoek: 
 

• Welke mogelijke problemen komen, binnen een specifieke patiëntendoelgroep,  voor rondom 
informatie-uitwisseling binnen een (thuis-)zorgnetwerk? 
 

• Draagt eenheid van taal bij aan het al dan niet reduceren van deze mogelijk problemen 
rondom informatie-uitwisseling binnen een (thuis-)zorgnetwerk? 

 
De resultaten van het literatuur- en praktijkonderzoek geven een gezamenlijk beeld welke issues er 
mogelijk spelen binnen een (thuis-)zorgnetwerk en in hoeverre er een mogelijke relatie is met 
eenheid van taal.  
  

1.5. Motivatie/relevantie  
Door het steeds complexer worden van zorg en de wens/noodzaak deze langer in de eigen omgeving 
te laten plaatsvinden zijn steeds meer zorgprofessionals nodig om zorg daadwerkelijk aan te kunnen 
bieden. Om zorg te kunnen leveren is het van belang dat informatie rondom de behandeling van een 
cliënt bij alle verschillende zorgprofessionals bekend is. Hierbij is het van belang dat informatie voor 
een ieder dezelfde betekenis heeft waardoor zorg zo effectief en efficiënt mogelijk geleverd wordt 
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en kansen op het maken van fouten zo laag mogelijk zijn (Oud, Graaf-Waar, Raemaekers, Van 
Heerden, & Van Den Brink, 2018).  
Het gebruik van eenheid van taal, het maken van onderlinge afspraken over het hoe en wanneer 
vastleggen van vaktermen en de uitwisseling hiervan, kan hierbij een rol spelen.  
 
Vanuit de literatuur zijn er zowel voor- als tegenstanders te vinden waar het gaat om het wel of niet 
gebruiken van eenheid van taal. Onderzoek van Oud et al. (2018) geeft aan dat eenheid van taal niet 
een doel op zich is maar gezien wordt als hulpmiddel om zorg rondom een individuele patiënt te 
verbeteren en veiliger te maken. Eliens (2016) geeft in zijn onderzoek aan dat het classificeren van 
informatie en de persoonsgerichte benadering naar een patiënt op gespannen voet met elkaar lijken 
te staan. Hierbij stelt hij de vraag of classificeren van informatie een doel wordt in plaats van een 
hulpmiddel.  
 
Met dit onderzoek wil ik kijken in hoeverre eenheid van taal een rol speelt als het gaat om het 
reduceren van mogelijke problemen rondom de uitwisseling van informatie in een (thuis-
)zorgnetwerk. Eerst wordt in de literatuur onderzocht welke problemen mogelijk voorkomen binnen 
een zorgnetwerk en wordt gekeken naar de rol van eenheid van taal. Aansluitend wordt, ter 
vergelijk, binnen een specifieke patiëntendoelgroep onderzocht welke mogelijke problemen 
voorkomen en wat de relatie van eenheid van taal hierbij is  
  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Het onderzoek vangt aan met een literatuuronderzoek wat moet leiden tot het beantwoorden van 
de twee hierboven geformuleerde deelvragen. Deze informatie dient voor het opzetten van de 
kaders/inrichting van het praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek richt zich op een (thuis-
)zorgorganisatie dat zich concentreert rondom de zorg van een specifieke patiëntendoelgroep 
waardoor gericht naar informatie-uitwisseling problemen gekeken kan worden. Binnen de (thuis-
)zorgorganisatie zal onderzocht worden op welke theoretische wijze invulling gegeven wordt aan 
specifieke begrippen gebruikt voor informatie-uitwisseling. Het uitvoeren van interviews met 
verschillende zorgprofessionals stelt vast of de praktijk een weerspiegeling is van de theoretische 
benadering, welke mogelijke problemen hierdoor kunnen ontstaan. Aansluitend wordt gekeken of 
het gebruik van eenheid van taal deze problemen zouden kunnen reduceren.    

2. Theoretisch kader 
 

2.1. Onderzoeksaanpak 
De probleemstelling geeft aan dat het gebruiken van informatiestandaarden als één van de 
uitdagingen wordt beschouwd voor het effectief en efficiënt kunnen uitwisselen van informatie 
tussen verschillende zorgnetwerken. Het literatuuronderzoek moet antwoord geven op het soort 
problemen waar tegenaan gelopen als het gaat om het gebruiken van standaarden voor informatie-
uitwisseling binnen zorgnetwerken.  
 
Om tot een gedegen literatuuronderzoek te komen is het van belang een onderzoeksplan op te 
stellen en uit te voeren. Dit plan bestaat uit minimaal: de onderzoeksvraag en deelvragen, de 
onderzoek parameters, zoektermen en online database die gebruik wordt voor het zoeken van de 
documenten (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019). 
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Het onderzoek zal primair plaatsvinden door gebruik te maken van de bibliotheek van de Open 
Universiteit, aangevuld met documenten vanuit de publicaties bibliotheek van het NICTIZ en 
resultaten vanuit een zoekopdracht in Google Scholar.  
 

2.2. Uitvoering 
De zoektermen (query’s) die gebruikt zijn voor het daadwerkelijk zoeken en vinden van geschikte 
literatuurstudies komen initieel voort uit analyse van het rapport van Molen (2018).  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voor het zoeken naar antwoorden voor de beide deelvragen zijn zoektermen uit de deelvragen 
samengevoegd tot de zoekquery: 
 
("unified language" OR "unity of language" OR "common language") AND (problem OR issue) AND 
(“healthcare“ OR “homecare”)   
 
En is daarna aangevuld met de variabele Information exchange.  
 
("unified language" OR "unity of language" OR "common language") AND (problem OR issue) AND 
(“healthcare “ OR “homecare”) AND (“Information exchange”). 

2.3. Resultaten en conclusies 

2.3.1. Zoekresultaten 
De eerste zoekquery is ingevoerd in de bibliotheek van de Open Universiteit en levert 364 resultaten 
op. De aangevulde zoekquery levert in totaal 7 resultaten op.  

Figuur 2. Schematische weergave relatie hoofdvraag, deelvragen en zoekquery’s 
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Na bestudering van deze 7 artikelen blijkt hier te weinig informatie in te zitten om tot een goede 
analyse en beantwoording van de vragen te komen.  
 
Vanuit de gevonden literatuur is de snowball techniek toegepast om andere relevante artikelen te 
vinden. Deze techniek heeft een aantal extra artikelen opgeleverd die initieel niet met de zoekquery 
zichtbaar werden. 
 
Naast de zoekopdrachten en de snowball techniek in de OU-bibliotheek is ook de site van het NICTIZ 
(de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, www.nictiz.nl) 
gebruikt om diverse publicaties te zoeken aangaande de onderwerpen eenheid van taal.  
Binnen deze site is gezocht met de volgende zoekquery’s: 

1. “Eenheid van Taal”  
2. “Standaardisatie” 

 
De uitkomsten van de verschillende zoekresultaten zijn onderzocht op bruikbaarheid. Er is initieel 
een selectie gemaakt in artikelen op basis van de titel en het abstract. Een overzicht van de aantallen 
zoekresultaten, de selectiecriteria en de verantwoording om een artikel wel of niet te gebruiken is 
toegevoegd als Bijlage A. Literatuur Selectie.  
 
Na het verzamelen van de verschillende literatuur artikelen zijn resultaten verder onderzocht op 
inhoud en relevantie voor het eigen onderzoek. Uiteindelijk zijn hier 7 artikelen (tabel 1.) 
overgebleven die zijn gebruikt voor de beantwoording van de deelvragen ten behoeve van het 
onderzoek.  

# Artikel Source Relatie tot deelvraag 
1 Zwaanswijk, M., Verheij, R. A., Wiesman, F. 

J., & Friele, R. D. (2011). Benefits and 
problems of electronic information 
exchange as perceived by health care 
professionals: an interview study. BMC-
health services research, 11(1), 1-10. 

Bibliotheek 
OU 

1. Welke type problemen komen 
regelmatig voor met betrekking 
het gebruiken van standaarden 
voor informatie-uitwisseling 
binnen (thuis)zorgnetwerken?  
 

2 Oud, N., De Graaf-Waar, H., Raemaekers, 
F., Van Heerden, L., & Van Den Brink, Y. 
(2018). Eenheid van taal. TVZ, 128(6), 29-
31. doi:10.1007/s41184-018-0230-3 

Bibliotheek 
OU 

Algemeen beeld type problemen 
en eventuele mogelijkheden 

3 Dauwed, M., Yahaya, J., Mansor, Z., 
Hamdan, A. R., & Meri, A. (2019). Health 
Information Exchange: Current Trends, 
Challenges and Recommendations. Paper 
presented at the 2019 International 
Conference on Electrical Engineering and 
Informatics (ICEEI). 

Bibliotheek 
OU 

1. Welke type problemen komen 
regelmatig voor met betrekking 
het gebruiken van standaarden 
voor informatie-uitwisseling 
binnen (thuis)zorgnetwerken?  

 

4 van Gool, C., Volkert, P., Savelkoul, M., 
Melse, J., & Lamain, A. (2018). Eenheid van 
Taal in de Nederlandse zorg: Van 
eenduidige informatie-uitwisseling tot 
hulpmiddel voor betere zorg. 

NICTIZ 

Beide deelvragen 

5 Lisanne van der Molen, Aisha Sie, & 
Duijvendijk, I. v. (2018). Rapport Op weg 
naar be-te-re in-for-ma-tie-uit-wis-se-ling in 

NICTIZ 
2. Draagt eenheid van taal 
positief of negatief bij aan het 
oplossen van voorkomende 
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de lang-du-ri-ge zorg. Retrieved from 
https://www.nictiz.nl/rapporten/op-weg-
naar-betere-informatie-uitwisseling-in-de-
langdurige-zorg/ 

problemen binnen standaarden 
van informatie-uitwisseling? 

 

6 Koivunen, M., Niemi, A., & Hupli, M. (2015). 
The use of electronic devices for 
communication with colleagues and other 
healthcare professionals - nursing 
professionals' perspectives. Journal of 
advanced nursing, 71(3), 620-631. 
Doi:10.1111/jan.12529 

Snowball 

Beide deelvragen 

7 De Groot, K., De Veer, A. J. E., Paans, W., & 
Francke, A. L. (2020). Use of electronic 
health records and standardized 
terminologies: A nationwide survey of 
nursing staff experiences. International 
journal of nursing studies, 104, 103523-
103523. doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2020.103523 

Snowball 
 

2. Draagt eenheid van taal 
positief of negatief bij aan het 
oplossen van voorkomende 
problemen binnen standaarden 
van informatie-uitwisseling? 

 

Tabel 1. Overzicht zoekresultaten in relatie tot deelvragen 

2.3.2. Conclusie 
Ieder zorgnetwerk heeft als doel zo effectief en efficiënt mogelijk zorg te kunnen leveren aan de 
patiënten die zij in behandeling heeft.  De groei naar het steeds meer zorgen voor de patiënt in zijn 
of haar eigen thuissituatie maakt het dat er een noodzaak ontstaat om informatie tussen deze 
zorgnetwerken met elkaar te kunnen en moeten delen. Deze informatiedeling kan leiden naar een 
aantal problemen op zowel lokaal, regionaal en nationaal niveau (Zwaanswijk, Verheij, Wiesman, & 
Friele, 2011) waarbij wordt geconstateerd dat de vastgestelde problemen voor al deze gebieden 
nagenoeg gelijk zijn. 
 
Welke mogelijke  problemen komen regelmatig voor met betrekking tot het gebruiken van 
standaarden voor informatie-uitwisseling binnen (thuis)zorgnetwerken?  
Vanuit de literatuur kan worden geconcludeerd dat problemen rondom informatie-uitwisseling 
allemaal verband houden met onderlinge communicatie. Onderzoek van Dauwed, Yahaya, Mansor, 
Hamdan, and Meri (2019) toont aan dat communicatie (en coördinatie) tussen groepen van 
zorgverleners wordt gezien als een van de grootste uitdagingen en een voedingsbodem kan zijn voor 
het maken van fouten binnen de zorg richting de patiënt. Koivunen, Niemi, and Hupli (2015) 
bevestigen dit door te stellen dat communicatie tussen de verschillende zorgprofessionals van het 
grootste belang is als het gaat om de informatie-uitwisseling en veiligheid van de patiënt. 
 
Als er verder in detail naar dit probleemgebied gekeken wordt dan zien we een tweedeling binnen 
de informatie-uitwisseling zowel intern als extern tussen verschillende zorgnetwerken:  

• Verschil in beschrijving tussen ziektes en/of medische aandoeningen (Zwaanswijk et al., 
2011). 

• Verschil in invulling van werkprocessen en/of protocollen tussen verschillende 
zorgnetwerken(Oud et al., 2018).  

Doordat zowel intern als extern de verschillende zorgnetwerken eigen invulling geven aan deze 
deelgebieden ontstaat er mogelijk miscommunicatie. Deze miscommunicatie zorgt voor een verschil 
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in interpretatie tussen de zorgprofessionals en heeft direct invloed op de effectiviteit en efficiëntie 
van het zorgaanbod aan een patiënt.   
 
Verschil in beschrijving tussen ziektes en/of medische aandoeningen 
Momenteel beschrijven zorgnetwerken op verschillende manieren een specifieke ziekte of medische 
aandoening. Binnen het domein bestaat hier vaak consensus over die niet of nauwelijks met een 
ander zorgnetwerk wordt gedeeld (van Gool, Volkert, Savelkoul, Melse, & Lamain, 2018). Door 
informatie-uitwisseling tussen domeinen, waarbij zorgprofessionals een ziekte of medische 
aandoening verschillend rapporteren, kan onduidelijkheid ontstaan bij de ontvangende partij 
(Zwaanswijk et al., 2011). Deze situatie leidt tot een aantal onwenselijke situaties(problemen);  

• De zorgprofessional heeft veel tijd nodig om vast te stellen wat er precies bedoeld wordt en 
welke handelingen er wel of niet al zijn gebeurd. Deze tijd kan niet effectief gebruikt worden 
voor de zorg van de patiënt in een omgeving waarin tijd een schaars is en iedere minuut 
verantwoord moet worden.  

• De kans op fouten binnen het geven van de zorg wordt verhoogd doordat men niet van 
elkaar precies weet wat men bedoelt met terminologie. Dit heeft direct invloed op de 
effectiviteit en efficiëntie van het zorgplan en de verzorging van de betreffende patiënt. 

 
Verschil in invulling werkprocessen en/of protocollen tussen verschillende zorgnetwerken 
Onderzoek van Oud et al. (2018) geeft aan dat zorgnetwerken veel waarde hechten aan het 
gebruiken van eigen werkprocessen en/of protocollen. Dit levert mogelijk spanningen of 
misverstanden op waar het gaat om het delen van informatie met andere zorgnetwerken. 
Onderzoek van Zwaanswijk et al. (2011) geeft aan dat het niet gebruiken van werkprocessen en/of 
protocollen van andere zorgnetwerken verklaard kan worden door de beperkte begrijpelijkheid en 
bruikbaarheid van deze processen. Zorgprofessionals geven als argument dat deze werkprocessen 
en/of protocollen te weinig suggesties opleveren voor toepassingen in hun eigen dagelijkse 
werkveld.  
Het probleem dat hieruit gedefinieerd wordt is dat verschillende zorgprofessionals, uit verschillende 
zorgnetwerken, geen duidelijk beeld hebben over wat er wel of niet uitgevoerd wordt aan zorg en 
hoe dit wordt toegepast. Dit houdt in dat bij iedere start van zorg, de zorgprofessional tijd moet 
besteden aan het doornemen van het dossier en in gesprek moet met de patiënt om duidelijk te 
krijgen wat er wel of niet is gebeurd. Dit vergt onnodige tijd die beter besteed kan worden aan het 
geven van zorg en/of kan leiden tot frustraties waar het gaat om het onbegrip tussen 
zorgprofessionals waarom iets wel of niet is gedaan.  
 
Oorzaken die hier aan ten grondslag liggen; 

• Binnen een zorgnetwerk is de zorgprofessional zich onvoldoende bewust van het feit dat er 
gebruik gemaakt kan worden van elkaars informatie. Hierdoor wordt de nut en noodzaak 
van informatiebetekenis niet altijd als urgent ervaren (Oud et al., 2018).  

• Zorgprofessionals hebben soms het gevoel dat een verlies aan informatie kan ontstaan als er 
gebruik gemaakt wordt van standaardisatie in beschrijvingen van ziektes en/of medische 
aandoeningen. Doordat de zorgprofessional al jaren op dezelfde wijze zijn of haar 
rapportages invult, weet hij/zij exact wat hier mee bedoeld wordt. Het gebruiken van 
standaarden kan leiden tot een onbehagelijk gevoel bij de zorgprofessional die op een 
andere manier moet gaan rapporteren waarmee, volgens de zorgprofessional, mogelijk niet 
alle informatie wordt genoteerd of beschikbaar is (Oud et al., 2018). 
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Draagt eenheid van taal bij aan het oplossen van mogelijke problemen binnen standaarden van 
informatie-uitwisseling? 
Het gebruiken van eenheid van taal draagt mogelijk bij aan het verkleinen van verschillen die 
geconstateerd worden in beschrijvingen binnen ziektes en/of medische aandoeningen.  
Door binnen de verschillende zorgnetwerken met elkaar overeen te komen welke definities of 
begrippen, vanuit de medische literatuur, gehanteerd worden ontstaat de benodigde consensus. Het 
vastleggen van deze overeenkomsten is in lijn met de betekenis van het begrip eenheid van taal.  
 
Hetzelfde kan gesteld worden voor de gebruikte werkprocessen en/of protocollen. Door het 
definiëren en formaliseren van de gebruikte termen, van de verschillende werkprocessen en/of 
protocollen, begrijpen zorgprofessionals elkaar beter (Oud et al., 2018). Het voordeel hiervan is dat 
het voor iedere zorgprofessional duidelijk is wat er gebeurt bij een zorghandeling als een bepaald 
proces of protocol wordt uitgevoerd.  
 
Binnen een specifiek zorgnetwerk wordt de koppeling gemaakt tussen de overeengekomen 
afspraken/standaarden en de eerder eigen gebruikte definities. Hierdoor heeft de zorgprofessional 
snel overzicht wat er precies bedoeld wordt en vermindert het gevoel van informatieverlies. 
voorkomen kan worden (Oud et al., 2018).  
 
Het gebruiken van eenheid van taal, het maken van afspraken en zich daar aanhouden, geeft een 
positieve stimulans in de onderlinge communicatie tussen verschillende zorgprofessionals. 
Onderzoek van De Groot, De Veer, Paans, and Francke (2020) geeft aan dat het gebruiken van 
gestandaardiseerde terminologieën en begrippen de communicatie tussen zorgprofessionals 
onderling en die tussen de verschillende zorgnetwerken zal verbeteren. Daarnaast beschrijft  Oud et 
al. (2018) dat het eenduidig gebruiken van patiëntvriendelijke termen bijdraagt aan het informeren 
van de patiënt over zijn aandoening en zorgbehandeling. Eenheid van taal draagt op deze wijze 
positief bij aan communicatie in het algemeen en het mogelijk reduceren van problemen tussen de 
verschillende zorgprofessionals als gevolg van onderlinge informatie-uitwisseling.   
 
Het moderatie-effect dat gesteld kan worden;   
Binnen communicatie tussen zorgprofessionals draagt eenheid van taal bij aan het reduceren van 
mogelijke problemen als gevolg van  informatie-uitwisseling.   
 

   
M: Eenheid van Taal 

 

  
    

     
 

X: Communicatie 
 

    
Y: Informatie-uitwisseling 
 

   

Figuur 3. Moderatie effect eenheid van taal 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Met de uitvoer van het onderzoek wil ik kijken in hoeverre de benoemde problemen, en daarbij 
vooral de tweedeling verschil in beschrijving tussen ziektes en/of medische aandoeningen en 
verschil in beschrijving van werkprocessen en/of protocollen tussen zorgprofessionals daadwerkelijk 
voorkomen binnen een regionaal zorgnetwerk. Bestaat er een verschil in invulling van definities 
rondom ziektes of medische aandoeningen en worden werkprocessen of protocollen anders 
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geïnterpreteerd en uitgevoerd rondom dezelfde patiënt die zorg ontvangt vanuit meerdere 
zorgprofessionals.  
 
De vervolgvraag richt zich daarbij verder of deze verschillen leiden tot mogelijke problemen binnen 
de zorgorganisatie en welke dit zijn. Aansluitend moet vastgesteld worden of het gebruik van 
eenheid van taal helpt bij het reduceren van deze mogelijke problemen rondom de informatie-
uitwisseling binnen de zorgorganisatie.  

3. Methodologie 
De methodologie beschrijft de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd zal worden om de 
hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Om richting te kunnen geven aan het soort onderzoek wordt 
eerst gekeken naar wat er onderzocht moet worden en hoe dit uitgevoerd kan worden. Deze keuzes 
worden beschreven binnen het conceptuele en technische ontwerp.  

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het conceptueel ontwerp beschrijft de wat en waarom argumenten en geeft daarmee de richting 
aan van het soort uit te voeren onderzoek. 
 
Het doel van het onderzoek is om inzage te verkrijgen in de problemen die mogelijk spelen rondom 
de informatie-uitwisseling tussen verschillende (thuis-)zorgnetwerken en vast te stellen of eenheid 
van taal deze geconstateerde problemen wel of niet reduceert.  
 
Om invulling te geven aan het onderzoek is de volgende informatie minimaal benodigd: 

- Overzicht en definities van de ziektes en/of medische begrippen welke voorkomen rondom 
een specifieke patiëntendoelgroep. Hierbij wordt gekeken of deze definities vanuit een 
medische standaard of een lokale standaard komen of dat er geen definities voor 
beschikbaar zijn. 

- Overzicht en definities van werkprocessen en/of protocollen die door de verschillende 
zorgverleners gezamenlijk gebruikt worden rondom de zorg van een specifieke 
patiëntendoelgroep. Hierbij wordt gekeken of deze definities vanuit een medische standaard 
of een lokale standaard komen of dat er geen definities voor beschikbaar zijn. 

- De mogelijke verschillen die ontstaan, gebaseerd op de gevonden overzichten en definities 
van zowel ziektes en/of medische begrippen en werkprocessen en/of protocollen, op het 
gebied van informatie-uitwisseling. 

- De mogelijke problemen die kunnen onstaan door de geconstateerde verschillen tussen de 
zorgprofessionals.  
 

Het doel van dit casestudy onderzoek is inzage krijgen in informatie die veelal bij de zorgprofessional 
fysiek aanwezig is, en wordt uitgevoerd in de praktijk, rondom de zorg van een specifieke 
patiëntendoelgroep. Door te fixeren op een specifieke doelgroep kan gericht naar begrippen worden 
gezocht en worden zorgprofessionals benaderd die hierbinnen werkzaam zijn. Hiermee wordt 
voorkomen dat begrippen te algemeen blijven en er een groot scala aan verschillende 
zorgprofessionals geselecteerd wordt waardoor het onderzoek niet uitvoerbaar is binnen de 
beschikbare tijd.  
 
Binnen de casestudy is het van belang dat de zorgprofessional minimaal twee a drie jaren werkzaam 
is binnen de specifieke patiëntendoelgroep. Deze zorgprofessional heeft daarmee de benodigde 
basiskennis die nodig is om zorg op een goede en zorgvuldige manier uit te kunnen voeren. De 
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zorgprofessional kan eerder geleerde/bekende theorie, vanuit de opleiding, op een juiste manier 
spiegelen aan de theorie in gebruik bij de eigen organisatie en praktische invulling geven aan het 
eigen handelen. Gesprek met een verpleegkundig specialist leert dat een zorgprofessional na twee a 
drie jaren over voldoende kennis en ervaring bezit welke in de jaren daarop bevestig en uitgebouwd 
wordt.  
 
Binnen de specifieke patiëntendoelgroep werken verschillende zorgprofessionals vanuit diverse 
zorgnetwerken samen. Deze zorg vindt plaats binnen een lokaal, regionaal netwerk van 
zorgaanbieders. Hierbij wordt gekeken naar een enkele specifieke patiëntendoelgroep en niet 
meerdere verschillende patiëntendoelgroepen. Op deze wijze wordt er geen vergelijk gemaakt 
tussen deze verschillende doelgroepen en ligt de focus van het onderzoek centraal op één populatie. 
We spreken binnen dit casestudy onderzoek over een single holistische benadering.  
 
Om de informatie te verkrijgen zijn verschillende onderzoekstechnieken toepasbaar: 

- Observatie; het kunnen uitvoeren van de observatiemethode gedurende een langere 
periode binnen verschillende zorgnetwerken levert praktijkinformatie op aangaande de 
manier waarop er binnen dit zorgnetwerk wordt gewerkt (Saunders et al., 2019). 

- Interviews; het interviewen van verschillende zorgprofessionals binnen de zorgnetwerken 
geeft inzage in de ervaringen van deze personen rondom de zorg van patiënten en de 
beoogde informatie-uitwisseling (Saunders et al., 2019). 

- Enquête; het uitschrijven en houden van enquêtes bereikt een grote populatie en geeft 
inzage in de beleving en ervaringen van de verschillende zorgprofessionals (Saunders et al., 
2019). 

- Deskresearch; door het bestuderen van verschillende documenten (medische voorschriften, 
rapportages, werkinstructies, e.d.) kan er een beeld gevormd worden welke begrippen en 
werkwijzen er gehanteerd worden binnen een zorgnetwerk (Saunders et al., 2019). 

 
Gelet op de beschikbare tijd voor het onderzoek en de beschikbaarheid van de onderzoeker is het 
uitvoeren van de observatietechniek niet uitvoerbaar. Hoewel deze techniek veel informatie 
oplevert is het niet opportuun deze techniek uit te voeren binnen dit onderzoek. De overige 
technieken worden wel toegepast binnen dit onderzoek. Hiermee wordt er op verschillende 
manieren informatie verzameld welke wordt geanalyseerd voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. 
 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de onderzoeksmethode(n) 
Het technisch ontwerp beschrijft de wijze hoe en waarom het onderzoek uitgevoerd gaat worden. 
Hierbij wordt er gekeken naar de verschillende onderzoekstechnieken die in het conceptuele 
ontwerp zijn benoemd en gekozen.  
 
Er wordt gekozen om het onderzoek uit te voeren in een aantal opeenvolgende stappen waarmee de 
benodigde, eerder geformuleerde informatie, verkregen en geanalyseerd kan worden. 

1. Deskresearch. Hiermee wordt gericht gezocht naar verschillende gezamenlijke termen die 
voorkomen rondom de zorg van de specifieke patiëntendoelgroep en worden de definities 
van zowel ziektes en/of medische aandoeningen en werkprocessen en/of protocollen per 
zorgorganisatie vastgelegd. Deze fase wordt afgesloten door te spreken met één of twee 
zorgprofessionals om vast te stellen dat de belangrijkste begrippen daadwerkelijk zijn 
beschreven. 
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2. Interviews. Door het uitvoeren van interviews kan worden vastgesteld of de 
zorgprofessionals de geïdentificeerde begrippen herkennen en welke invulling zij hier aan 
geven. 

3. Analyse. Door middel van analyse worden de gevonden resultaten vanuit de deskresearch 
vergeleken met de resultaten vanuit de interviews. De analyse geeft een vergelijk tussen 
hetgeen er geschreven wordt in de theorie en hetgeen er uitgevoerd wordt door de 
zorgprofessionals. Verschil tussen beide kunnen mogelijke problemen veroorzaken in de 
informatie-uitwisseling en dienen als input voor de 2e interview ronde om te achterhalen of 
deze verschillen ook daadwerkelijk worden ervaren. 

4. Interviews. Door het uitvoeren van interviews kan specifiek gevraagd worden naar de 
gevonden verschillen en mogelijke problemen die daaruit voortkomen in relatie tot het 
uitwisselen van informatie. 

5. Analyse. Door middel van analyse worden de resultaten van de interviews geanalyseerd 
waarbij gekeken wordt of eerder gevonden verschillen ook daadwerkelijk plaatsvinden, hoe 
deze ervaren worden en of deze ook daadwerkelijk leiden tot mogelijke problemen rondom 
informatie-uitwisseling.  

6. Conclusie. Op basis van bovenstaande resultaten kan een conclusie getrokken worden of het 
gebruiken van eenheid van taal mogelijk bijdraagt aan het reduceren van problemen 
rondom informatie-uitwisseling binnen dit specifieke zorgnetwerk. 

 
Deskresearch is een onderdeel van de survey secondary datatechniek en heeft als doel om 
informatie te verzamelen die gaat over de specifieke onderwerpen: de beschrijving van ziektes en/of 
medische aandoeningen en de beschrijving van werkprocessen en/of protocollen die gebruikt 
worden.  

Het kwaliteitskader omtrent de specifieke patiëntendoelgroep wordt gebruikt als startpunt voor 
begrippen rondom werkprocessen en/of protocollen. Binnen dit kwaliteitskader staan de meest 
gangbare definities opgesomd die door de zorgprofessional gebruikt worden. De zoekacties worden 
gecombineerd met organisatie specifieke documenten. 

Het zakwoordenboek der geneeskunde (Jochems & Joosten, 2006) omschrijft een veelvoud aan 
begrippen omtrent ziektes en medische aandoeningen. Door te kijken naar de resultaten gevonden 
vanuit het kwaliteitskader wordt bepaald welke van deze ziektes en/of medische aandoeningen 
voorkomen binnen de specifieke patiëntendoelgroep. Vanuit het zakwoordenboek der geneeskunde 
(Jochems & Joosten, 2006) worden deze begrippen gedocumenteerd.  

Het resultaat van beide zoekacties wordt in een datatabel genoteerd. Deze tabel geeft een overzicht 
van de verschillende begrippen en daarbij gehanteerde definities. Hierbij is inzichtelijk gemaakt of de 
begrippen gehanteerd worden conform een standaard definitie, een eigen lokale definitie of dat er 
geen definitie voor beschikbaar is.  

De output die de deskresearch oplevert, draagt zorg voor het inhoudelijk opstellen van verschillende 
semigestructureerde interviews. De keuze voor een semigestructureerd interview rust op het feit 
dat het gesprek hiermee voor een deel gestuurd wordt en de vrijheid geeft aan de zorgprofessional 
voor eigen inbreng. Door het interview op te zetten in een vaste vorm gebaseerd op vaste 
onderwerpen, beschrijvingen van ziektes en/of medische aandoeningen en invulling van 
werkprocessen en/of protocollen, ontstaat er een structuur. Het doel is te achterhalen in hoeverre 
de gevonden resultaten ook daadwerkelijk bekend zijn bij de verschillende zorgprofessionals. Het 
voordeel van het uitvoeren van deze semigestructureerde interviews is dat er in korte periode 
relatief veel informatie vanuit de zorgprofessional gehaald kan worden. 
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De interviews bestaan uit twee gestructureerde hoofdvragen:  

1. Bent u bekend met begrip …? 
2. Welke betekenis geeft u aan begrip …? 

De uitkomsten van de interviews zullen in een datatabel worden weergeven. Deze tabel dient als 
basis waarmee een analyse gemaakt kan worden, met als doel het achterhalen van mogelijke 
verschillen tussen definities vanuit de literatuur en het gebruik in de praktijk.   

Het nadeel van deze onderzoekstechniek zit in de beschikbaarheid van de zorgprofessional. Niet 
iedere zorgprofessional zal de tijd en/of motivatie hebben om mee te kunnen of willen werken. Dit 
levert mogelijk een incompleet beeld van de doorsnede van het zorgnetwerk. Daarnaast geeft de 
geïnterviewde zorgprofessional zijn of haar persoonlijke mening. Dit is goed om een beeld te vormen 
over de eigen ervaring, maar is mogelijk gekleurd door de wijze waarop de zorgprofessional in de 
organisatie staat.  

Aansluitend aan de analysefase zal een tweede semigestructureerd interview plaatsvinden met 
zorgprofessionals. Deze tweede ronde heeft als doel het bevragen van de zorgprofessional 
aangaande de geconstateerde verschillen vanuit de analysefase. Hierbij ligt de nadruk op het 
achterhalen of deze verschillen daadwerkelijk plaatsvinden en welke problemen hierbij worden 
ervaren door de zorgprofessionals rondom de informatie-uitwisseling. 

De interviews bestaan uit drie gestructureerde hoofdvragen: 
• Ervaart u binnen (begrip) verschil in interpretatie onderling de zorgprofessionals? 
• Ervaart u binnen (begrip) verschil in interpretatie tussen de literatuur en de 

zorgprofessionals? 
• Ervaart u binnen (begrip) problemen rondom informatie-uitwisseling? 

Opzet van de interviews is bijgevoegd als Bijlage B. Semigestructureerd interview met 
zorgprofessional. 

3.3. Gegevensanalyse 
Gegevens binnen dit onderzoek zullen worden verzameld vanuit twee afzonderlijke technieken: Desk 
Research en semigestructureerde interviews. Voor ieder van deze technieken is het van belang een 
gedegen analyse uit te voeren op de verkregen data zodat deze gebruikt kan worden en leidt tot het 
kunnen beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

Desk Research 
Door het uitvoeren van deskresearch op beschikbare documenten zal informatie gezocht worden 
welke toepasbaar is binnen de verschillende zorgnetwerken. De gevonden resultaten worden 
gedocumenteerd en geanalyseerd.  

Door gebruik te maken van tekstanalyse wordt de gevonden data geanalyseerd en wordt bepaald of 
deze data een standaard definitie, eigen definitie of geen definitie thema heeft. Dit levert mogelijk 
inhoudelijke verschillen die aanleiding kunnen zijn voor verschillen binnen eenheid van taal.  

De resultaten van deze analyse worden weergegeven in een data tabel. Hierbij wordt de gevonden 
definitie daadwerkelijk opgeschreven in de tabel onder het bepaalde thema.  
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1e Interview 
Door het semigestructureerde karakter wordt per begrip gericht gevraagd of dit bekend is en wat de 
zorgprofessional hieronder verstaat. De uitkomsten van de vragen per interview worden verwerkt in 
een datatabel. 
 
Analyse 
De tabellen ‘uitkomsten deskresearch’ en ‘uitkomsten 1e interviews’ worden in de analysefase 
samengevoegd. Het doel van deze samenvoeging is het analyseren van de beide stappen en het 
vaststellen van mogelijke verschillen tussen hetgeen in de documenten staat en hetgeen er door de 
zorgprofessionals uitgevoerd wordt in de praktijk.  
 
Verschillen die geconstateerd worden geven input voor verder onderzoek waarmee gezocht kan 
worden naar mogelijke problemen rondom de informatie-uitwisseling. Dit onderzoek zal 
plaatsvinden door het uitvoeren van een tweede interview met de zorgprofessional.  
 
2e interview 
Door het houden van diverse semigestructureerde interviews worden verschillende 
zorgprofessionals binnen het zorgnetwerk bevraagd. Door het semigestructureerde karakter wordt 
per begrip gericht gevraagd of de zorgprofessional ervaart dat hier mogelijke problemen ontstaan in 
de informatie-uitwisseling of het daadwerkelijk uitvoeren van zorg rondom een patiënt.  
 
Analyse 
De uitkomsten van de 2e interviews worden gedocumenteerd en geanalyseerd met als doel het 
vinden van problemen die mogelijke ontstaan als gevolg van het wel of niet gebruiken van eenheid 
van taal en informatie-uitwisselingen binnen een zorgnetwerk.  
De antwoorden op de gerichte vragen zullen genoteerd worden in tabelvorm waarna een vergelijk 
gemaakt kan worden tussen de gegeven antwoorden. Vanuit de resultaten wordt door middel van 
tekstanalyse gezocht naar mogelijke gelijkenissen tussen de antwoorden. Hierbij maak ik gebruik van 
het onderdeel thematische analyse. Door het gebruiken van deze methode kan gericht gezocht 
worden naar patronen of thema’s binnen de data welke daarna met elkaar vergeleken kunnen 
worden (Saunders et al., 2019).  
 
Conclusie 
De uitkomsten worden vastgelegd in de conclusie van het onderzoek. In de conclusie wordt 
aangeven welke mogelijke problemen, rondom informatie-uitwisseling plaatsvinden, binnen de 
(thuis-)zorgorganisatie plaatsvinden en of het gebruiken van eenheid van taal deze problemen 
zouden kunnen reduceren.  

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
In deze paragraaf worden de validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten voor dit onderzoek 
toegelicht. 

Construct validiteit 
Met construct validiteit wordt bedoeld of het onderzoek daadwerkelijk onderzoekt wat er wordt 
beweerd (Gibbert & Ruigrok, 2010). 
 
De uitkomsten van de analyse tussen de theoretische en praktische invulling wordt gedurende het 
onderzoek meerdere malen voorgelegd aan verschillende zorgprofessionals. De feedback op deze 
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concepten geven inzage of accordering dat het gebruik van de medische begrippen correct is of 
mogelijk aangepast moeten worden. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de juiste begrippen binnen de 
beroepscontext worden onderzocht. Hiermee heeft het onderzoek de juiste begin waarde voor het 
uitschrijven van de interviews. Deze interviews zijn bekeken door twee onafhankelijke 
zorgprofessionals, buiten het palliatieve domein, om vast te stellen dat de vraagstelling begrijpelijk 
en uitvoerbaar is.  
 
Aansluitend worden de resultaten van de 1e interviews gebruikt als input voor vragen van de            
2e interviews. Hiermee wordt binnen het onderzoek gevraagd naar informatie welke een directe 
relatie hebben tot de werkvloer. Deze werkwijze voorkomt dat er te algemene vragen in het 
interview komen waarmee het onderzoek afdwaalt van hetgeen onderzocht moet worden.    
 
Door meerdere zorgprofessionals uit dezelfde organisatie te interviewen kan een vaste lijn worden 
bepaald voor de invulling van een bepaald proces of begrip dat van toepassing is voor de 
betreffende organisatie. Door alle zorgprofessionals bij aanvang van de interviews aan te geven dat 
alle informatie anoniem in het onderzoek behandeld wordt kan worden voorkomen dat sociaal 
wenselijke antwoorden gegeven worden. Hiermee wordt tevens enig vooroordeel voor een 
bepaalde zorgprofessional weggenomen en wordt de privacy van de geïnterviewde gewaarborgd. De 
compleet uitgeschreven data is voor de onderzoeker beschikbaar en kan opgevraagd worden als dat 
nodig is.  
 
Interne validiteit 
Interne validiteit stelt de vraag: de mate waarin bevindingen worden toegeschreven aan interventies 
in plaats van eventuele gebreken in de onderzoeksopzet (Saunders et al., 2019). 
 
Binnen het onderzoek is er een opeenvolging van gebruik van informatie. De gehouden deskresearch 
vormt de basis van het interview welke inzage geeft richting de begrippen waar mogelijke verschillen 
of problemen zich afspelen. De analyse van deze 1e interviews vormt de basis voor de te houden 2e 
interviews benodigd om mogelijke problemen te identificeren binnen de (thuis-)zorgorganisatie.  
 
Binnen dit onderzoek is onderzoeksbias een potentiële valkuil. Om te voorkomen dat de 
onderzoeker te makkelijk data wegstreept is er gekozen om gebruik te maken van vooraf 
aangeduide onderzoeksmethode. Met deze methode worden belangrijke facetten binnen de 
gevonden data gehighlight en met elkaar vergeleken. Tijdens de analyse wordt daarnaast gekeken of 
antwoorden die verschillend lijken en toch hetzelfde beteken aan elkaar gekoppeld kunnen worden, 
waardoor deze niet te gemakkelijk worden verwijderd.  
 
Externe validiteit 
Externe validiteit stelt de vraag : de mate waarin de onderzoeksresultaten van een bepaalde studie 
generaliseerbaar zijn naar alle relevante contexten (Saunders et al., 2019). 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen één (thuis-)zorgorganisatie. Verwacht wordt dat eenzelfde 
onderzoek bij een andere organisatie te generaliseren is waarbij soortgelijke uitkomsten te verwacht 
zijn. Er is voor deze (thuis-)zorgorganisatie gekozen omdat hier verschillende disciplines van zorg 
samenwerken aan de zorg van een patiënt. Hierbij wordt zowel zorg gegeven binnen een 
wooncomplex als bij de patiënt thuis door de zorgprofessionals. Deze opzet van zorg is vergelijkbaar 
met andere (thuis-)zorgorganisaties welke vespreidt over Nederland zorg leveren. Hiermee is 
verwachtbaar dat in andere zorgorganisaties dezelfde soort problemen voor kunnen komen als in de 
zorgorganisatie welke in dit onderzoek onderzocht is.  
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Er is specifiek voor palliatieve zorg gekozen. Voor deze specifieke doelgroep is een duidelijk 
opgesteld nationaal kwaliteitskader beschikbaar dat door het Ministerie van VWS uitgedragen wordt 
richting alle (thuis-)zorgorganisaties. De begrippen, concepten en definities die voorkomen binnen 
deze specifieke zorg zijn allemaal terug te vinden in dit kwaliteitskader. Een vervolgonderzoek dat 
gebruik maakt van dit kwaliteitskader heeft daarmee dezelfde basis voor deze specifieke 
patiëntendoelgroep als gebruikt in dit onderzoek. Hiermee kan een herhaalonderzoek op dezelfde 
wijze worden vormgegeven. 

Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid geeft aan of het uitgevoerde onderzoek op eenzelfde wijze herhaald zou kunnen 
worden.  
 
Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende wetenschappelijke 
bronnen die specifiek te maken hebben met palliatieve zorg. Hiermee is een basis gelegd voor de 
vragen die gesteld worden aan de verschillende zorgprofessionals werkzaam binnen deze 
patiënendoelgroep. Daarmee wordt gericht gevraagd naar informatie die betrekking heeft op dit 
onderwerp, welke bekend kan zijn bij de verschillende zorgprofessionals.  
 
In dit onderzoek worden de verschillende stappen die genomen zijn om tot bepaalde uitkomsten te 
komen weergegeven in de bijlagen. Als het onderzoek opnieuw uitgevoerd zou moeten worden dan 
kunnen deze stappen gevolgd worden om tot eenzelfde opzet van dat onderzoek te komen. Hiermee 
is het onderzoek te repliceren.  
 
Ethische aspecten 
Alle interviews zullen worden geanonimiseerd zodat uiteindelijk niet te herleiden is welke 
zorgprofessional welk interview heeft gegeven. Daarnaast zal na het uitschrijven van het interview, 
en de controle en goedkeuring van de zorgprofessional, de audio kopie van het interview verwijderd 
worden waardoor eveneens niet te herleiden is welke zorgprofessional welk interview heeft 
gegeven. Met deze acties zal de privacy van de zorgprofessional zoveel mogelijk worden 
gewaarborgd.  
 
Omdat het onderzoek plaatsvindt in een medische omgeving dient er zorgvuldig omgegaan te 
worden met de privacy van de patiëntendoelgroep. De patiënt binnen deze specifieke doelgroep valt 
geheel buiten de scope van het onderzoek en zal derhalve niet bevraagd worden. Hiermee wordt 
enige vorm van inzage in medische gegevens van een patiënt voorkomen en wordt voldaan aan de 
AVG-richtlijnen rondom het kunnen/mogen delen van deze informatie.  
 
Om invulling te geven aan de verschillende privacyaspecten kan er een Informed consent of NDA 
opgesteld en ondertekend worden waarmee de inhoud van de verschillende de interviews 
afgeschermd wordt en de data alleen geanonimiseerd gebruikt wordt binnen het onderzoek.  
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4. Resultaten 
 

4.1. Specifieke patiëntendoelgroep en Casus-organisatie  
Voor de uitvoer van het onderzoek is gekozen om dit plaatst te laten vinden binnen een specifieke 
patiëntendoelgroep welke voorkomt binnen (thuis-)zorgorganisatie. Eén van deze doelgroepen is de 
palliatieve zorg. Palliatieve zorg heeft een landelijk een beleidskader waarin een tiental duidelijke 
domeinen worden weergeven, elk met hun eigen standaarden en criteria. Naast deze domeinen zijn 
er duidelijke ziektebeelden te identificeren. De combinatie van de domeinen en ziektebeelden geven 
voldoende mogelijkheden om gericht naar eenheid van taal te kijken binnen deze specifieke 
patiëntendoelgroep. 
  
Zorgnetwerken concentreren zich vaak rondom lokale, regionale gebieden. Binnen zo’n gebied zijn 
er vaak meerder disciplines van zorg gevestigd welke gezamenlijk de zorg van, een veelvoud aan, 
patiënten op zich nemen (de organisatiespreekt in dit geval van cliënten in plaats van patiënten). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd bij een thuiszorgorganisatie in Noord-Oost Nederland. Een 
thuiszorgorganisatie welke gevestigd is in meerdere (landelijke) dorpen waar zowel zorg bij cliënten 
thuis als in een verzorging/verpleeghuis geleverd wordt. De organisatie heeft diverse cliënten in de 
verschillende locaties welke palliatieve zorg nodig hebben. Binnen de organisatie zijn zowel 
zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg, als algemene zorgprofessionals die zorg 
verlenen aan cliënten die palliatieve zorg nodig hebben. De organisatie werkt veelvuldig samen met 
verschillende huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en maakt actief gebruik van 
mantelzorgers. De (thuis-)zorgorganisatie biedt met deze gegevens voldoende mogelijkheden om 
het onderzoek uit te kunnen voeren. 
 

4.2. Deskresearch 
Doel van de deskresearch is gericht zoeken naar specifieke begrippen die veelvuldig voorkomen en 
gebruikt worden binnen de palliatieve zorg. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het 
kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (Boddaert, Douma, Dijxhoorn, & Bijkerk, 2017), het 
zakwoordenboek der geneeskunde(Jochems & Joosten, 2006) en het zorgplan maken met omaha 
systeem – basishandleiding("Basishandleiding - Zorgplan maken met Omaha System," 2018). Vanuit 
deze documenten zijn drie hoofdcategorieën geïdentificeerd; Algemene begrippen binnen de 
palliatieve zorg, ziektes en/of medische aandoeningen binnen de palliatieve zorg en werkprocessen 
en/of protocollen binnen de palliatieve zorg. Binnen ieder van deze categorieën zijn een aantal 
begrippen gedefinieerd welke voorgelegd worden aan de zorgprofessionals werkzaam binnen de 
(thuis-)zorgorganisatie.  

Categorie Begrip 
Algemene begrippen binnen de 
palliatieve zorg 

Fysieke dimensie 
Sociale dimensie 
Psychische dimensie 
Spirituele dimensie 
Symptoomgerichte palliatie 
Ziektegerichte palliatie 
Informed consent 
Individueel zorgplan 

Ziektes en/of medische 
aandoeningen binnen de 
palliatieve zorg 

Hartfalen 
COPD 
Nierfalen 
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Voor ieder van de geïdentificeerde begrippen is een definitie gevonden, met uitzondering van 
huidzorg en medicatie toediening, welke door de onderzoeker gebruikt wordt als vergelijk voor de 
antwoorden vanuit de zorgprofessionals. De deskresearch is uitgevoerd met een verpleegkundige 
palliatieve zorg van de (thuis-)zorgorganisatie. Deze verpleegkundige bevestigd de begrippen, en de 
daaraan gekoppelde definities, als daadwerkelijk gebruikt binnen de palliatieve zorg. Uitkomsten van 
de deskrearch zijn bijgevoegd in Bijlage C. Deskrearch palliatieve zorg.  
 

4.3. Enquête  
In tegenstelling tot de onderzoeksopzet is er gekozen om in deze fase van het onderzoek te kiezen 
voor een enquête in plaats van het houden van interviews. Met het uitsturen van de enquête wordt 
er een grotere doelgroep bereikt en is de kans op respons groter dan het houden van interviews. 
Daarnaast is het de bedoeling om in dit stadium van het onderzoek een eerste reactie van de 
zorgprofessional te krijgen en nog niet op zoek te gaan naar verdere details rondom een bepaald 
begrip. De enquête leent zich in deze fase beter in relatie tot de beschikbare tijd en niveau van 
diepgang.  
 
Het nadeel van het uitsturen van een enquête ten opzichte van het houden van de interviews is dat 
de respons moeilijk in te schatten is. De zorgprofessionals die een enquête opgestuurd krijgen 
moeten zelf de motivatie vinden om mee te willen werken aan het onderzoek. Dit vergt van mijn 
zijde veel contact zoeken en blijven onderhouden met de zorgprofessionals om ervoor te zorgen dat 
de benodigde response voldoende is voor het kunnen uitvoeren van een analyse. Een tweede nadeel 
van de enquête is dat er geen controle is of de zorgprofessional de vragen invult zonder hier een 
hulpmiddel bij te gebruiken. Deze manier van informatie verzamelen kan er uiteindelijk toe leiden 
dat er, in plaats van oprechte/eerlijke antwoorden, meer gewenste/onderbouwde antwoorden 
worden opgestuurd. Door het doornemen van de antwoorden zal er door de onderzoeker een 
afweging gemaakt moeten worden of de gegeven antwoorden teveel lijken op hetgeen in de 
literatuur te vinden is of authenthiek van de zorgprofessional lijkt te komen.   
 
Vanuit de resultaten van de deskresearch is een enquête opgesteld met daarin de drie categorieën 
en de bijhorende begrippen. De enquête is ingezien door twee huisartsen van het Ministerie van 
Defensie. Deze hebben beide geen directe rol naar de palliatieve zorg. Beide huisartsen gaven aan 
dat ze de vragen begrepen en dat deze werkbaar kan zijn voor het verkrijgen van de gewenste 
informatie. In de periode september tot en met oktober 2022 zijn een twintigtal zorgprofessionals 
binnen de (thuis-)zorgorganisatie benaderd met het verzoek tot het invullen van de enquête. Hierbij 
is bij ieder begrip de vraag gesteld of de zorgprofessional hiermee bekend is en welke betekenis 
hij/zij hieraan geeft. Hierbij is het van belang dat de zorgprofessional antwoord geeft zonder dat het 
antwoord wordt opgezocht in de documentatie. De opzet van de enquête is bijgevoegd als Bijlage D. 
Enquête Informatie-uitwisseling Palliatieve Zorg. 

Alzheimer 
Parkinson 
Diabetes 
Multi morbiditeit 

Werkprocessen en/of protocollen 
binnen de palliatieve zorg 

Aandachtsgebied persoonlijke zorg 
Aandachtsgebied medicatie 
Monitoren en bewaken  
Case managen  
Huidzorg 
Medicatie toediening 

 
 
 
Tabel 2. Categorieën en begrippen palliatieve zorg 
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In totaal zijn zeven enquêtes retour gekomen. Deze enquêtes zijn verwerkt in een tabel waarna een 
thematische analyse is uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel de Theory driven alsook de 
Data driven methode binnen de analyse. Doel van de analyse is het vaststellen of er verschillende 
interpretaties van de begrippen zijn tussen de zorgprofessional en de literatuur en onderling de 
verschillende zorgprofessionals. De uitgewerkte analyse is bijgevoegd als Bijlage E. Enquête analyse.  
 

Begrip Literatuur - Zorgprofessionals Zorgprofessionals onderling 
Individueel zorgplan Significant verschil Verschil 
Informed consent Significant verschil Significant verschil 
Ziektegerichte palliatie Significant verschil Nagenoeg geen verschil 
Symptoomgerichte palliatie Minimaal verschil Minimaal verschil 
Fysieke dimensie Verschil Verschil 
Sociale dimensie Nagenoeg geen verschil Minimaal verschil 
Psychische dimensie Verschil Verschil 
Spirituele dimensie Nagenoeg geen verschil Verschil 
Alzheimer Nagenoeg geen verschil Minimaal verschil 
COPD Nagenoeg geen verschil Minimaal verschil 
Diabetes Nagenoeg geen verschil Nagenoeg geen verschil 
Hartfalen Minimaal verschil Minimaal verschil 
Multi morbiditeit Verschil Nagenoeg geen verschil 
Nierfalen Verschil Nagenoeg geen verschil 
Parkinson Significant verschil Minimaal verschil 
Aandachtsgebied Medicatie Nagenoeg geen verschil Verschil 
Aandachtsgebied 
Persoonlijke zorg 

Nagenoeg geen verschil Minimaal verschil 

Case Managen Significant verschil Significant verschil 
Huidzorg  Nagenoeg geen verschil 
Medicatie toedienen  Verschil 
Monitoren en Bewaken Nagenoeg geen verschil Verschil 

                        Tabel 3. Uitkomsten Enquête analyse 

Nagenoeg geen verschil Algeheel zelfde invulling van het betreffende begrip 
Minimaal verschil Algeheel zelfde invulling van het begrip kleine verschillen 

welke geen/minimale impact hebben op de betekenis. 
Verschil Verschillen, wel richting hetzelfde doel met verschillende 

interpretaties en/of aanvullingen ten opzichte van de 
literatuur en onderling. 

Significant verschil Grote verschillen, weinig tot geen overeenkomsten vast te 
stellen 

 Geen resultaat door gemis aan definitie. 
               Tabel 4. Legenda analyse tabel 

Analyse van de enquête geeft de volgende resultaten (begrippen die geclassificeerd zijn als 
nagenoeg geen verschil en minimaal verschil = sprake van eenheid van taal. Classificatie verschil en 
significant verschil = geen sprake is van eenheid van taal). 

Analyse literatuur – zorgprofessionals; 
• 10 van de 21 begrippen wel eenheid van taal. 
• 9 van de 21 begrippen geen eenheid van taal.  

 
Analyse zorgprofessionals onderling; 

• 12 van de 21 begrippen wel eenheid van taal. 
• 9 van de 21 begrippen geen eenheid van taal. 
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4.4. Interviews 
De uitkomsten uit de enquête analyse vormen de inhoud van de te houden interviews. Het interview 
is opgezet om te achterhalen of de zorgprofessional de geconstateerde verschillen herkent en 
hem/haar te bevragen of binnen deze begrippen mogelijke problemen worden ervaren. 
 
De zorgprofessionals welke antwoord hebben gegeven op de eerder uitgestuurde enquête zijn 
benaderd met het verzoek voor een interview. Drie van de zeven zorgprofessionals hebben 
aangegeven mee te willen werken, twee zorgprofessionals hebben aangegeven geen tijd en ruimte 
te hebben en twee zorgprofessionals hebben, na herhaaldelijk benaderen, niet op de uitnodiging 
gereageerd.  
 
De interviews hebben plaats gevonden eind oktober 2022, via MS Teams. De interviews zijn 
opgenomen en daarna volledig uitgeschreven om zo gebruikt te kunnen worden voor analyse. 
Uitgeschreven interviews zijn bijgevoegd als Bijlage G. Interview met zorgprofessionals. 
 
Analyse van de interviews hebben een aantal aandachtsvelden opgeleverd waarbinnen mogelijk  
problemen voorkomen. Hierbij is eerst gekeken of dit aandachtsveld te relateren is aan informatie-
uitwisseling. Voor de analyse van de interviews is gebruik gemaakt van een thematische analyse. De 
volledige analyse is bijgevoegd als Bijlage F. Analyse Interviews.  
 
Betekenis informatie 
Dit aandachtsveld heeft een relatie met het uitwisselen van informatie.  
Wanneer de zorgprofessional een begrip niet goed begrijpt kan hij/zij hier niet optimaal op handelen 
wat resulteert in het niet voldoende kunnen rapporteren/informeren van zijn/haar collega 
zorgprofessionals. 
 
Zorg cliënt 
Dit aandachtsveld heeft relatie met het uitwisselen van informatie.  
Doordat mogelijk niet de juiste of verouderde informatie beschikbaar is kan het voorkomen dat zorg 
richting een cliënt niet optimaal uitgevoerd kan worden.  
 
Communicatie 
Dit aandachtsveld heeft een relatie met het uitwisselen van informatie.  
Communiceren gaat bij uitstek over het delen (uitwisselen) van informatie tussen een zender en een 
ontvanger, in dit geval de verschillende zorgprofessionals. 
 
Interoperabiliteit. 
Dit aandachtvelds heeft een relatie met het uitwisselen van informatie. 
Het gebruiken van verschillende soorten systemen binnen de (thuis-)zorgorgansiatie maakt het 
mogelijk dat informatie verlorgen gaat. 
 
Opleiding van zorgprofessionals 
Dit aandachtsveld heeft een relatie met het uitwisselen van informatie.  
Door een verschil in opleidingsniveau onderling de zorgprofessionals ontstaat er een verschil tussen 
het kennisniveau dat gebruikt wordt om informatie met elkaar te kunnen delen. 
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4.5. Uitkomsten 
Voor het uitvoeren van het praktijkonderzoek zijn twee deelvragen geformuleerd; 
Om te komen tot de antwoorden op deze vragen zijn zowel de enquête als de interviews gebruikt. 
De enquête heeft aangetoond waar mogelijke verschillen zitten in het wel of niet gebruiken van 
eenheid van taal. De interviews hebben een aantal mogelijke problemen geschetst die voor kunnen 
komen binnen dit specifieke (thuis-)zorgnetwerk.  
 
Welke mogelijke  problemen komen regelmatig voor met betrekking tot het gebruiken van 
standaarden voor informatie-uitwisseling binnen (thuis)zorgnetwerken?  
Vanuit de analyse van de interviews zijn de volgende mogelijke problemen naar voren gekomen.  
 
Betekenis informatie 
- Informatie wordt door de zorgprofessional niet altijd goed begrepen. 
- Informatie wordt door de zorgprofessional niet altijd goed doorgegeven. 
 
Zorg cliënt 
- Cliënt krijgt te weinig zorg. 
- Cliënt krijgt onjuiste zorg. 
 
Communicatie 
- Communicatieproblemen richting cliënt.  
- Comminicatieproblemen onderling zorgprofessionals.  
 
Interoperabiliteit. 
- Verlies aan informatie binnen het (thuis-)zorgnetwerkt. 
 
Opleiding van zorgprofessionals 
- Verschil in bekendheid met begrippen. 
 
Draagt eenheid van taal bij aan het al dan niet reduceren van deze mogelijk problemen rondom 
informatie-uitwisseling binnen een (thuis-)zorgnetwerk? 
 
Betekenis informatie 
Het gebruiken van eenheid van taal kan mogelijke problemen reduceren.  
Als verschillende zorgprofessionals allemaal eenzelfde betekenis geven aan een begrip zou daarmee 
betekenis van informatie voor eenieder gelijk worden. De geconstateerde problemen zouden 
daardoor afnemen waardoor informatie gemakkerlijker gedeeld en gebruikt kan worden. 
 
Zorg cliënt  
Het gebruiken van eenheid van taal kan mogelijke problemen deels reduceren.  
Informatie die onderling gedeeld wordt moet nog steeds accuraat zijn om er zorg voor te dragen dat 
de zorg die geleverd wordt voldoende en juist is. Eenheid van taal draagt niet per definitie bij aan 
juistheid van informatie. 
 
 
 
 



23 
 

Communicatie 
Het gebruiken van eenheid van taal kan mogelijke problemen deels reduceren.  
Communicatie onderling zorgprofessionals verbeterd door gebruik van eenheid van taal. 
Communicatie richting een cliënt, die vaak niet medisch onderricht is, vergt de nodige aandacht die 
door eenheid van taal niet per definitie meteen verbeterd.  
 
Interoperabiliteit 
Het gebruiken van eenheid van taal kan mogelijke problemen niet reduceren.  
Het betreft hier een verschil in fysieke systemen welke informatie allemaal anders weergeven. Het 
gebruik van eenheid van taal is aan te raden maar reduceert de problemen niet die er zijn m.b.t het 
overzetten van de informatie. 
 
Opleiding van zorgprofessionals 
Het gebruiken van eenheid van taal kan mogelijke problemen deels reduceren.  
De zorgprofessionals die opgeleid zijn met specialistische kennis rondom palliatieve zorg zullen 
informatie mogelijk makkelijker en sneller delen met elkaar. De zorgprofessionals die deze kennis 
niet hebben zullen mogelijk informatie blijven missen omdat zij niet bekend zijn met de begrippen 
en de standaardisatie die daarbij worden toegepast. 
 

Aandachtsveld Mogelijke problemen Reductie door 
Eenheid van Taal 

Betekenis informatie Informatie wordt door de zorgprofessional 
niet altijd goed begrepen. 
Informatie wordt door de zorgprofessional 
niet altijd goed doorgegeven. 

Ja 

Zorg cliënt Cliënt krijgt te weinig zorg. 
Cliënt krijgt onjuiste zorg. 

Deels 

Communicatie Communicatieproblemen richting cliënt.  
Comminicatieproblemen onderling 
zorgprofessionals.  

Deels 

Interoperabiliteit  Verlies aan informatie binnen het (thuis-
)zorgnetwerkt. 

Nee  

Opleiding van 
zorgprofessional 

Verschil in bekendheid met begrippen. Deels 

Tabel 5. Analyse problemen en reductie door  eenheid van taal. 

5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

5.1. Discussie – reflectie 
Inleiding 
Binnen deze studie is gekeken of gebruik van eenheid van taal wel of niet bijdraagt aan het 
reduceren van mogelijke problemen rondom de informatie-uitwisseling binnen een (thuis-) 
zorgorganistatie. Het onderzoek is uitgevoerd binnen een (thuis-)zorgorganisatie welke gevestigd is 
in meerdere (landelijke) dorpen, waar zowel zorg bij cliënten thuis als in een verzorging/verpleeghuis 
geleverd wordt, in Nooroost-Nederland. Uit de gehouden enquête en interviews komen 
verschillende mogelijke problemen naar voren waarbij eenheid van taal een mogelijke reductie kan 
opleveren.   
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Theoretische kader 
Vanuit het theoretisch kader komt naar voren dat problemen rondom informatie-uitwisseling 
verband houden met onderlinge communicatie (Dauwed et al., 2019). Het gebruiken van eenheid 
van taal gaat hierbij niet om het spreken van een zelfde taal maar juist om het maken van afspraken 
waarin wordt vastgelegd hoe vaktermen worden gebruikt bij de uitwisseling van informatie (Molen, 
2018).  
Onderzoek van Zwaanswijk et al. (2011) en Oud et al. (2018) laten twee aandachtsgebieden zien 
binnen zorgnetwerken waar mogelijk problemen rondom informatie-uitwisseling plaatsvinden. 
Verschil in beschrijving tussen ziekte en/of medische aandoeningen en verschil van invulling tussen 
werkprocessen en/of protocollen. 
 
Binnen verschil in beschrijving tussen ziekte en/of medische aandoeningen zijn de volgende 
problemen te constateren vanuit de literatuur; 

• De zorgprofessional heeft veel tijd nodig om vast te stellen wat er precies bedoeld wordt en 
welke handelingen er wel of niet al zijn gebeurd (Zwaanswijk et al., 2011). 

• De kans op fouten binnen het geven van de zorg wordt verhoogd doordat men niet van 
elkaar precies weet wat men bedoelt met terminologie (Zwaanswijk et al., 2011). 

De geconstateerde mogelijke problemen vanuit de praktijk: Informatie wordt door de 
zorgprofessional niet altijd goed begrepen, Communicatie problemen onderling zorgprofessionals en 
verschil in bekendheid in begrippen hebben een gelijkenis met problemen vanuit de literatuur. 
Binnen deze mogelijke problemen is te zien dat door onbekenheid van begrippen veel tijd verloren 
gaat die besteed kan worden aan de cliënt en/of de kans op fouten mogelijk toeneemt door een 
gebrek aan informatie.   
 
Binnen verschil van invulling tussen werkprocessen en/of protocollen zijn de volgende problemen te 
constateren vanuit de literatuur; 

• Binnen een zorgnetwerk is de zorgprofessional zich onvoldoende bewust van het feit dat er 
gebruik gemaakt kan worden van elkaars informatie. Hierdoor wordt de nut en noodzaak 
van informatiebetekenis niet altijd als urgent ervaren (Oud et al., 2018).  

• Zorgprofessionals hebben soms het gevoel dat een verlies aan informatie kan ontstaan als er 
gebruik gemaakt wordt van standaardisatie in beschrijvingen van ziektes en/of medische 
aandoeningen. Doordat de zorgprofessional al jaren op dezelfde wijze zijn of haar 
rapportages invult, weet hij/zij exact wat hier mee bedoeld wordt (Oud et al., 2018). 

De geconstateerde mogelijke problemen vanuit de praktijk: Informatie wordt door de 
zorgprofessional niet altijd goed doorgegeven en verschil in bekendheid met begrippen hebben een 
gelijkenis met bovenstaande problemen vanuit de literatuur. Binnen deze mogelijke problemen is te 
zien dat door onbekendheid van de waarde van informatie niet altijd het juiste wordt gemeld binnen 
de groep zorgprofessionals.  
 
Bijvangst van het onderzoek zijn een aantal specifieke problemen die zich voornamelijk richten 
omtrent de zorg van de cliënt. De geconstateerde problemen vanuit de literatuur geven vooral aan 
dat er problemen voor komen onderling zorgporfessionals. De cliënt wordt hierbij mogelijk vergeten. 
Dit onderzoek geeft aan dat de informatiedeling met de cliënt van belang is en dat problemen tussen 
zorgprofessionals een relatie kunnen hebben met de zorg en/of de communicatie richting de cliënt. 
Hierdoor wordt niet altijd de optimale zorg geboden die de cliënt mogelijk nodig heeft.  
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Limitaties onderzoek 
Het onderzoek dat heeft plaatsgevonden kent een aantal limitaties die van invloed zijn op het 
resultaat van de studie.  

- Eén (thuis-)zorgorganisatie waar onderzoek heeft plaatsgevonden; het onderzoek heeft 
plaatsgevonden binnen één (thuis-)zorgorganisatie welke is gevestigd in Noordoost-
Nederland. Dit maakt dat de uitkomsten van de enquête en interviews gerelateerd zijn aan 
de werkwijze en omgangsvormen van de zorgprofessionals binnen deze landelijke regio. 
Hiermee kan de gevonden uitkomst niet direct vergeleken worden met een (thuis-
)zorgorganisatie uit andere delen van het land waar deze werkwijze en omgangsvormen 
mogelijk anders zijn. 

- Onderzoek binnen één specifieke patiëntendoelgroep; de studie richt zich op mogelijke 
problemen binnen een specifiek specialitische patiëntendoelgroep de palliatieve zorg. Naast 
palliatieve zorg zijn er meer verschillende patiëntendoelgroepen (zorg voor patiënten met 
kanker, zorg voor patiënten met dementie of gehandicaptenzorg). Deze doelgroepen zijn 
niet onderzocht waardoor de gestelde conclusie alleen toepasbaar is voor de palliatieve zorg 
en niet voor specialistisch zorgnetwerken in zijn algemeen. 

- Beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals; het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 
een beperkt aantal zorgprofessionals. Verschillende zorgprofessionals van de (thuis-
)zorgorganisatie, specialistisch en algemeen verpleegkundige en verzorgende van zowel de 
buitenroutes als van een woonzorglocatie, en een aantal huisartsen werkzaam binnen de 
zorg regio hebben meegeholpen aan het onderzoek. Binnen een specialistische 
patiëntendoelgroep zijn echter meer zorgprofessionals werkbaar welke niet benaderd zijn. 
Bijvoorbeeld aan de apotheker, fysiotherapeut of mantelzorger. De resultaten van dit 
onderzoek geven een beperkt beeld van de werkwijze tussen een deel van de 
zorgprofessionals. Er valt daarbij niet vast te stellen of de overige zorgmedewerkers dezelfde 
ervaringen hebben als de zorgprofessionals die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 

- Cliënten zijn buiten het onderzoek gelaten; het onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd 
rondom de zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen de specifieke patiënendoelgroep. 
Omwille van privacy en kwetsbaarheid zijn patiënten binnen deze doelgroep bewust niet 
meegenomen in het onderzoek. Hierdoor valt slechts beperkt vast te stellen wat de impact 
van mogelijke informatie-uitwisselingsproblemen is.  

5.2. Conclusies 
Deze studie is begonnen met het stellen van de vraag: worden problemen rondom informatie-
uitwisseling rondom een specifieke patiëntendoelgroep binnen een (thuis-)zorgorganisatie 
gereduceerd door eenheid van Taal? De uitkomst van het onderzoek geeft aan dat een aantal 
mogelijke problemen gereduceerd kunnen worden als er gebruik gemaakt wordt van eenheid van 
taal binnen een (thuis-)zorgorganisatie. Hierbij wordt opgemerkt dat dit voornamelijk geldt voor de 
problemen waarbij de betekenis van begrippen/informatie van belang is voor de zorgprofessionals.  
 
De overige problemen hebben meerdere onderliggende oorzaken, anders dan alleen de betekenis 
van een begrip of informatie, welke door alleen het gebruiken van eenheid van taal niet worden 
verholpen.Onder andere tijd en kennisniveau van de zorgprofessional spelen een rol bij deze 
mogelijke problemen rondom de informatie-uitwisseling binnen een zorgnetwerk.  

Er kan dan ook niet worden gesteld dat met enkel het implementeren van eenheid van taal 
problemen rondom de informatie-uitwisseling binnen een (thuis-)zorgorganisatie verdwijnen. Een 
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combinatie van gebruik van eenheid van taal, beschikbaarheid van voldoende tijd voor het geven 
van zorg en investeren in het algemene kennisniveau van de zorgprofessional lijken hierbij de sleutel 
tot succes.  

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Vanuit het onderzoek is naar voren gekomen dat er vooral mogelijkheden zijn ter verbetering in een 
aantal zaken. Dit zijn onder andere onderlinge communicatie, waar eenheid van taal onderdeel van 
is, scholing van de zorgprofessional en creëren van voldoende tijd om te besteden aan de zorg van 
de cliënt.  

Het gebruiken van eenheid van taal binnen een specifieke patiëntendoelgroep draagt bij aan de 
onderlinge communicatie binnen een zorgnetwerk. Hiermee zal onderling beter duidelijk worden 
wat er bedoeld wordt en zullen er, in potentie, minder problemen kunnen ontstaan waar het gaat 
om de uitwisseling van informatie. Om dit te kunnen realiseren zullen er binnen het zorgnetwerk 
een aantal zaken moeten gebeuren.  

Ten eerste zal er meer/beter geïnvesteerd moeten worden in scholing van de zorgprofessional. 
Vooral specialistisch- en recent opgeleid personeel is, voor een groot deel, bekend met de specifieke 
begrippen. Het overige personeel is dat niet, waarmee er een natuurlijke disbalans lijkt te ontstaan 
aangaande kennis binnen dit domein. Het opleiden/scholen van zorgprofessionals binnen deze zorg 
zal helpen in een betere onderlinge communicatie en het verkleinen van informatie-
uitwisselingsproblemen.  

Ten tweede zal er gezocht moeten worden naar tijd. Tijd lijkt in zijn algemeenheid een factor te zijn 
die beperkend is binnen de zorg en zo ook binnen dit onderzoek. Door het creëren van voldoende 
tijd ontstaat er ruimte voor het beter kunnen uitvragen en beschrijven van de situatie van de cliënt. 
Dit draagt bij aan betere dossiervorming en informatiedeling. Mede hierdoor zal de zorgprofessional 
uiteindelijk meer tijd te beschikking hebben die besteed kan worden aan de daadwerkelijke zorg 
richting een cliënt.   

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Het onderzoek is uitgevoerd in een beperkte tijdsperiode met een beperkt aantal zorgprofessionals 
binnen een regionale (thuis-)zorgorganisatie, een single casestudie. Vervolgonderzoek zou zich 
moeten focussen op een tweetal zaken.  

Ten eerste zal de populatie van zorgprofessionals uitgebreid moeten worden. Rondom een 
specifieke patiëntendoelgroep zijn meer zorgprofessionals betrokken dan diegene die voor dit 
onderzoek zijn benaderd. Het uitbreiden van de onderzoekspopulatie draagt bij aan zowel de 
interne- als externe validiteit van het onderzoek. De mening van de zorgprofessional is in deze mede 
bepalend voor de resultaten van het onderzoek. Het vergroten van de populatie draagt bij aan het 
generaliseren van deze verschillende meningen tot een algemeen beeld. De interne validiteit wordt 
daarmee beter. Door meerdere verschillende zorgprofessionals, werkzaam binnen deze specifieke 
patiëntendoelgroep, in de populatie op te nemen ontstaat er een beter beeld over hetgeen er 
binnen het gehele zorgnetwerk plaatsvindt. Deze opzet geeft een breder beeld en vergroot de 
invalshoeken hoe er binnen deze specifieke patiëntendoelgroep met elkaar gewerkt en 
gecommuniceerd wordt. De externe validiteit neemt daarmee toe.  

Ten tweede zal het onderzoek plaats moeten vinden in verschillende (lokale) regio’s binnen 
Nederland. Dit onderzoek is gehouden in Noordoost-Nederland en geeft een beeld over hoe er hier 
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samengewerkt wordt binnen dit specifieke zorgnetwerk. Zorgnetwerken in andere delen van het 
land kunnen anders georganiseerd zijn, bijvoorbeeld qua samenstelling van zorgprofessionals (denk 
bijvoorbeeld aan etniciteit of geloofsovertuiging). Door gelijke onderzoeken in andere regio’s van 
Nederland uit te voeren kunnen de uitkomsten met elkaar vergeleken worden waardoor er een 
meer integraal beeld bestaat over de mogelijke problemen binnen deze zorgnetwerken. Dit draagt 
bij aan de externe validiteit van dit onderzoek. 

Naast deze additionele onderzoeken binnen het aandachtsgebied palliatieve zorg is het aan te raden 
om gelijke onderzoeken uit te voeren binnen andere specifieke ziektebeelden. Geconstateerd is dat 
algemene kennis van een specifiek zorgdomein een rol speelt waar het gaat om de uitwisseling van 
informatie. De vraag die daarbij gesteld kan worden is of dit ook voor andere specifieke 
zorgdomeinen het geval is en in hoeverre het gebruik van eenheid van taal ook hier een mogelijke 
reductie oplevert voor de problemen die mogelijk voorkomen.  
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Nee 
 

Gebruik in de inleiding om 
palliatieve zorg te 
definiëren, Eruit gelaten.  

26 Factors Determining the 
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Ervaringen uit het zorgveld. 

Vaart, R; 
Wouters, M; 
Suijkerbuijk, A; 
Tuyl, L van; 
Aardoom, J; 
Versluis, A; 
Rompelberg, C; 
Standaar, L; 
Deursen, L van 

2021 RIVM Overig X X --- Ontwikkelingen met 
betrekking tot de inzet 
van digitale zorg. 

Nee 
 

Onderzoek vooral gericht op 
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Fredriksen, 
Erica; Martinez, 
Santiago; Moe, 
Carl E; 
Thygesen, Elin 

2020 Health and 
Social Care in 
the 
community 

Overig X --- --- Op welke wijze wordt 
samenwerking tussen 
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internet 
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Organizational Issues are 
the Biggest Challenge. 

Oyeyemi, 
Afeezat 
Olajumoke; 
Scott, Philip 

2018 Journal of 
innovation in 
health 
informatics 

OU X X --- Onderzoek naar het 
kunnen delen en het 
kunnen gebruiken van 
medische informatie door 
verschillende 
zorgprofessionals. 

Nee 
 

Mogelijk Snowball gebruik. 

38 Patient participation in 
electronic nursing 
documentation: an 
interview study among 
community nurses. 

De Groot, Kim; 
Sneep, Elisah B.; 
Paans, Wolter; 
Francke, Anneke 
L. 

2021 BMC nursing Snowb
all 

X X X Onderzoek naar het 
verkrijgen van inzage 
aangaande de ervaringen 
van verpleegkundige 
participatie in het gebruik 
van elektronische 
documentatie en de 
inbreng van patiënten. 

Nee 
 

Mogelijk zaken naar voren 
laten komen aangaande de 
relatie tussen de 
zorgprofessional en de 
patiënt, Gebruikt voor 
verdere zoektocht 
(snowball). 
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39 Effectiveness of 
Standardized Nursing 
Terminologies for Nursing 
Practice and Healthcare 
Outcomes: A Systematic 
Review. 

Zhang, Tiantian; 
Wu, Xiaohong; 
Peng, Gangyi; 
Zhang, Qian; 
Chen, Lianhua; 
Cai, Zehua; Ou, 
Huanzhen 

2021 International 
journal of 
nursing 
knowledge 

Snowb
all 

X X X Kritische blik en analyse 
van de impact van het 
gebruik van standaarden 
op het bieden van zorg. 
Biedt dit een basis voor 
verdere applicaties van 
standaardisatie. 

Nee 
 

Mogelijk probleem waar het 
gaat om het gebruiken van 
standaarden en de kennis 
die een zorgprofessional 
daarvoor zou moeten 
bezitten. Wat kan dit 
betekenen - probleem 
leveren. Benadrukt het 
gebruik van common 
language om het werk van 
de zorgprofessional te 
omschrijven. Uiteindelijk 
beoordeeld als buiten scope 
voor onderzoek. 

40 Use of electronic health 
records and standardized 
terminologies: A 
nationwide survey of 
nursing staff experiences. 

De Groot, Kim; 
De Veer, Anke J. 
E.; Paans, 
Wolter; 
Francke, Anneke 
L. 

2020 International 
journal of 
nursing 
studies 

Snowb
all 

X X X Onderzoek naar 
effectiviteit in gebruik van 
standaardisatie voor 
zorgprofessionals. 

Ja 2.3.2 Omschrijft een probleem en 
mogelijkheid binnen het 
begrip onderlinge 
communicatie tussen 
zorgnetwerken. 

41 Improving the quality of 
nursing documentation at a 
residential care home: a 
clinical audit. 

Moldskred, 
Preben Sovik; 
Snibsoer, Anne 
Kristin; 
Espehaug, 
Birgitte 

2021 BMC nursing Snowb
all 

X X --- Onderzoek naar de 
kwaliteit van 
elektronische gegevens 
van verpleegkundige door 
gebruik te maken van een 
standaard audit tool. 

Nee 
 

Weinig relatie met eigen 
onderzoek. Focus ligt op 
uitvoeren van een audit om 
kwaliteit te kunnen bepalen. 

42 A survey of student nurses' 
and midwives' experiences 
of learning to use electronic 
health record systems in 
practice. 

Baillie, Lesley; 
Chadwick, 
Sandra; Mann, 
Robert; Brooke-
Read, Melanie 

2013 Nurse 
education in 
practice 

Snowb
all 

X X --- Onderzoek naar 
leervermogen van 
zorgprofessionals in het 
gebruiken van 
elektronische gegevens. 

Nee 
 

Irrelevant voor eigen 
onderzoek. 

43 Attitudes of health 
professionals towards 
electronic health records in 
primary health care 
settings: a questionnaire 
survey. 

Secginli, Selda; 
Erdogan, Semra; 
Monsen, Karen 
A. 

2014 Informatics 
for health & 
social care 

Snowb
all 

X X --- Onderzoek naar houding 
en gedrag van de 
zorgprofessional richting 
het gebruiken van 
elektronische gegevens 
en middelen. 

Nee 
 

Onderzoek focust zich op 
ervaringen van 
zorgprofessional naar het 
gebruiken van elektronische 
systemen. Geeft niet 
concreet antwoorden op 
problemen rondom 
informatie-uitwisseling. 

44 The use of electronic 
devices for communication 
with colleagues and other 
healthcare professionals - 
nursing professionals' 
perspectives. 

Koivunen, 
Marita; Niemi, 
Anne; Hupli, 
Maija 

2015 Journal of 
advanced 
nursing 

Snowb
all 

X X X Onderzoek naar de relatie 
tussen gebruiken van 
elektronische middelen 
en de onderlinge 
communicatie tussen 
zorgprofessionals. 

Ja 2.3.2 Gebruik van onderzoek om 
begrip communicatie 
onderling verder te kunnen 
duiden. 
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45 Hospital-to-Homecare 
Videoconference Handoff: 
Improved Communication, 
Coordination of Care, and 
Patient/Family 
Engagement. 

Knight, Suzanne 
W.; Trinkle, 
Julie; 
Tschannen, 
Dana 

2019 Home 
Healthcare 
now 

Snowb
all 

X X X Onderzoek naar 
uitdagingen aangaande 
overdracht van ene 
patiënt van een 
ziekenhuis naar thuiszorg. 

Nee 
 

Geeft aan mogelijke 
problemen in communicatie 
kunnen leiden tot fouten in 
het geven van de nodige 
zorg, uiteindelijk buiten 
scope onderzoek.  

46 Wijziging van de Wet 
langdurige zorg, de Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning. 

Rijn, M.J. v 2015 Jeugdwet en 
de 
zorgverzekeri
ngswet 

OU X X X Inzage in wetgeving 
rondom wet langdurige 
zorg. 

Ja 1.1 Gebruikt binnen inleiding 
voor achtergrondduiding 
onderzoek. 

47 The scaling-up of 
Neighbourhood Care: From 
experiment towards a 
transformative movement 
in healthcare. 

Johansen, F., & 
van den Bosch, 
S. 

2017 the journal of 
policy, 
planning and 
futures 
studies 

OU X X x Onderzoek naar 
ontwikkeling van 
thuiszorgorganisatie. 

Ja 1.2 Gebruikt binnen inleiding 
voor gebiedsverkenning 
binnen onderzoek. 

48 Kwaliteitskader palliatieve 
zorg Nederland. 

Boddaert, M., 
Douma, J., 
Dijxhoorn, F., & 
Bijkerk, M 

2017 IKNL/Palliacti
ef 

OU X --- X Inhoudelijke duiding over 
processen en protocollen 
binnen Palliatieve zorg. 

Ja 1.2 
4.2 

Gebruikt binnen inleiding 
voor gebiedsverkenning 
binnen onderzoek. 

49 E-Health monitor 2021 
Stand van zaken digitale 
zorg. 

Vaart, R. v. d., 
Deursen, L. v., 
Standaar, L., 
Wouters, M., 
Suijkerbuijk, A., 
Tuyl, L. v., 
Aardoorn, J., 
Versluis, A., 
Rompelberg, C. 

2021 RIVM Snowb
all 

X X X Gebruik van digitale zorg 
en een kwantitatieve 
meeting over 2021. 

Ja 1.2 Gebruikt binnen inleiding 
voor gebiedsverkenning 
binnen onderzoek. 

50 Toekomstbeeld IZO 2020 
Informatievoorziening Zorg 
en Ondersteuning. 

Buis, E., 
Claassen, I., 
Claus, G., & 
Wijnmalen, D.  

2015 VGN, 
Rijksoverheid 

Snowb
all 

X X X Overzicht naar beeld van 
de gewenste 
informatievoorziening in 
de zorg en ondersteuning 
in 2020. Focus op 
verschillende wetten van 
belang voor de zorg. 

Ja 1.2 Gebruikt binnen inleiding 
voor gebiedsverkenning 
binnen onderzoek. 

51 Elektronische informatie 
voor gezondheid en zorg. 

Sprenger, M.  2020 NICTIZ NICTIZ X X X Onderzoek naar mogelijk 
gebruik van elektronische 
middelen voor informatie 
deling in de zorg. 

Ja 1.2 Gebruikt binnen inleiding 
voor gebiedsverkenning 
binnen onderzoek. 

52 he ‘‘What’’ and ‘‘How’’ of 
Case Study Rigor: Three 
Strategies Based on 
Published Work. 

Gibbert, M., & 
Ruigrok, W. 

2010 Organizationa
l research 
methods, 

Snowb
all 

X --- X Onderzoek naar evidence 
based methodes voor 
cases tudy onderzoek 

Ja 3.4 Gebruikt voor 
onderbouwing validiteit. 
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Bijlage B. Semigestructureerd interview met zorgprofessional 
 
Inleiding 
Welkom heten bij het interview en dank uitspreken voor de beschikbare tijd van de zorgprofessional. 
Voorstellen en doel van het onderzoek en het interview duidelijk maken aan de geïnterviewde 
zorgprofessional. Het interview beslaat de beide resultaten van de analyse: 

- De resultaten die zijn gevonden tussen de zorgprofessionals onderling. Hier zijn een aantal 
begrippen waarbij, op het eerste gezicht, geen Eenheid van Taal te bekennen is. 

- De resultaten die zijn gevonden tussen de literatuur en de zorgprofessionals. Hier zijn een 
aantal begrippen waarbij, op het eerste gezicht, geen Eenheid van Taal te bekken is. 

Doel is inzichtelijk maken of het ‘gemis’ aan Eenheid van Taal mogelijk lijdt naar problemen binnen 
de informatie-uitwisseling binnen het zorgnetwerk rondom de palliatieve zorg.  
 
Aangeven dat het gesprek op genomen zal worden en aandacht besteden aan anonimiteit van de 
geïnterviewde zorgprofessional. 
 
Algemene vragen 

- Bent u werkzaam als zorgprofessional binnen de palliatieve zorg? 
- Welke rol/functie vervult u als zorgprofessional binnen deze specifieke zorg? 
- Gebruikt u alle begrippen vanuit de eerder ingevulde enquête tijdens de uitvoer van uw 

zorg? 

Specifieke vragen Eenheid van Taal 
1. Individueel zorgplan 

Zorgprofessionals onderling 
Er is binnen het de response geen eenduidig beeld te schetsen dat eenieder exact dezelfde 
betekenis geeft aan dit begrip, de globale insteek is dat er wel ongeveer hetzelfde bedoeld wordt 
maar dat er afwijkingen in de invulling van het zorgplan te constateren zijn. 
Er zijn verschillen tussen het maken van concrete afspraken tot het opstellen van zorgdoelen. 
 
Literatuur 
Algeheel verschil te constateren tussen invulling door de zorgprofessionals en voorgeschreven 
literatuur. Literatuur geeft meer aandacht aan punten als gezamenlijke besluitvorming en 
afspraken zowel voor de patiënt als zorgverlener, de zorgprofessionals zien over het algemeen 
het zorgplan meer gericht op enkel de cliënt en betrekken dit niet op zichzelf.  
 
Vraag 
Ervaart u binnen het individueel zorgplan verschil in interpretatie onderling de 
zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen het individueel zorgplan verschil in interpretatie tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen het individueel zorgplan problemen rondom informatie-uitwisseling? 
 

2. Informed consent 
Zorgprofessionals onderling 
Er wordt vastgesteld dat er verschillende opvattingen en definities gegeven worden aan het 
begrip Informed consent binnen de ondervraagde zorgprofessionals. 
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Er wordt gesproken over de voorlichting naar de cliënt, over het bespreken van de voor- en 
nadelen en over het begrip toestemming. 
 
Literatuur 
Algeheel is te constateren dat de literatuur gericht is op het leveren van informatie naar een 
patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger waarna deze toestemming moet geven voor een 
onderzoek of handeling. De zorgprofessionals zien nagenoeg allemaal dit begrip over het 
informeren van een patiënt en gaan voorbij aan het gegeven dat het verlenen van toestemming 
door de patiënt een essentieel onderdeel is van informed consent.  
 
Vraag  
Ervaart u binnen informed consent verschil in interpretatie onderling de zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen informed consent verschil in interpretatie tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen het Informed consent problemen rondom informatie-uitwisseling? 
 

3. Ziektegerichte palliatie 
Literatuur 
Algeheel is te constateren dat de literatuur uit gaat van het behandelen van een patiënt met het 
doel de kwaliteit van leven te handhaven en verbeteren. Hierbij heeft de patiënt een belangrijke 
rol om aan te geven wat hij/zij hierin acceptabel of wenselijk vindt. Vanuit de zorgprofessionals 
komt naar voren dat zij voornamelijk gericht zijn op het behandelen van een cliënt waarbij geen 
genezing mogelijk is. Hier wordt in de algehele zin voorbijgegaan aan de wensen of het 
acceptatie niveau van de patiënt.  
 
Vraag 
Ervaart u binnen ziektegerichte palliatie verschil in interpretatie tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen het Informed consent problemen informatie-uitwisseling? 
 

4. Fysieke dimensie 
Zorgprofessionals onderling 
Hier is niet eenduidig vast te stellen dat alle zorgprofessionals, naast de fysieke component, 
dezelfde invulling geven aan de betekenis van de fysieke dimensie. 
Er wordt wel gesproken over de fysieke component maar de inhoud daarvan lijkt niet overal 
gelijk. Er wordt gesproken over het fysiek welbevinden, de fysieke gesteldheid of een fysiek 
gebeuren maar geen inhoud hierbij aangegeven.  
 
Literatuur 
Algeheel kan worden gesteld dat de literatuur kijkt naar lichamelijke symptomen en daarbij niet 
alleen kijkt naar de behandeling maar ook facetten als verkenning en onderzoek binnen dit 
domein meeneemt. De zorgprofessionals kijken hier veelal naar de behandeling van de fysieke 
klachten en niet zozeer naar de facetten daaromheen. Daarnaast wordt er door de 
zorgprofessionals ook geen onderscheidt gemaakt tussen wel of geen medicamenteuze 
behandelingen of complementaire zorg. 
 
Vraag 
Ervaart u binnen de fysieke dimensie verschil in interpretatie onderling de zorgprofessionals? 
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Ervaart u binnen de fysieke dimensie verschil in interpretatie tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen de fysieke dimensie problemen rondom de informatie-uitwisseling? 
 

5. Psychische dimensie 
Zorgprofessionals onderling 
Hier kan gesteld worden dat de zorgprofessionals globaal hetzelfde beeld hebben van de 
Psychische dimensie maar dat er verschillende betekenis gegeven wordt aan de inhoud. Hierbij 
geven enkele zorgprofessionals voorbeelden van emoties (of emoties in zijn algemeen) waarbij 
andere oppervlakkig blijven en spreken over psychische gesteldheid of gebeurtenissen.  
 
Literatuur 
Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur zich focust op zowel het psychische als emotioneel 
welbevinden van de patiënt en diens naasten. De zorgprofessionals geven aan in deze dimensie 
vooral te kijken naar het psychisch welbevinden van de patiënt. In het algemeen wordt het 
emotionele welbevinden hier niet concreet in meegenomen en lijkt er alleen focus te zijn op de 
cliënt en niet op diens naasten.  

 
Vraag  
Ervaart u binnen de psychische dimensie verschil in interpretatie onderling de zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen de psychische dimensie verschil in interpretatie tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen de psychische dimensie problemen rondom de informatie-uitwisseling? 
 

6. Spirituele dimensie 
Zorgprofessionals onderling 
Gesteld kan worden dat er door de zorgprofessionals verschillend gekeken wordt naar de 
spirituele dimensie, een aantal betrekken het geloof binnen deze dimensie waar ander meer 
kijken naar de rust en het innerlijke proces van dec cliënt. Er wordt aangegeven dat het geloof 
hier een rol speelt maar daarnaast komen ook zaken als het eigen rouwproces of waarde van het 
eigen leven voorbij. 
 
Vraag:  
Ervaart u binnen de spirituele dimensie verschil in interpretatie onderling de zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen de spirituele dimensie problemen rondom de informatie-uitwisseling? 
 

7. Multi morbiditeit 
Literatuur 
Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Multi Morbiditeit omschrijft als twee of meer 
chronische ziektes die tegelijk bij dezelfde persoon aanwezig zijn. De zorgprofessionals geven 
allemaal aan dat bij multi morbiditeit er meerdere ziektebeelden aanwezig zijn. Hierbij spreekt 
een deel van de zorgprofessionals over dat deze ziektes ook chronisch moeten zijn en nagenoeg 
niemand benoemd dat de ziektebeelden ook tegelijkertijd op moeten treden. 
 
Vraag 
Ervaart u binnen multi morbiditeit verschil in interpretatie tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen multi morbiditeit problemen rondom de informatie-uitwisseling? 
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8. Nierfalen  
Literatuur 
Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur nierfalen omschrijft als problemen omtrent de 
werking van de nieren waardoor deze moeite krijgen met de uitscheiding van afvalstoffen van 
het menselijk lichaam. De zorgprofessionals omschrijven nierfalen allemaal als problemen 
rondom de werking van de nieren. Hierbij geeft maar een kleine groep aan dat dit daarmee 
invloed heeft op de uitscheiding van afval stoffen. 
 
Vraag 
Ervaart u binnen nierfalen verschil in interpretatie tussen de literatuur en de zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen nierfalen problemen rondom de informatie-uitwisseling? 
 

9. Parkinson 
Literatuur 
Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Parkinson omschrijft als een familiale ziekte met 
veel verschillende ziekte kenmerken. Deze ziekte kan uiteindelijk zich verder ontwikkelen in 
blijvende dementie. De zorgprofessionals beschrijven allemaal veel van de ziekte kenmerken die 
voor kunnen komen bij cliënten met Parkinson. Geen van de zorgprofessionals geeft hierbij aan 
dat de ziekte familiaal is en ook geen van de zorgprofessionals geeft aan dat dementie een 
mogelijk gevolg kan zijn. 
 
Vraag 
Ervaart u binnen Parkinson verschil in interpretatie tussen de literatuur en de zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen Parkinson problemen rondom de informatie-uitwisseling? 
 

10. Aandachtsgebied Medicatie 
Zorgprofessionals onderling 
Algeheel kan gesteld worden dat alle zorgprofessionals hetzelfde beeld hebben waarbij het gaat 
om het begrip medicatie. De zorgprofessionals geven wel allemaal andere bijzaken aan die zij 
zien bij dit begrip. Hier is geen eenduidige lijn vast te stellen. Er is hier verschil te onderkennen 
tussen bijvoorbeeld het aanreiken van, maken van afspraken met of oog hebben voor 
bijwerkingen. 
 
Vraag  
Ervaart u binnen het aandachtsgebied medicatie verschil in interpretatie onderling de 
zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen het aandachtsgebied medicatie problemen rondom de informatie-uitwisseling? 

 
11. Case managen 

Zorgprofessionals onderling 
Algeheel kan gesteld worden dat de zorgprofessionals een verschillend beeld hebben bij het 
begrip case managen. Zorgprofessionals spreken over het ondersteunen van een cliënt, een 
specifieke casemanager, betrokkenheid van verschillende disciplines en/of de noodzaak tot 
rapporteren.  
 
Literatuur 
Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur case managen omschrijft als de coördinatie en 
afstemming van de verschillende soorten zorg die geleverd worden rondom een patiënt. De 
zorgprofessionals beschrijven case managen als een vast persoon of aanspreekpunt die 
beschikbaar is voor de cliënt en/of familie aangaande de (verschillende) zorg die geleverd wordt 
aan de cliënt.  
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Vraag  
Ervaart u binnen case managen verschil in interpretatie onderling de zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen case managen verschil in interpretatie tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen case managen problemen rondom de informatie-uitwisseling? 

 
12. Medicatie toedienen 

Zorgprofessionals onderling 
Alle zorgprofessionals geven aan dat het begrip betrekking heeft op de inname van medicatie 
door een cliënt. Verschillen zijn er te constateren op de wijze waarop de zorgprofessionals hier 
invulling aangeven, gaat het alleen over toedienen, moet er controle gehouden worden en wordt 
er wel/niet vastgelegd wat er wordt gedaan.  
 
Vraag  
Ervaart u binnen medicatie toedienen verschil in interpretatie onderling de zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen medicatie toedienen problemen rondom de informatie-uitwisseling? 

 
13. Monitoren en bewaken. 

Zorgprofessionals onderling 
Algeheel kan geconstateerd worden dat de zorgprofessionals eenzelfde soort beeld hebben bij 
het begrip monitoren, echter zijn er bij het begrip bewaken wel enig verschillen te onderkennen. 
Er wordt gesproken over rapporteren, inzichtelijk maken van zorg, evaluaties en afstemmen van 
zorg met de cliënt. 
Vraag 
Ervaart u binnen monitoren en bewaken verschil in interpretatie onderling de zorgprofessionals? 
Ervaart u binnen monitoren en bewaken problemen rondom de informatie-uitwisseling? 

 
Overige vragen 
Zijn er volgens u nog andere zaken die bijdragen aan mogelijke problemen rondom informatie-
uitwisseling binnen de palliatieve zorg? 
 
Afsluiten 
Aangeven dat het interview zal worden uitgeschreven en worden opgestuurd ter controle naar de 
zorgprofessional. 
Bedanken voor de tijd. 
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Bijlage C. Deskresearch palliatieve zorg 
 

Inleiding 
Voor de uitvoering van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de case study methode. Het doel 
van de case study is het kunnen gebruiken van specifieke patiëntendoelgroep waar omheen diverse, 
specialistische, zorgprofessionals werkzaam zijn.  
De palliatieve zorg leent zich ten zeerste om te dienen als case study binnen dit onderzoek. De 
palliatieve zorg heeft als een van de kenmerken dat deze wordt uitgevoerd door generalistische 
zorgverleners, waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers welke samenwerken als een 
interdisciplinair team. Hierbij is er nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten waarbij de 
behandeling wordt afgestemd op de waarden, wensen en behoeften van de betreffende patiënt 
(Boddaert et al., 2017). 
 
Voor het efficiënt en effectief uit kunnen voeren van palliatieve zorg zijn effectieve communicatie en 
informatie-uitwisseling essentiële voorwaarden waardoor de patiënt in staat wordt gesteld om, 
samen met diens naasten en de verschillende zorgprofessionals, keuzes te maken die afgestemd zijn 
op de persoonlijke situatie. Kenmerkend hierbij is het interdisciplinaire team dat zorg draag voor zorg 
rondom een patiënt in de palliatieve zorg.   
 
Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te 
maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en 
verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en 
behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard (Boddaert et al., 2017, 
p. 9). 
Kenmerkend hierbij is dat gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid de palliatieve zorg 
oog heeft en behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden (Boddaert et 
al., 2017). 
 
Interdisciplinair team 
Kenmerkend voor interdisciplinair samenwerken is dat verschillende disciplines een gezamenlijk doel 
nastreven en een gemeenschappelijke taal hanteren die toegankelijk en begrijpelijk is voor alle 
betrokkene (Boddaert et al., 2017, p. 79). Voordeel van het interdisciplinair werken is dat alle 
betrokkene kijk hebben op de verschillende soorten kwaliteiten en perspectieven en deze ook als 
zeer waardevol beschouwen. Nadeel kan zijn dat zorgprofessionals een deel van hun eigen 
autonomie moeten inleveren om het gezamenlijke doel na te kunnen streven. Een van de 
uitdagingen bij het vormen van zo’n interdisciplinair team zit hem het hanteren van dezelfde taal en 
het uitwisselen van de benodigde informatie rondom de zorg van een patiënt.   
 
Ziektes en/of medische aandoeningen binnen de palliatieve zorg 
Binnen de palliatieve zorg zijn er diverse ziektes en of/medische aandoeningen die veelvuldig ten 
grondslag liggen aan het gegeven dat een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. In het gesprek met de 
wijkverpleegkundige is samen vastgesteld wat de meest gangbare en meest voorkomende 
aandoeningen binnen de thuiszorgorganisatie zijn waar de zorgprofessional mee te maken krijgt. 
Definities van deze aandoeningen komen uit het zakwoordenboek der geneeskunde(Jochems & 
Joosten, 2006). Dit boekwerk fungeert als basis voor iedere zorgprofessional en is bekend en in 
gebruik binnen de thuiszorgorganisatie.  
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Hartfalen 
Toestand waarbij de hartspier (van de linker en/of rechterharthelft) niet in staat is voldoende bloed 
naar de weefsels en organen te pompen om aan de behoefte van zuurstof en energie te voldoen; de 
benodigde pompkracht van de hartspier kan relatief (bij een sterk verhoogde behoefte) of absoluut 
te gering zijn. 
 
COPD 
Chronic, Obstructive Pulmonary Disease; verzamelnaam voor chronische, irreversibele, diffuse 
vernauwing van de luchtwegen. 
 
Nierfalen 
Synoniem: Nierinsufficiëntie; onvoldoende nier werking, toestand waarin de nieren tekortschieten 
om hun aandeel in de homeostase te vervullen, vnl. wat betreft de water- en mineraalhuishouding 
en de uitscheiding van (giftige) afbraakproducten van de stofwisseling.  
 
Alzheimer 
Ziekte met een preseniele, voor het 65e beginnend (PSDAT – preseniele dementie van het 
alzheimertype) en met een seniele variant (SDAT); de ziekte uit zich in een dementie met een 
sluipend begin en een langzaam progressief verloop. 
 
Parkinson 
Dikwijls familiaal, na het 35e levensjaar optredend ziektebeeld dat gekenmerkt is door spierstijfheid 
(rigiditas), langzame tremor in de handen, toenemend bij emotie met typische bewegingen van de 
vingers, hypokinesie, speekselvloed (ptyalisme) loop- en spraakstoornissen, in veel gevallen 
ontwikkeld zich dementie.  
 
Diabetes  
In het algemeen spraakgebruik synoniem voor diabetes mellitus, suikerziekte; er is sprake van een 
gestoord koolhydraatmechanisme met verhoogd glucosegehalte in het bloed (hyperglykemie) en de 
uitscheiding van glucose met de urine (glucosurie), veroorzaakt door onvoldoende productie en/of 
geringe werking van het pancreashormoon insuline.  
 
Multi morbiditeit 
Synoniem: comorbiditeit; het voorkomen van twee of meer chronische aandoeningen bij dezelfde 
persoon op hetzelfde tijdstip; soms is er oorzakelijk verband.  
 
Werkprocessen en/of protocollen binnen de palliatieve zorg 
Binnen de palliatieve zorg wordt gebruik gemaakt van een individueel zorg plan voor iedere patiënt. 
In dit zorg plan zijn diverse werkprocessen en protocollen opgenomen die door de zorgprofessional 
gebruikt kunnen worden tijdens het uitvoeren ven de benodigde zorg. Samen met een 
wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie is er naar een zorgplan gekeken en zijn de meest 
gangbare werkprocessen en protocollen geselecteerd die binnen de organisatie gebruikt worden.  
Definities voor deze werkprocessen en protocollen zijn opgenomen in zorgplan maken met het 
omahasysteem("Basishandleiding - Zorgplan maken met Omaha System," 2018). Omschrijvingen van 
twee begrippen komen niet voor in de literatuur van het omahasysteem. Voor deze begrippen is 
expliciet gekozen om hier geen definitie in te vullen, maar juist te kijken hoe de verschillende 
zorgprofessionals hier invulling aan geven. 
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Aandachtsgebied Persoonlijke zorg 
Onder dit aandachtsgebied kun je de dagelijkse ADL-zorg neerzetten. Denk aan tanden poetsen, 
gehoorapparaat in doen en bril aanreiken, incontinentiemateriaal verschonen of steunkousen aan/ 
uitdoen("Basishandleiding - Zorgplan maken met Omaha System," 2018, p. 7). 
 
Aandachtsgebied medicatie 
Een cliënt slikt vaak medicatie voor verschillende aandoeningen, zoals klachten aan hart, longen, 
maag, darmen enzovoort. Splits dit niet allemaal uit naar de verschillende aandachtsgebieden, maar 
kies Medicatie als gebied en zet in de specificatie Toediening volgens toedienlijst. Op de toedienlijst 
vind je dan alle medicatie die die cliënt gebruikt. En als er iets verandert, hoef je je zorgplan niet aan 
te passen("Basishandleiding - Zorgplan maken met Omaha System," 2018, p. 7). 
 
Monitoren en bewaken 
Meten, analyseren, observeren, toezicht houden. Wat wil ik in de gaten houden? Welke metingen 
gaan we uitvoeren, zoals pols, bloeddruk, gewicht? Wat wil ik observeren? Rapportage hierbij is 
veelal bij een van de icoontjes waar je uit kunt kiezen("Basishandleiding - Zorgplan maken met 
Omaha System," 2018, p. 9). 
 
Case Managen 
Hiermee wordt bedoeld: coördinatie van zorg, afstemming, verwijzen, zorg door anderen. Dus 
bijvoorbeeld de betrokkenheid van de fysiotherapeut, psycholoog, mondhygiënist of geestelijk 
verzorger("Basishandleiding - Zorgplan maken met Omaha System," 2018, p. 9). 
 
Huidzorg 
Geen formele definitie van het begrip huidzorg vanuit de literatuur. 
 
Medicatie toediening 
Geen formele definitie van het begrip medicatie toediening vanuit de literatuur. 
 
Algemene begrippen binnen de palliatieve zorg 
Binnen de Palliatieve zorg zijn er een aantal specifieke begrippen die van belang zijn aan deze vorm 
van zorg. Deze begrippen vormen een basiskader voor de zorgprofessional waarnaar hij/zijn zorg 
verleent. De begrippen zijn opgenomen in het kwaliteitskader palliatieve zorg NL wat binnen de 
palliatieve kaders zorgdraagt voor uniforme kwaliteitseisen (kwaliteitskader…). In het gesprek met 
een van de wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie is vastgesteld dat het kwaliteitskader 
palliatieve zorg en bekend is en gebruikt wordt binnen de organisatie.  
 
Fysieke dimensie 
De fysieke dimensie van palliatieve zorg verkent, onderzoekt en behandelt lichamelijke symptomen 
en maakt daarbij zo nodig gebruik van passende en gevalideerde (meet)instrumenten. Behandeling 
van symptomen is multidimensioneel en kan bestaan uit niet-medicamenteuze en medicamenteuze 
interventies, al of niet ondersteund met complementaire zorg (Boddaert et al., 2017, p. 78). 
 
Sociale dimensie 
De sociale dimensie van palliatieve zorg omvat een breed scala aan voorzieningen en activiteiten die 
de patiënt en diens naasten mede in staat stellen het dagelijks leven vorm te kunnen geven 
(Boddaert et al., 2017, p. 84). 
 
Psychische dimensie 
De psychische dimensie van palliatieve zorg omvat zorg die betrekking heeft op het psychische en 
emotionele welbevinden van de patiënt en diens naasten, waaronder onder meer zaken als 
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eigenwaarde en inzicht in aanpassing aan de gevolgen en het hebben van een ziekte(Boddaert et al., 
2017, p. 83). 
 
Spirituele dimensie 
Spiritualiteit is de dynamische dimensie van het menselijk leven die betrekking heeft op de manier 
waarop personen (individueel zowel als in gemeenschap) zin, doel en transcendentie ervaren, 
uitdrukken en/of zoeken en waarop zij zich verbinden met/verhouden tot het moment, zichzelf, 
anderen, de natuur, het betekenisvolle en/of het heilige’ (Boddaert et al., 2017, p. 84). 
 
Symptoomgerichte palliatie 
Symptoomgerichte palliatie beoogt primair de kwaliteit van leven te handhaven of te verbeteren 
door de klachten van de patiënt en de symptomen van de onderliggende ziekte te verlichten en zo 
mogelijk te voorkomen, al dan niet in combinatie met ziektegerichte palliatie. Wanneer behoudt van 
kwaliteit van leven niet langer mogelijk is, richt symptoomgerichte palliatie zich op de best haalbare 
kwaliteit van sterven(Boddaert et al., 2017, p. 85). 
 
Ziektegerichte palliatie 
Ziektegerichte palliatie beoogt de kwaliteit van leven te handhaven of te verbeteren door de 
onderliggende ziekte te behandelen. Daarnaast kan verlenging van het leven een doel zijn, mits de 
kwaliteit van leven voor de patiënt acceptabel is en de patiënt deze verlenging wenselijk vindt 
(Boddaert et al., 2017, p. 87). 
 
Informed consent 
In het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) betekent 
Informed consent: op basis van gerichte informatie verkregen toestemming van de patiënt – of zijn 
wettelijk vertegenwoordiger of door de patiënt schriftelijk gemachtigde om een onderzoek te doen 
of een medische behandeling uit te voeren(Boddaert et al., 2017, p. 79). 
 
Individueel zorgplan 
Het individueel zorgplan is de dynamische set van afspraken van de patiënt en de zorgverlener(s) 
over zorg én zelfmanagement. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele waarden, wensen en 
behoeften en situatie van de patiënt. Deze afspraken komen in gezamenlijke besluitvorming tot 
stand. Het individueel zorgplan vormt de weerslag van het proces van proactieve zorgplanning 
(Boddaert et al., 2017, p. 79).  
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Bijlage D. Enquête Informatie-uitwisseling Palliatieve Zorg. 
 
Een belangrijk aspect voor een enquête is zorg dragen voor validiteit van de vragen die gesteld 
worden. Validiteit wordt in deze enquête gewaarborgd door te kijken naar content validiteit. 
 
Content validiteit 
De mate waarin de vragenlijst voldoende dekking biedt voor de onderzoeksvragen(Saunders et al., 
2019). 
Om hier invulling aan te geven is de vragen lijst opgesteld in drie aandachtsgebieden.  

1. Algemene begrippen palliatieve zorg 
2. Ziektes en/of medische aandoeningen 
3. Werkprocessen en/of protocollen. 

 
- Het eerste aandachtsgebied dient voor het geven van inzage in de algemene kennis van de 

zorgprofessional in het specifieke domein palliatieve zorg. 
- Het tweede aandachtsgebied dient voor het geven van inzage in de kennis van de 

zorgprofessional in ziektes die veelvuldig voorkomen binnen de palliatieve zorg. 
- Het derde aandachtsgebied dient voor het geven van inzage in de kennis van de zorgprofessional 

in de processen en protocollen die gelden binnen de palliatieve zorg. 
 
De verschillende aandachtsgebieden zijn tijdens het opstellen van de vragenlijst/enquêtes besproken 
met een verpleegkundige palliatieve zorg om zo vast te stellen dat de inhoud van de verschillende 
aandachtgebieden passend /correct zijn. 
 
Na het vaststellen van de aandachtsgebieden en de verschillende vragen zijn diverse bronnen 
gebruikt om de betekenis van deze vragen vast te stellen. Deze bronnen zijn of terug te herleiden 
naar medisch vastgestelde, wetenschappelijke, literatuur zoals het zakenwoordenboek der 
geneeskunde (Jochems & Joosten, 2006) alsook wetenschappelijke literatuur welke door alle 
zorginstellingen gebruikt worden maar waarbij de instellingen de vrijheid hebben/nemen om hier 
zelf aanpassingen of wijzigingen op door te voeren welke het best passen bij de eigen organisatie 
zoals het Omaha systeem ("Basishandleiding - Zorgplan maken met Omaha System," 2018). 
 
Daarnaast zijn er een tweetal begrippen waar geen eenduidige wetenschappelijke onderbouwing 
voor te vinden was. Deze begrippen zijn wel toegevoegd om inzage te geven in de wijze waarop de 
zorgprofessionals binnen het betreffende zorgnetwerk invulling geven aan deze processen. 
 
Aansluitend aan het afronden van de enquête zijn twee artsen benaderd met de vraag om te kijken 
naar en inhoudelijk commentaar te geven op het document. Beide artsen zijn werkzaam bij het 
Ministerie van Defensie en hebben geen directe link met het domein palliatieve zorg. Antwoord van 
beide artsen gaf aan dat zij de inhoud van de vragenlijst relevant vonden en hiermee inzage zagen 
ontstaan in de manier waarop zorgprofessionals binnen de palliatieve zorg werkzaam zijn.  
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Appendix D1 Enquête Palliatieve zorg 
 
Inleiding 
Binnen mijn onderzoek: Eenheid van Taal; Informatie-uitwisseling binnen een specialistisch 
zorgnetwerk probeer ik te onderzoeken of het gebruiken van eenheid van taal de zorgprofessionals 
helpt bij het effectief en efficiënt uit kunnen voeren van de zorg rondom een patiënt. Ik kijk hierbij op 
dit moment naar een patiënt binnen de palliatieve zorg maar uitkomsten van het onderzoek zouden 
ook van toepassing kunnen zijn binnen andere zorgdisciplines.  
 
Eenheid van taal houdt in dat er binnen een bepaald team afspraken en standaarden zijn die voor 
eenieder gelijk zijn. Hiermee weet een iedereen wat er met begrip A of Proces B bedoeld. Dit heeft 
als voordeel dat informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgorganisatie (bijvoorbeeld de 
verpleegkundige en huisarts) relatief eenvoudig en soepel zou moeten verlopen. Eenieder weet 
immers precies van elkaar wat er met welk begrip of proces bedoeld wordt en kan daar ook op de 
juiste manier op handelen.  
 
Opzet 
Voor het kunnen uitvoeren van mijn onderzoek ben ik eerst op zoek naar data welke ik met elkaar 
kan gaan vergelijken. Het doel van de enquête is u een aantal begrippen te presenteren met de vraag 
of deze begrippen u bekend zijn en zo ja, welke betekenis/definitie u aan deze begrippen toekent. 
De uitkomsten van deze enquête zullen door mij overzichtelijk worden weergeven in een tabel. Dit 
tabel geeft per begrip een overzicht waarin gekeken kan worden naar gelijke en/of verschillende 
betekenissen/definities. De tabel zal daarbij dienen als basis voor verder onderzoek. Hierbij wil ik 
onderzoeken of eventueel geconstateerde verschillen leiden tot het minder effectief en efficiënt 
uitvoeren van zorg en het uitwisselen van de beschikbare informatie. 
 
Om het onderzoek uitvoerbaar te houden binnen de beschikbare tijd heb ik gekozen om specifiek 
naar de palliatieve zorg te kijken. Deze zorg leent zich goed om een aantal specifieke begrippen en 
processen te definiëren die veel voorkomen binnen deze zorg. Daarbij zijn er binnen dit zorg 
specialisme veel zorgprofessionals die zeer nauw met elkaar samenwerken. Het op goed wijze 
kunnen uitwisselen van de beschikbare en benodigde informatie is hier van groot belang. 
 
Voor de enquête heb ik een drietal categorieën geïdentificeerd met daarin verschillende medische 
begrippen en processen:  

- Algemene begrippen in de palliatieve zorg 
- Ziektes en/of medische aandoeningen binnen de palliatieve zorg 
- Werkprocessen en/of protocollen binnen de palliatieve zorg 

 
Ik zou u, zorgprofessional binnen de palliatieve zorg, willen verzoeken om naar deze categorieën en 
begrippen te kijken en daarbij aan te geven of deze begrippen of processen u wel of niet bekend zijn. 
Als het begrip of proces bij u bekend is wil ik u daarna vragen welke betekenis u aan dit begrip of 
proces geef. Hierbij is het van belang dat u deze begrippen niet opzoekt in boekwerken, het internet 
of ander hulpbronnen. Het gaat er in mijn onderzoek juist om, om een beeld te krijgen hoe u met 
deze begrippen en processen omgaat in de uitvoer van uw dagelijks handelen. 
 
Belangrijk om aan u mee te geven is dat alle resultaten anoniem zullen worden opgenomen in de 
tabel. Resultaten zullen daardoor binnen het verdere verloop van het onderzoek niet naar u toe 
terug te herleiden zijn.  
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Algemene begrippen in de palliatieve zorg 
Deze begrippen zijn algemeen van toepassing voor de zorgprofessional binnen de palliatieve zorg.    

Individueel zorgplan Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:      
 
 
 
Informed consent Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:      
 
 
 
Ziektegerichte palliatie Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:      
 
 
 
Symptoomgerichte palliatie Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:      
 
 
 
Fysieke dimensie Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Sociale dimensie Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Psychische dimensie Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Spirituele dimensie Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
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Ziektes en/of medische aandoeningen binnen de palliatieve zorg 
Binnen de palliatieve zorg zijn de volgende ziektes en of/medische aandoeningen bekend die 
veelvuldig ten grondslag liggen aan het gegeven dat een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. 

Alzheimer Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
COPD Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Diabetes Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Hartfalen Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Multi morbiditeit Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Nierfalen  Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Parkinson Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
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Werkprocessen en/of protocollen binnen de palliatieve zorg 
Binnen de palliatieve zorg wordt gebruik gemaakt van een individueel zorg plan voor iedere patiënt. 
In dit zorgplan zijn diverse werkprocessen en protocollen opgenomen die door de zorgprofessional 
gebruikt kunnen worden tijdens het uitvoeren ven de benodigde zorg. 

Aandachtsgebied Medicatie Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Aandachtgebied Persoonlijke zorg Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Case Managen Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Huidzorg Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Medicatie toedienen Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
 
 
 
Monitoren en Bewaken Bekend met Begrip                                JA 
Betekenis:       
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Bijlage E. Enquête analyse 
 
De enquête heeft als doel inzage te krijgen welke definities de verschillende zorgprofessionals geven 
aan de geformuleerde begrippen binnen de drie aandachtsgebieden. De resultaten van deze enquête 
dienen daarna om vast te stellen of er verschillende interpretaties van deze begrippen, is er dus wel 
of geen sprake van eenheid van taal. 
 
De resultaten van de analyse geven inhoud aan de te houden interviews. Deze interviews geven 
daarmee vorm aan de vraag of er daadwerkelijk problemen ontstaan binnen de informatie-
uitwisseling in het zorgnetwerk en of deze te relateren zijn aan het gebruik of gemis van eenheid van 
taal binnen het zorgnetwerk of dat deze, mogelijke, problemen een andere oorzaak kunnen hebben. 
Voor het analyseren van de ontvangen enquêtes maak ik gebruik van een thematische analyse. Door 
het gebruiken van deze methode kan er gericht gezocht worden naar patronen of thema’s binnen de 
data welke daarna met elkaar vergeleken kunnen worden(Saunders et al., 2019). 
 
Ik gebruik binnen de thematische analyse 2 manieren van coderen, de eerste manier is aan de hand 
van de Theory driven methode waarbij de ontvangen data van de zorgprofessionals vergeleken wordt 
met de data die is verkregen vanuit de literatuur. Doel van deze analyse is het vast stellen of er grote 
verschillen zitten in hetgeen de literatuur voorschrijft en de wijze waarop dit 
geïnterpreteerd/gebruikt wordt door de zorgprofessional. Hierbij kan vastgesteld worden of er 
tussen de literatuur en de praktijk eenheid van taal te onderkennen is.  
 
De tweede methode is aan de hand van de Data driven methode waarbij de ontvangen data van de 
zorgprofessionals onderling met elkaar vergeleken wordt, zonder daarbij rekening te houden met de 
literatuur. Doel van deze analyse is om vast te stellen of er onderling grote verschillen zijn tussen de 
werkwijze van de verschillende zorgprofessionals.  Hierbij kan vastgesteld worden of er onderling, 
binnen het zorgnetwerk, eenheid taal te onderkennen is.  
 
Beide uitkomsten worden daarna samengevoegd en vormen de basis voor de te houden interviews 
met als doel te onderzoeken of de gevonden uitkomsten ook daadwerkelijk leiden tot mogelijke 
problemen bij informatie-uitwisseling en of deze te herleiden zijn aar eenheid van taal.  
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Analyseresultaten 

Beide manieren van analyseren geven aan dat er verschillen te constateren zijn hoe de gevraagde 
begrippen worden gedefinieerd. Deze verschillen zijn inzichtelijk zowel tussen de definitie vanuit de 
literatuur en de zorgprofessionals alsook onderling de bevraagde zorgprofessionals.  

Onderstaand tabel geeft weer welke verschillen zijn geconstateerd per begrip.  

Begrip Literatuur - 
Zorgprofessionals 

Zorgprofessionals 
onderling 

Individueel zorgplan   
Informed consent   
Ziektegerichte palliatie   
Symptoomgerichte palliatie   
Fysieke dimensie   
Sociale dimensie   
Psychische dimensie   
Spirituele dimensie   
Alzheimer   
COPD   
Diabetes   
Hartfalen   
Multi morbiditeit   
Nierfalen   
Parkinson   
Aandachtsgebied Medicatie   
Aandachtsgebied Persoonlijke zorg   
Case Managen   
Huidzorg   
Medicatie toedienen   
Monitoren en Bewaken   

Tabel. Uitkomsten Enquête analyse 

Nagenoeg geen verschil Algeheel zelfde invulling van het betreffende 
begrip 

Minimaal verschil Algeheel zelfde invulling van het begrip kleine 
verschillen welke geen/minimale impact hebben 
op de betekenis. 

Verschil Verschillen, wel richting hetzelfde doel met 
verschillende interpretaties en/of aanvullingen ten 
opzichte van de literatuur en onderling. 

Significant verschil Grote verschillen, weinig tot geen overeenkomsten 
vast te stellen 

 Geen resultaat door gemis aan definitie vanuit de 
literatuur. 

Tabel. Legenda analyse tabel 
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Eenheid van Taal 

Vanuit bovenstaande analyse kan geconstateerd worden dat bij begrippen die geclassificeerd zijn als 
nagenoeg geen verschil en minimaal verschil er wel sprake kan is van Eenheid van Taal en bij de 
classificatie verschil en significant verschil geen sprake is van Eenheid van Taal. 
 
De analyse is daarbij op te delen in 3 afzonderlijke variaties;  
1. Eenheid van Taal, analyse literatuur – zorgprofessionals. 
2. Eenheid van Taal, analyse zorgprofessionals onderling. 
3. Eenheid van Taal, analyse totaal. 
 
Als ik kijk naar de analyse literatuur – zorgprofessionals kan geconstateerd worden; 

• 10 van de 21 begrippen wel Eenheid van Taal. 
• 9 van de 21 begrippen geen Eenheid van Taal.  
• 2 begrippen kunnen niet worden vastgesteld omdat er geen definitie vanuit de literatuur 

aanwezig is.  
Als ik kijk naar de analyse zorgprofessionals onderling kan geconstateerd worden; 

• 12 van de 21 begrippen wel Eenheid van Taal. 
• 9 van de 21 begrippen geen Eenheid van Taal. 

 
Als ik kijk naar de totale analyse, en daarmee een onderling vergelijk maak tussen de beide 
afzonderlijke uitkomsten, kan geconstateerd worden; 

• 8 van de 21 begrippen wel Eenheid van Taal. 
• 13 van de 21 begrippen geen Eenheid van Taal. 

 
Conclusie 
Uit bovenstaand overzicht is op te merken dat onderling de ondervraagde zorgprofessionals 
ongeveer net zo veel begrippen zijn waar Eenheid van Taal op van toepassing lijkt te zijn als waar dit 
niet het geval voor is.  
Eenzelfde conclusie kan getrokken worden voor de analyse kijkend naar wat de literatuur aangeeft 
en hoe dit geïnterpreteerd wordt door de zorgprofessionals.  
Als beide resultaten over elkaar heen gelegd worden, en met elkaar worden vergeleken, dan kan 
geconstateerd worden dat voor slecht 1/3 van de begrippen er Eenheid van Taal lijkt te zijn. 
 
De vervolgvraag die voortkomt uit de analyse is in hoeverre het ontbreken van Eenheid van Taal 
bijdraagt aan problemen binnen de informatie-uitwisseling binnen het specifieke zorgnetwerk. 
Hierbij wordt er naar twee zaken gekeken;  
 
1. In hoeverre draagt het gemis aan Eenheid van Taal onderling de zorgprofessionals bij aan 
mogelijke problemen binnen de informatie-uitwisseling? 
2. In hoeverre draagt het gemis aan Eenheid van Taal tussen de literatuur en de zorgprofessionals bij 
aan mogelijk problemen binnen de informatie-uitwisseling? 
 
Aansluitend wordt gekeken in hoeverre het gemis aan Eenheid van Taal binnen het gezamenlijke 
resultaat bijdraagt aan mogelijke problemen binnen de informatie-uitwisseling. 
De zorgprofessionals zullen geïnterviewd worden met als doel het achterhalen of zij het ‘gemis’ in 
Eenheid van Taal binnen deze begrippen zien als een probleem bij het uitvoeren van hun zorgtaak en 
de uitwisseling van informatie die daarbij benodigd is.  
Hierbij zal eerst gekeken worden naar de verschillen die zijn geconstateerd tussen de 
zorgprofessionals onderling en daarna naar de resultaten tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals.   
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Appendix E1. Theory driven analyse 
 
De Theory driven analyse zal uitgevoerd worden op de drie afzonderlijke gebieden. 
De analyse vindt plaatst door verschillende woorden te markeren (coderen) binnen de gevonden 
definities uit de literatuur. Aansluitend wordt gekeken of deze woorden ook voorkomen binnen de 
data uit de response van de verschillende zorgprofessionals.  
 
Per keer wordt op deze wijze vastgesteld in hoeverre de zorgprofessional dezelfde betekenis geeft 
aan het begrip als vanuit de literatuur. Een overzicht van de eventuele verschillen is aangegeven in 
onderstaand tabel 

Individueel zorgplan Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Informed consent Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Ziektegerichte palliatie Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Symptoomgerichte palliatie Hier is een minimaal verschil te constateren tussen literatuur en 
zorgprofessionals. 

Fysieke dimensie Hier is een verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Sociale dimensie Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Psychische dimensie Hier is een verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Spirituele dimensie Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Alzheimer Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

COPD Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Diabetes Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Hartfalen Hier is een minimaal verschil te constateren tussen literatuur en 
zorgprofessionals. 

Multi morbiditeit Hier is een verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Nierfalen Hier is een verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Parkinson Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Aandachtsgebied Medicatie Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Aandachtsgebied Persoonlijke zorg Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Case Managen Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Huidzorg Geen verschil te definiëren 
Medicatie toedienen Geen verschil te definiëren  

Monitoren en Bewaken Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de 
zorgprofessionals. 

Tabel. Overzicht Theory driven analyse 
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Individueel Zorgplan 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Het individueel 
zorgplan is de 
dynamische set van 
afspraken van de 
patiënt en de 
zorgverlener(s) over 
zorg en 
zelfmanagement. 
Deze afspraken zijn 
gebaseerd op de 
individuele waarden, 
wensen en 
behoeften en situatie 
van de patiënt. Deze 
afspraken komen in 
gezamenlijke 
besluitvorming tot 
stand. Het individueel 
zorgplan vormt de 
weerslag van het 
proces van proactieve 
zorgplanning.  

Dit is een plan van de 
cliënt die samen is 
opgesteld met de 
zorgdoelen die relevant 
zijn op dat moment 
voor de cliënt en 
zorgmedewerker. Hier 
staat de zorg 
beschreven hoe wij 
leveren aan de cliënt.  

Zorgplan specifiek 
op maat voor deze 
ene cliënt. 

Zorgplan voor de 
cliënt waarin 
inzichtelijk wordt wie 
wat waar doet. 

Het zorgplan is een 
document met een 
plan waarin 
beschreven wordt 
wat er afgesproken is 
tussen de 
zorgverleners en de 
cliënt. Hierin staan 
bijvoorbeeld de 
verantwoordelijkhed
en van de 
verschillende partijen 
beschreven, maar 
ook de handelingen 
die gedaan worden. 

Een zorgplan voor 
een individueel 
persoon. Hierin staat 
alles beschreven qua 
zorg en afspraken 
rondom de zorg 
tussen medewerker 
en cliënt. 

In het zorgplan zijn 
persoonlijke (zorg) 
doelen opgenomen, 
deze doelen worden 
geëvalueerd en 
kunnen bijgesteld 
worden. Er wordt 
gerapporteerd op 
doelen en bij het 
opstellen en 
vaststellen van het 
zorgplan zijn 
verschillende 
disciplines betrokken, 
zoals huisarts, SOG, 
familie, cliënt, 
fysiotherapeut, 
geestelijk verzorger. 
Verpleegkundige 
coördineert het hele 
proces. 

Een zorgplan is een 
plan die je maakt als 
zorgverlener in 
afstemming met de 
cliënt waarin je de 
doelen en afspraken 
beschrijft van de 
cliënt zelf. Ook staat 
er in een zorgplan 
welke zorg er 
geleverd moet 
worden bij de cliënt. 

• Dynamische set 
afspraken 

• Individuele 
waarden, wensen 
en behoeften en 
situatie 

• Gezamenlijke 
besluitvorming 

• Weerslag van het 
proces 

• Samen •  •  • Afgesproken • Afspraken  • Proces • Afspraken 

Algeheel verschil te constateren tussen invulling door de zorgprofessionals en voorgeschreven literatuur. Literatuur geeft meer aandacht aan punten als gezamenlijke besluitvorming en afspraken 
zowel voor de patiënt als zorgverlener, de zorgprofessionals zien over het algemeen het zorgplan meer gericht op enkel de cliënt en betrekken dit niet op zichzelf.  
 
Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals.  
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Informed Consent 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Op basis van 
gerichte informatie 
verkregen 
toestemming van de 
patiënt – of zijn 
wettelijk 
vertegenwoordiger 
of door de patiënt 
schriftelijk 
gemachtigde om 
een onderzoek te 
doen of een 
medische 
behandeling uit te 
voeren.  

Het gaat erom dat 
de arts de cliënt zo 
duidelijk mogelijk 
voorlicht over de 
behandeling zodat 
hij/zij het begrijpt. 

Vooraf de voor- en 
nadelen bespreken 
van een 
behandeling en dan 
een beslissing 
nemen. 

De cliënt goede 
voorlichting geven, 
arts vraagt 
toestemming bij 
medische 
handeling. 

Informatie wordt 
tussen zorgverlener 
(arts) en cliënt 
volledig verstrekt in 
een begrijpelijk taal 
voor de cliënt. 

 
Toestemming geven 
voor een medische 
(be-)handeling, de 
cliënt moet hiervan 
op de hoogte zijn. 

Ik dacht dat dit iets 
te maken heeft met 
een overeenkomst 
formulier wat ook te 
maken heeft met 
een wet maar zeker 
weten doe ik het 
niet 

• Gerichte 
informatie 

• Toestemming 
van de patiënt 

• Onderzoek 
• Medische 

behandeling 

• Behandeling • Behandeling • Toestemming 
• Medische 

handeling 

• Informatie •  • Toestemming 
• Medische 

behandeling 

•  

Algeheel is te constateren dat de literatuur gericht is op het leveren van informatie naar een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger waarna deze toestemming moet geven voor een 
onderzoek of handeling. De Zorgprofessionals zien nagenoeg allemaal dit begrip over het informeren van een patiënt en gaan voorbij aan het gegeven dat het verlenen van toestemming 
door de patiënt een essentieel onderdeel is van informed consent.  
 
Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Ziektegerichte Palliatie 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Ziektegerichte 
palliatie beoogt de 
kwaliteit van leven 
te handhaven of te 
verbeteren door de 
onderliggende 
ziekte te 
behandelen. 
Daarnaast kan 
verlenging van het 
leven een doel zijn, 
mits de kwaliteit van 
leven voor de 
patiënt acceptabel is 
en de patiënt deze 
verlenging wenselijk 
vindt. 

Er volgt een 
behandeling zonder 
dat er kans op 
genezing is. 

Behandelen van een 
ziekte zonder dat je 
deze kan genezen. 

Hierdoor ga je 
onderliggende 
ziekte behandelen 
waardoor er 
verbetering van 
kwaliteit voor de 
cliënt kan ontstaan. 

Behandeling van een 
ziekte waarbij 
genezing niet 
mogelijk is. 

Ziekte die niet meer 
genezen wordt maar 
wel behandeld. 

Ziekte wordt 
behandeld maar 
herstel is niet 
mogelijk met als 
doel om een zo hoog 
mogelijke kwaliteit 
van leven te 
hebben. 

Volgens mij heeft dit 
begrip te maken met 
dat je in de 
palliatieve fase een 
behandeling opstelt 
waarin de ziekte 
wordt behandeld 
maar dat genezing 
niet meer mogelijk 
is. 

• Kwaliteit van 
leven 

• Handhaven  
• Verbeteren 
• Onderliggende 

ziekte 
• Acceptabel 
• Wenselijk 

•  •  • Onderliggende 
ziekte 

• Verbeteren  
• Kwaliteit 

•  •  • Kwaliteit van 
leven 

•  

Algeheel is te constateren dat de literatuur uit gaat van het behandelen van een patiënt met het doel de kwaliteit van leven te handhaven en verbeteren. Hierbij heeft de patiënt een 
belangrijke rol om aan te geven wat hij/zij hierin acceptabel of wenselijk vindt. Vanuit de zorgprofessionals komt naar voren dat zij voornamelijk gericht zijn op het behandelen van een 
cliënt waarbij geen genezing mogelijk is. Hier wordt in de algehele zin voorbijgegaan aan de wensen of het acceptatie niveau van de patiënt.  
 
Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals.  
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Symptoomgerichte Palliatie 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Symptoomgerichte 
palliatie beoogt 
primair de kwaliteit 
van leven te 
handhaven of te 
verbeteren door de 
klachten van de 
patiënt en de 
symptomen van de 
onderliggende ziekte 
te verlichten en zo 
mogelijk te 
voorkomen, al dan 
niet in combinatie 
met ziektegerichte 
palliatie. Wanneer 
behoud van 
kwaliteit van leven 
niet langer mogelijk 
is, richt 
symptoomgerichte 
palliatie zich op de 
best haalbare 
kwaliteit van 
sterven. 

In deze fase 
probeer je de 
symptomen te 
verlichten of 
stabiel te houden. 

Het behandelen van 
de symptomen om de 
kwaliteit van leven te 
vergroten. Het maken 
van afspraken over 
het verder 
procesproces 
(wel/niet behandelen 
of ziekenhuisopname 
e.d.). 

Hier richt je je op de 
verbetering van de 
klachten van de 
cliënt en de 
symptomen. Zijn 
ziekte te verlichten 
en of preventief. 

Symptomen 
worden verlicht 
en/of voorkomen 
van de 
onderliggende 
aandoening. Zodat 
kwaliteit van leven 
wordt behouden 
en eventueel 
verbeterd. 

Het verlichten van 
bijvoorbeeld pijn; 
behandeling gericht 
op 
symptoombestrijding. 

De behandeling 
richt zich op de 
symptomen van de 
ziekte, b.v. 
pijnbestrijding, dit 
om een zo goed 
mogelijke kwaliteit 
van leven te 
hebben. 

Volgens mij heeft dit 
begrip te maken met 
de 
symptoombestrijding 
Je probeert er dan, 
als zorgverlener, voor 
te zorgen dat de 
symptomen die er 
opgetreden zijn in de 
palliatieve fase 
stabiel blijven of in 
elk geval dat de cliënt 
comfortabel is en 
geen last heeft van 
de symptomen die 
hij/zij heeft. 

• Kwaliteit van 
leven 

• Handhaven 
• Verbeteren 
• Klachten  
• Verlichten  
• Voorkomen 
• Best haalbare 

• Verlichten  • Kwaliteit van 
leven 

• Verbetering  
• Klachten 
• Verlichten  

• Verlicht 
• Voorkomen  
• Kwaliteit van 

leven 
• Verbeterd  

• Verlichten  • Kwaliteit van 
leven 

• Stabiel blijven 
(handhaven) 
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 Vastgesteld kan worden dat de invulling vanuit de literatuur redelijk overeen lijkt te komen met de invulling van de zorgprofessionals. De algehele focus ligt bij de zorgprofessionals 
voornamelijk op het verlichten van klachten (symptomen) waarmee de kwaliteit van leven van de cliënt verbeterd.  
Hier is een minimaal verschil te constateren tussen literatuur en zorgprofessionals.  

 

Fysieke Dimensie 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

De fysieke dimensie 
van palliatieve zorg 
verkent, onderzoekt 
en behandelt 
lichamelijke 
symptomen en maakt 
daarbij zo nodig 
gebruik van passende 
en gevalideerde 
(meet)instrumenten. 
Behandeling van 
symptomen is multi 
dimensioneel en kan 
bestaan uit niet-
medicamenteuze en 
medicamenteuze 
interventies, al of niet 
ondersteund met 
complementaire zorg. 

Je houdt hier 
rekening met het 
fysieke 
(lichamelijke) 
welbevinden en 
probeert deze zo 
goed mogelijk te 
behandelen in deze 
kwetsbare 
gezondheid. 

Ondanks de ziekte 
streven naar een zo 
optimale mogelijke 
conditie waar de 
cliënt zich het beste 
bij voelt. 

Behandelen van 
fysieke klachten bij 
kwetsbare cliënt. 
Klachten verlagen. 

Waarin de fysieke 
gesteldheid van de 
cliënt centraal staat. 

Alles rondom het 
fysieke gebeuren, 
dit staat als kopje 
in het zorgplan. 

Het behandelen van 
klachten in de 
palliatieve fase met als 
doel het welbevinden 
de cliënt. Dus bij 
klachten/symptomen 
een behandeling 
bieden zodat de 
kwaliteit van leven zo 
goed mogelijk 
gehouden wordt. Een 
zo goed mogelijke 
fysieke conditie. 

Hoe het lichamelijk 
gaat met de cliënt, 
wat kan hij of zij nog 
doen ondanks de 
slechte 
diagnose/vooruitblik 
Kijken wat er nog 
kan qua behandeling 
of wat nog niet en 
ook kijken naar wat 
kan helpen om 
iemand stabiel te 
houden of om 
achteruitgang zo 
lang als mogelijk uit 
te stellen. 

• Lichamelijke 
symptomen 

• Multi 
dimensioneel 

• Niet 
medicamenteuze 
en 
medicamenteuze 

•  Lichamelijk •  • Fysiek (= 
lichamelijk) 

• Fysiek (= 
lichamelijk) 

• Fysiek (= 
lichamelijk) 

• Symptomen 
• Fysiek (= 

lichamelijk)  

• Lichamelijk 

Algeheel kan worden gesteld dat de literatuur kijkt naar lichamelijke symptomen en daarbij niet alleen kijkt naar de behandeling maar ook facetten als verkenning en onderzoek binnen dit 
domein meeneemt. De zorgprofessionals kijken hier veelal naar de behandeling van de fysieke klachten en niet zozeer naar de facetten daaromheen. Daarnaast wordt er door de 
zorgprofessionals ook geen onderscheidt gemaakt tussen wel of geen medicamenteuze behandelingen of complementaire zorg. 
 
Hier is een verschil te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Sociale Dimensie 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

De sociale dimensie 
van palliatieve zorg 
omvat een breed 
scala aan 
voorzieningen en 
activiteiten die de 
patiënt en diens 
naasten mede in 
staat stellen het 
dagelijks leven vorm 
te kunnen geven. 

Hierin spelen 
familie, partner, 
kinderen maar ook 
werk of sport een 
rol. Het ziek zijn 
heeft gevolgen voor 
de cliënt en zijn 
omgeving. 

De impact op en 
verwerking van de 
naasten van de 
cliënt, welke invloed 
heeft de ziekte op 
het netwerk, hoe 
hou je elkaar vast. 
Denk hierbij ook aan 
de collega's, buren, 
sportvereniging. 

Deelname in de 
maatschappij, actief 
functioneren in een 
wijk en of 
buurt/familie. 

Sociaal vlak en 
sociaal domein 
rondom de cliënt. 

Alles rondom het 
sociale gebeuren, dit 
staat als kopje in het 
zorgplan. 

Het in beeld 
brengen van de 
sociale kring en zo 
voor de cliënt en 
naasten op een zo 
goed mogelijke 
manier om te 
kunnen gaan met 
ziekte/achteruitgang
. Het is de plaats die 
we innemen in de 
omgeving en hoe we 
ons daarbij voelen. 
Juist in de palliatieve 
fase kan het 
betrekken van de 
sociale kring de 
waarde in het leven 
(het voelen van de 
waarde) van 
betekenis zijn, zowel 
voor de cliënt als de 
omgeving. 

Dat er nagegaan 
wordt hoe de sociale 
contacten nog zijn 
van de cliënt en wat 
deze contacten nog 
kunnen betekenen. 
Zijn er nog mensen 
die betrokken 
moeten worden? 

• Patiënt en diens 
naasten 

• Dagelijks leven  

•  Familie, 
partner, 
kinderen 
(familie) 

• Naasten van de 
cliënt  

• Familie  •  •  • Cliënt en 
naasten  

•  

 Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur zich focust op patiënt en diens naasten in relatie tot het dagelijks leven. De zorgprofessionals geven aan dat zij binnen deze dimensie ook 
kijken naar de patiënt en de familie en naasten daaromheen. Hoewel het niet concreet vermeld wordt is uit de antwoorden wel te herleiden dat hierbij het dagelijks leven een belangrijke 
rol speelt. 
 
Hier zijn nagenoeg geen verschillen te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals.  
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Psychische Dimensie 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

De psychische 
dimensie van 
palliatieve zorg 
omvat zorg die 
betrekking heeft op 
het psychische en 
emotionele 
welbevinden van de 
patiënt en diens 
naasten, waaronder 
onder meer zaken 
als eigenwaarde en 
inzicht in aanpassing 
aan de gevolgen en 
het hebben van een 
ziekte. 

Hier kan je denken 
aan somberheid of 
angst die in deze 
kwetsbare periode 
een rol kunnen 
spelen. Als je deze 
niet goed in beeld 
hebt kunnen hieruit 
weer fysieke 
klachten ontstaan. 

Oog hebben voor en 
inspringen op de 
psychische 
gesteldheid van de 
cliënt. 

Is het sociaal 
functioneren, 
mentale gezondheid 
en emotionele 
problematiek van 
een kwetsbare 
cliënt. 

Psychische klachten 
en welbevinden 
staan op de 
voorgrond. 

Alles rondom het 
psychische 
gebeuren, dit staat 
als kopje in het 
zorgplan. 

Wat heeft ziekte 
voor impact op de 
psychische 
gesteldheid van 
iemand en wat 
kunnen we daarin 
ondersteunen. Wat 
heeft iemand in 
deze fase nodig? 

Hoe de cliënt 
omgaat met de 
veranderingen die 
op dat moment 
plaatsvinden. Hoe 
gaat de cliënt om 
met angst voor de 
dood bijvoorbeeld of 
met het verdriet. 
Uitzoeken met wie 
diegene goed kan 
praten en of hij/zij 
nog mensen heeft 
die er voor 
hem/haar zijn en of 
er mensen om de 
cliënt heen zijn die 
hem of haar 
steunen. 

• Psychische en 
emotionele 
welbevinden 

• Patiënt en diens 
naasten 

• Somberheid en 
angst (emoties) 

• Psychische  • Mentale 
gezondheid 

• Emotionele  

• Psychisch 
welbevinden 

• Psychisch • Psychische 
gesteldheid 

•  

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur zich focust op zowel het psychische als emotioneel welbevinden van de patiënt en diens naasten. De zorgprofessionals geven aan in deze 
dimensie vooral te kijken naar het psychisch welbevinden van de patiënt. In het algemeen wordt het emotionele welbevinden hier niet concreet in meegenomen en lijkt er alleen focus te 
zijn op de cliënt en niet op diens naasten.  
 
Hier zijn verschillen te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Spirituele Dimensie 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Spiritualiteit is de 
dynamische 
dimensie van het 
menselijk leven die 
betrekking heeft op 
de manier waarop 
personen 
(individueel zowel als 
in gemeenschap) zin, 
doel en 
transcendentie 
ervaren, uitdrukken 
en/of zoeken en 
waarop zij zich 
verbinden 
met/verhouden tot 
het moment, zichzelf, 
anderen, de natuur, 
het betekenisvolle 
en/of het heilige’. 

Deze dimensie laat 
zien hoe de cliënt 
met zijn ziek zijn om 
gaat. Dit kan vanuit 
een overtuiging of 
geloof zijn. Hierin 
kunnen levensvragen 
naar voren komen, 
maar ook angsten of 
verrijking voor de 
cliënt. 

Mogelijke worsteling 
met 
zingevingsvragen. 

Innerlijke rust en 
welbevinden, wat is 
de waarde van je 
leven. Door geloof of 
welzijn. 

Spirituele klachten en 
welbevinden staan 
op de voorgrond. 

Dit domein nog nooit 
gebruikt of tegen 
gekomen. 

Hoe gaat iemand om 
met ziekte, 
spiritualiteit kan daar 
een belangrijke rol in 
hebben, geloof, hoe 
staat iemand in het 
leven en wat is van 
waarde. 

Ik dacht dat dit ging 
over hoe het met de 
cliënt gaat en hoe 
hij/zij omgaat met 
zijn of haar eigen 
rouwproces dat 
diegene binnenkort 
komt te overlijden. 
En ook of hij/zij 
gelovig is en of daar 
in deze fase nog 
meer aandacht voor 
moet komen/zijn als 
iemand daar 
bijvoorbeeld kracht 
uit haalt of niet. 

• Dynamische 
dimensie 

• Menselijk leven 

• Levensvragen •   • Waarde van je 
leven 

•  •  • Leven 
Waarde 

•  

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur zich focust op het menselijk leven en de manier waarop de patiënt in het leven staat.  De zorgprofessionals zien binnen deze dimensie dat het ook 
voornamelijk gaat om de vragen en waarde rondom de cliënt en zijn/haar ziekte. 
 
Hier zijn nagenoeg geen verschillen te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Alzheimer 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Ziekte met een 
preseniele, voor het 
65e beginnend 
(PSDAT – preseniele 
dementie van het 
alzheimertype) en 
met een seniele 
variant (SDAT); de 
ziekte uit zich in een 
dementie met een 
sluipend begin en 
een langzaam 
progressief verloop. 

Geheugen ziekte, 
vorm van dementie. 

Vorm van dementie. 
Aantasting van het 
geheugen en 
vaardigheden. 

Meest voorkomende 
vorm van dementie.  

Progressieve ziekte 
waarbij de 
hersencellen steeds 
verder beschadigen. 

Cognitieve stoornis, 
problemen met het 
geheugen. Ziekte.  

Dementie door 
verstoring van eiwit 
in de hersenen met 
een duidelijk beloop 
van de ziekte. 

Alzheimer is een 
vorm van dementie 
die ook op jonge 
leeftijd voor kan 
komen. Het is een 
ziekte die of heel 
langzaam 
achteruitgaat of in 
een keer heel snel. 
Het begint met het 
verliezen van 
herinneringen en 
gaat steeds een 
groter deel van de 
hersenen aan. 

• Dementie 
• Langzaam 

• Dementie  • Dementie  • Dementie •  •  • Dementie • Dementie 
• Langzaam 

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Alzheimer beschrijft als een vorm van dementie met een langzaam verloop. De zorgprofessionals beschrijven Alzheimer ook als een vorm van 
dementie echter benoemen het langzame verloop van de ziekte niet of nauwelijks. 
 
Hier zijn nagenoeg geen verschillen te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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COPD 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Chronic, Obstructive 
Pulmonary Disease; 
verzamelnaam voor 
chronische, 
irreversibele, diffuse 
vernauwing van de 
luchtwegen. 

Longaandoening, ze 
raken beschadigd 
waardoor je minder 
zuurstof naar binnen 
krijgt en moeite met 
ademen. 
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. 

Ernstige 
luchtwegaandoening, 
verschillende stadia. 
Moeite met ademhalen, 
vaak erg moe. 

Longziekte, je 
longen zijn ziek. 
Minder adem, 
minder energie. 

Chronische 
longziekte (Chronic 
Onstructive 
Pulmonary Disease). 

Longziekte, minder 
zuurstof en 
problemen met 
ademen. 

Chronische 
longaandoening met 
benauwdheidsklacht
en, zuurstof te kort. 

COPD is een 
chronische 
longaandoening 
waarbij je longen zijn 
beschadigd. Je hebt 
moeite met 
ademhalen omdat je 
last hebt van 
zuurstofgebrek. 
COPD heb je in 
verschillende 
classificaties, hoe 
erger de COPD, hoe 
groter de behoefte 
aan therapie met 
behulp van zuurstof. 

• Chronische 
• Luchtwegen 

• Chronic • Luchtwegaandoening •  • Chronisch •  • Chronisch • Chronische 

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur COPD beschrijft als ene chronische aandoening aan de luchtwegen. De zorgprofessionals beschrijven COPD veelal als een chronische aandoening 
aan de longen en/of luchtwegen. 
 
Hier zijn nagenoeg geen verschillen te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Diabetes 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

In het algemeen 
spraakgebruik 
synoniem voor 
diabetes mellitus, 
suikerziekte; er is 
sprake van een 
gestoord 
koolhydraatmechanis
me met verhoogd 
glucosegehalte in het 
bloed 
(hyperglykemie) en 
de uitscheiding van 
glucose met de urine 
(glucosurie), 
veroorzaakt door 
onvoldoende 
productie en/of 
geringe werking van 
het 
pancreashormoon 
insuline. 

Suikerziekte, je 
lichaam heeft 
problemen met het 
in evenwicht houden 
van de suikers.  
Je hebt type, vaak 
vanaf kinderleeftijd. 
Je hebt type 2 en die 
heet vaak 
ouderdomssuiker. 

Chronische 
problemen met het 
in balans houden van 
de suikerwaarden in 
het bloed 

Suikerziekte, 
verhoogde 
glucosewaarden in 
het bloed. 

Suikerziekte, waarin 
je type 1 en 2 hebt. 

Suikerziekte, 2 
vormen type 1 en 
type 2. 

Verstoring van de 
bloedsuikerspiegel, 
type 1 en 2. 

Diabetes is een ander 
woord voor 
suikerziekte, je hebt 
verschillende soorten 
maar de bekendste 
zijn diabetes type 1 
en diabetes type 2. Je 
lichaam heeft moeite 
met het in balans 
houden van de 
suikers. Het lichaam 
maakt te weinig of 
helemaal geen 
insuline aan. 

• Suikerziekte 
• Insuline  

• Suikerziekte •  Suikerwaarden • Suikerziekte • Suikerziekte • Suikerziekte •  • Suikerziekte 
• Insuline 

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Diabetes beschrijft als suikerziekte waarbij er problemen optreden rondom de productie of werking van insuline in het lichaam. De 
zorgprofessionals beschrijven diabetes allemaal als suikerziekte en geven daarbij ook veelal een differentiatie tussen type 1 en 2. 
 
Hier zijn nagenoeg geen verschillen te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Hartfalen 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Toestand waarbij de 
hartspier (van de 
linker en/of 
rechterharthelft) niet 
in staat is voldoende 
bloed naar de 
weefsels en organen 
te pompen om aan 
de behoefte van 
zuurstof en energie 
te voldoen; de 
benodigde 
pompkracht van de 
hartspier kan relatief 
(bij een sterk 
verhoogde behoefte) 
of absoluut te gering 
zijn. 

Het hart faalt, het 
kan niet meer goed 
het bloed rond. 

Aandoeningen die 
voortkomen uit een 
slecht werkend hart, 
vaak erg vermoeid en 
kortademig. 

Het hart pompt 
minder bloed rond 
dan normaal. 
Oedeemvorming 
benauwd 

Pompfunctie van het 
hart is verminderd, 
waardoor het bloed 
niet genoeg 
rondgepompt wordt. 

Problemen met het 
hart, het hart pompt 
niet genoeg bloed 
meer rond. 

Verminderde 
pompfunctie van het 
hart, dit kan 
verschillende 
oorzaken hebben, 
bijvoorbeeld een 
verstoring in de 
werking van het hart. 

Mensen die deze 
diagnose hebben, 
hebben een niet 
goed werkend hart. 
Het hart heeft 
moeite met het rond 
pompen van het 
bloed. De cliënt heeft 
minder energie en 
houdt vocht 
(oedeem) vast in de 
voeten. Het kan zijn 
dat cliënten 
benauwder zijn 
omdat het te veel 
energie kost om het 
lichaam te laten doen 
wat het moet doen. 

• Voldoende bloed 
• Pompen 
• Behoeft van 

zuurstof 

• Bloed  •   • Pompfunctie 
• Bloed  

• Pompfunctie 
• Bloed  

• Pompt 
• Bloed 

• Pompfunctie • Pompen 
• Bloed 

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur hartfalen omschrijft als een toestand van het hart waarbij de pompfunctie onvoldoende werkt. Hierdoor wordt er onvoldoende bloed rondgepompt 
wat inhoud dat de patiënt een tekort aan zuurstof kan krijgen. De zorgprofessionals beschrijven over het algemeen hartfalen als het falen van het hart waardoor er een verminderde pompfunctie 
optreedt. Hierdoor wordt er minde bloed rondgepompt. De toevoeging aangaande zuurstof te kort wordt door alle zorgprofessionals niet benoemd.  
 
Hier is een minimaal verschil te constateren tussen literatuur en zorgprofessionals. 
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Multi morbiditeit 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Synoniem voor 
comorbiditeit; het 
voorkomen van twee 
of meer chronische 
aandoeningen bij 
dezelfde persoon op 
hetzelfde tijdstip; 
soms is er oorzakelijk 
verband. 

Er zijn meerdere 
chronische 
aandoeningen 
tegelijk bij de cliënt 
aanwezig. 

Meerdere vormen 
van ernstige 
aandoeningen. 

Meerdere 
chronische 
aandoeningen, beide 
staan centraal. 

Wanneer er sprake is 
van twee of meer 
chronische 
aandoeningen. 

Er zijn meer 
aandoeningen 
aanwezig. 

Meerdere 
stoornissen, 
ziektebeelden welke 
kunnen lijden tot de 
dood. 

Als ik het goed heb 
betekent dit dat je 
twee of meer ziektes 
hebt waarvan allebei 
de diagnoses even 
erg zijn. Ik dacht dat 
die ziektes ook 
chronisch moeten 
zijn. 

• Twee of meer 
• Chronisch 
• Dezelfde 

persoon 
• Hetzelfde tijdstip 

• Meerdere 
• Chronisch 
• Tegelijk 

•  Meerdere • Meerdere 
• Chronische 

• Twee of meer 
• Chronische 

• Meer • Meerdere • Twee of meer 
• Chronisch 

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Multi Morbiditeit omschrijft als twee of meer chronische ziektes die tegelijk bij dezelfde persoon aanwezig zijn. De zorgprofessionals geven allemaal 
aan dat bij Multi Morbiditeit er meerdere ziektebeelden aanwezig zijn. Hierbij spreekt een deel van de zorgprofessionals over dat deze ziektes ook chronisch moeten zijn en nagenoeg niemand 
benoemd dat de ziektebeelden ook tegelijkertijd op moeten treden. 
 
Hier is een verschil te constateren tussen literatuur en zorgprofessionals. 
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Nierfalen 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Synoniem voor. 
Nierinsufficiëntie; 
Onvoldoende nier 
werking, toestand 
waarin de nieren 
tekortschieten om hun 
aandeel in de 
homeostase te 
vervullen, vnl. wat 
betreft de water- en 
mineraalhuishouding 
en de uitscheiding van 
(giftige) 
afbraakproducten van 
de stofwisseling.  

Je nieren falen 
met werken. Ze 
functioneren 
minder. Je kan 
hierdoor nier 
schade oplopen. 

Ziekten die 
voortkomen uit 
slechtwerkende 
nieren, geeft veel 
klachten als 
vermoeidheid, 
gebrek aan eetlust. 
Mogelijk aan de 
dyalise of een 
transplantatie. 

Werken de nieren 
niet meer optimaal, 
chronisch en acuut 
ontstaan. 

De werking van de 
nieren is 
onvoldoende. 

Schade aan de 
nieren, waardoor de 
nieren niet goed 
meer werken. De 
afvalstoffen worden 
hierdoor er niet goed 
meer uitgehaald.  

Verstoorde, 
verminderde 
werking van de 
nieren. 

Dit betekent dat de 
nieren van de cliënt 
niet goed genoeg 
meer werken. De 
nieren hebben dan 
bijvoorbeeld moeite 
met het scheiden van 
de afvalstoffen uit 
het bloed naar de 
urinebuis zodat het 
uit het lichaam kan. 

• Onvoldoende nier 
werking 

• Uitscheiding 

• Nierfalen •  Slechtwerkende 
nieren 

• Werken de nieren 
niet 

• Werking van de 
nieren 

• Nieren niet goed 
werken 

• Uitgehaald 

• Verminderde 
werking van de 
nieren 

• Nieren niet goed 
werken 

• Scheiden  

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur nierfalen omschrijft als problemen omtrent de werking van de nieren waardoor deze moeite krijgen met de uitscheiding van afvalstoffen van het 
menselijk lichaam. De zorgprofessionals omschrijven nierfalen allemaal als problemen rondom de werking van de nieren. Hierbij geeft maar een kleine groep aan dat dit daarmee invloed heeft op 
de uitscheiding van afval stoffen. 
 
Hier is een verschil te constateren tussen literatuur en zorgprofessionals. 
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Parkinson 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Dikwijls familiaal, na 
het 35e levensjaar 
optredend 
ziektebeeld dat 
gekenmerkt is door 
spierstijfheid 
(rigiditas), langzame 
tremor in de handen, 
toenemend bij 
emotie met typische 
bewegingen van de 
vingers, hypokinesie, 
speekselvloed 
(ptyalisme) loop- en 
spraakstoornissen, in 
veel gevallen 
ontwikkeld zich 
dementie.  

Beperkingen in de 
beweging van de 
cliënt, trager in 
handelen, soms leidt 
het ook tot 
geheugenproblemen. 
Vaak zie je 
bibberende handen, 
lopen gaat moeilijk, 
freeze momenten, 
star gezicht. 

Aandoening vanuit 
de hersenen, 
breedbeeld aan 
symptomen. 
Depressies, freezing 
of geen initiatief 
meer kunnen nemen 
zijn mogelijke 
voorbeelden. 

Door het afsterven 
van hersencellen 
gaat iemand anders 
bewegen; langzaam 
beven, traag. 

Ziekte waarbij 
mensen beven, 
langzaam en/of stijf 
bewegen. Wordt 
veroorzaakt doordat 
bepaalde 
hersencellen 
langzaam, afsterven. 

Een ziekte wat in het 
centraal zenuwstelsel 
zit waardoor cellen 
afsterven en je 
hierdoor 
achteruitgang boekt. 
Is niet te genezen.  

Neurologische 
chronische 
aandoening met 
ernstige symptomen, 
kan een langzaam 
maar ook snel 
beloophebbe. Trillen, 
moeizaam, traag 
bewegen, spraak is 
aangedaan.  

Dit is een ziekte 
waarbij de 
hersencellen 
langzaam afsterven. 
Dit is vooral te 
merken aan de 
lichamelijke 
bewegingen en de 
mimiek. Parkinson 
kan heel langzaam 
gaan en van de een 
op de andere dag 
heel snel toenemen. 
Het beloop is 
onduidelijk want 
iedereen met 
Parkinson verloopt 
het ziekteproces 
weer anders. De 
meeste mensen met 
Parkinson hebben 
medicatie om het 
nog redelijk 
draagbaar proberen 
te maken. 

• Familiaal 
• Dementie 

•  •   •  •  •  •  •  

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Parkinson omschrijft als een familiale ziekte met veel verschillende ziekte kenmerken. Deze ziekte kan uiteindelijk zich verder ontwikkelen in 
blijvende dementie. De zorgprofessionals beschrijven allemaal veel van de ziekte kenmerken die voor kunnen komen bij cliënten met Parkinson. Geen van de zorgprofessionals geeft hierbij aan 
dat de ziekte familiaal is en ook geen van de zorgprofessionals geeft aan dat dementie een mogelijk gevolg kan zijn. 
 
Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Aandachtsgebied Medicatie 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Een cliënt slikt vaak 
medicatie voor 
verschillende 
aandoeningen, zoals 
klachten aan hart, 
longen, maag, 
darmen enzovoort.  

Hierbij heeft de cliënt 
hulp nodig, afhankelijk 
wat de vraag van de 
cliënt is zullen we dit 
vastleggen in het 
dossier. Het kan 
aanreiken zijn, of 
toezien op inname, het 
kan met bestellen te 
maken hebben bij de 
apotheek. 

Alles rondom de 
medicatie, 
tijdstippen, 
manier van 
innemen, 
dosering, oog voor 
bijwerkingen (bijv. 
obstipatie bij 
morfinepreparate
n). 

Geneesmiddelen in 
alle vormen en 
substanties. 

Welke medicatie 
wordt er gebruikt? 
Wanneer welke 
medicatie wel of niet 
aanreiken? Medicatie 
zelfstandig of 
toezicht op inname? 

Alles rondom 
afspraken en zorg die 
geboden moet 
worden rondom 
medicatie. 

Pijnbestrijding, 
onrust, bieden van 
comfort, het 
afstemmen van 
medicatie om zo een 
zo groot mogelijke 
kwaliteit van leven 
en sterven te geven. 

Dit is een kopje in 
een individueel 
zorgplan van de 
cliënt. Het betekent 
waarschijnlijk dat de 
medicatie bij een 
cliënt een 
aandachtsgebied is 
zodat daar aandacht 
voor is en er goed op 
geobserveerd, 
gerapporteerd en 
geëvalueerd over 
gaat worden. 
Bijvoorbeeld hoe het 
gaat met de pijn of 
onrust medicatie en 
of dit nog wel 
voldoende is etc. 

• Medicatie 
• Aandoeningen 

•  • Medicatie • Geneesmiddelen 
(=medicatie) 

• Medicatie • Medicatie • Medicatie • Medicatie 

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur het aandachtsgebied medicatie omschrijft als de handelingen die nodig zijn rondom de medicatie die een patiënt nodig heeft voor een of meerdere 
aandoeningen. De zorgprofessionals beschrijven het aandachtsgebied Medicatie over het algemeen als de handelingen die nodig zijn rondom de medicatie van een cliënt.  
 
Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Aandachtsgebied persoonlijke zorg 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Onder dit 
aandachtsgebied kun 
je de dagelijkse ADL-
zorg neerzetten. 
Denk aan tanden 
poetsen, 
gehoorapparaat in 
doen en bril 
aanreiken, 
incontinentiemateria
al verschonen of 
steunkousen 
aan/uitdoen.  

Dit gaat over de 
persoonlijke zorg die 
iemand nodig is. Dit kan 
hulp zijn bij het 
wassen/douchen, 
kleden, 
gebitsverzorging. Dit 
gaat over wanneer in 
de ochtend of avond 
wat vindt iemand 
belangrijk hierin staat 
centraal. 
Dit beslissen we samen 
met de cliënt en leggen 
we dan vast in het 
zorgplan waarbij hier 
dan op gerapporteerd 
kan worden. 

Alle zorg aan de 
cliënt zoals het 
wassen, douchen, 
mondzorg. Hierbij 
valt ook uiterlijke 
verzorging. 

Zelfzorg wel of niet 
ondersteunen bij een 
cliënt met ziekte of 
beperking. 

Wat is de wens van 
cliënt bij de ADL-
zorg. Welke taken 
moeten met 
ondersteuning van 
zorg, welke taken kan 
cliënt zelf. 

Alles rondom 
afspraken en zorg die 
geboden moet 
worden rondom de 
persoonlijke 
verzorging. 

Welke ondersteuning 
is nodig, wat kan 
iemand nog wel en 
welke zorg is 
specifiek nodig.  

Dit is ook een kopje 
in een individueel 
zorgplan van de 
cliënt. Dit gaat over 
de persoonlijke zorg 
die geboden moet 
worden en over hoe 
dit gaat. Denk aan de 
ADL  maar ook 
andere dingen die te 
maken hebben met 
de persoonlijke 
verzorging. 

• ADL/Dagelijkse 
zorg 

• Zorg  • Zorg  •  • ADL-zorg • Zorg  • Zorg  • Zorg 

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur het aandachtgebied persoonlijke zorg omschrijft als de zorg die dagelijks aan de patiënt geleverd wordt. De zorgprofessionals omschrijven het 
aandachtsgebied persoonlijke zorg als de persoonlijke of dagelijkse zorg die geleverd wordt aan de cliënt.  
 
Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Case Managen 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Coördinatie van zorg, 
afstemming, 
verwijzen, zorg door 
anderen. Dus 
bijvoorbeeld de 
betrokkenheid van de 
fysiotherapeut, 
psycholoog, 
mondhygiënist of 
geestelijk verzorger.  

Iemand die het proces 
samen met de 
cliënt/familie 
doorloopt. Het is een 
vast en vertrouwd 
gezicht die samen 
afspraken maakt wat er 
gewenst wordt en wat 
mogelijk is. Hier zal dan 
op worden 
gerapporteerd als er 
bijzonderheden zijn. 

Een vast 
aanspreekpunt die 
alles overziet en 
de verschillende 
disciplines bij 
elkaar brengt, 
zorgt voor de 
onderlinge 
afstemming, 
monitort en 
begeleid de cliënt 
in het proces. 

Ja, 
Is ondersteuning 
bieden, managen van 
een zaak, cliënt. 

Het ondersteunen 
van de cliënt en diens 
naasten bij het 
coördineren en 
regisseren van de 
zorg. Dit kan zijn bij 
de indicatie-
aanvraag, maar ook 
het contact houden 
tussen verschillende 
disciplines. 

Casemanager is 
gericht om ouderen 
met 
dementie/alzheimer.  

Ervoor zorgen dat 
iedere persoon op 
zijn eigen manier 
geholpen wordt, dus 
alle gebieden in 
beeld hebben en 
evalueren met 
verschillende 
disciplines.  

Volgens mij is er voor 
mensen met 
(beginnende) 
dementie en hun 
naasten een 
casemanager 
beschikbaar die de 
leefsituatie van een 
cliënt in de gaten 
houden. Gezien deze 
enquête gaat over de 
palliatieve zorg denk 
ik dat er ook een 
casemanager zal 
bestaan voor de 
palliatieve zorg die 
dan als 
contactpersoon 
speelt voor de cliënt, 
zijn/haar naasten etc.  

• Coördinatie van 
zorg 

• Afstemming 
• Verwijzing 
• Zorg door 

anderen 

•  • Afstemming  •  • Coördineren  •  •  •  

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Case Managen omschrijft als de coördinatie en afstemming van de verschillende soorten zorg die geleverd worden rondom een patiënt. De 
zorgprofessionals beschrijven case managen als een vast persoon of aanspreekpunt die beschikbaar is voor de cliënt en/of familie aangaande de (verschillende) zorg die geleverd wordt aan de 
cliënt.  
 
Hier is een significant verschil te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Huidzorg 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Geen 'formele' 
definitie van 
Huidzorg. 

Zorg voor de huid. Er 
wordt samen gekeken 
wat er nodig is en dit 
wordt vastgelegd in het 
plan. Hier zal dan op 
gerapporteerd worden 
als er bijzonderheden 
zijn. 

Oog hebben voor 
de conditie van de 
huid. Denk hierbij 
ook aan het 
voorkomen van 
decubitus. Inzet 
hulpmiddelen. 

Verbeteren/ 
Behandelen van de 
huid bij problemen of 
preventief. 

Welke 
aandachtspunten zijn 
er met betrekking tot 
de huid. Hoe te 
handelen bij 
huiddefect? 

Alles rondom 
afspraken over 
verzorging van de 
huid met 
bijvoorbeeld 
wondzorg of 
bepaalde zalfjes 
worden hieronder 
vermeld. 

Ja,  
Voorkomen van 
decubitus en andere 
huidschade. Welke 
middelen worden 
preventief ingezet, 
wat is er nodig? 

Ja/Nee, 
Dit is denk ik een 
breed begrip over de 
zorg die je kan doen 
voor de huis Vance 
cliënt om deze zo 
goed mogelijk te 
behouden. Denk 
hierbij aan invetten, 
wassen en verzorgen, 
wondbehandeling, 
etc. 

•  •  •  •  •  •   •  •  

Er is binnen de literatuur geen vastgestelde definitie aangaande huidzorg. 
 
Hierdoor is er geen analyse te maken en kan er geen mogelijk verschil met de zorgprofessionals vastgesteld worden.  
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Medicatie toedienen 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Geen 'formele' 
definitie van 
Medicatie toedienen. 

Hierbij staat op welke 
wijze wij de medicatie 
toedienen, rekening 
houdend met de 
wensen van de cliënt 

Regel van 5. Wie 
mag de medicatie 
toedienen. 
Specifiek aandacht 
voor de wijze 
waarop en 
wanneer de 
medicatie gegeven 
wordt. 

Medicatie aanreiken 
of klaarzetten, 
aftekenen, controle 
op inname.  

Welke BEM-code 
heeft de cliënt. Kan 
de cliënt zelfstandig 
medicatie innemen, 
moet dit gemalen 
worden e.d. 

Hierbij is het de 
bedoeling/afspraak 
dat de medicatie 
toegediend wordt en 
bijvoorbeeld niet 
klaargezet wordt en 
dat de cliënt het zelf 
doet. 

Verstrekken van 
medicatie in welke 
vorm dan ook, vast 
leggen in 
zorgplan/aftekensyst
eem zodat het 
duidelijk is voor alle 
betrokkenen. 

Het toedienen van 
medicatie, op welke 
manier dan ook 
bij/voor een cliënt als 
deze dat zelf niet 
meer zo goed kan.  

•  •  •  •  •  •  •  •  

Er is binnen de literatuur geen vastgestelde definitie aangaande medicatie toedienen. 
 
Hierdoor is er geen analyse te maken en kan er geen mogelijk verschil met de zorgprofessionals vastgesteld worden. 
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Monitoren en Bewaken 

Literatuur ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 

Meten, analyseren, 
observeren, toezicht 
houden. Wat wil ik in 
de gaten houden? 
Welke metingen gaan 
we uitvoeren, zoals 
pols, bloeddruk, 
gewicht? Wat wil ik 
observeren. 

Hierbij monitor je de 
afgesproken actie. Hier 
rapporteer je op als er 
bijzonderheden zijn. Bij 
veranderingen kan je 
het gesprek weer aan 
gaan of de zorg niet 
moet wijzigen. 

Continu proces 
van 
observeren/rappo
rteren hoe het 
met de cliënt gaat. 
Gaat het goed en 
is de cliënt 
comfortabel of 
moet er 
opgeschaald 
worden of is er 
bredere inzet van 
zorg nodig. 

Waarnemen, 
verzamelen op 
afstand en borgen. 

Observeren en 
rapporteren. Hierin 
kan bijvoorbeeld 
aangegeven worden 
of een cliënt voor- of 
achteruitgaat in de 
zelfredzaamheid. 

Inzichtelijk houden 
hoe iets gaat en 
bewaken dat het nog 
wel veilig is hoe het 
gaat. 

Ervoor zorgen dat het 
hele proces goed 
loopt, er afstemming 
is met elkaar, dus je 
houdt het hele 
proces goed in de 
gaten en stelt de zorg 
bij waar nodig zodat 
de cliënt een zo goed 
mogelijke kwaliteit 
van leven (en 
sterven) heeft.  

Monitoren betekent 
het inzichtelijk 
maken van de 
resultaten van de 
geboden zorg en 
bewaken is het 
continue evalueren 
of de geboden zorg 
die je levert nog wel 
passend en kloppend 
is om de kwaliteit van 
zorg hoogte houden. 

• Meten 
• Analyseren 
• Observeren 
• Toezicht houden  

• Monitor 
(observeren) 

• Observeren • Waarnemen 
(observeren) 

• Observeren • Bewaken 
(toezicht 
houden) 

•  • Inzichtelijk 
maken 
(analyseren) 

 Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Monitoren en Bewaken omschrijft als het meten, analyseren, observeren en toezicht houden van de cliënt en de zorgprocessen daaromheen. De 
zorgprofessionals beschrijven Monitoren en Bewaken nagenoeg allemaal als het monitoren, observeren, waarnemen en/of bewaken van de processen rondom een cliënt en inspelen op 
mogelijke veranderingen. 
 
 Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de literatuur en de zorgprofessionals. 
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Appendix E2. Data driven analyse 
 
De dat driven analyse zal uitgevoerd worden op de drie afzonderlijke gebieden. 
 
De analyse vindt plaatst door gelijke woorden te markeren (coderen) binnen de gevonden ontvangen 
data vanuit de zorgprofessionals. Aansluitend wordt gekeken hoe vaak deze woorden voorkomen bij 
de verschillende zorgprofessionals en of hier een gelijkenis of verschil te onderkennen is.  
 
Per keer wordt op deze wijze vastgesteld in hoeverre de zorgprofessional dezelfde betekenis aan een 
begrip toekennen. Een overzicht van de geconstateerde verschillen is aangegeven in onderstaand 
tabel. 

Individueel zorgplan Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
Informed consent Hier is een significant verschil te constateren tussen de zorgprofessionals  
Ziektegerichte palliatie Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Symptoomgerichte palliatie Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
Fysieke dimensie Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
Sociale dimensie Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
Psychische dimensie Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Spirituele dimensie Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Alzheimer Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
COPD Hier is een minimaal verschil te constateren binnen de zorgprofessionals.  
Diabetes Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Hartfalen Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Multi morbiditeit Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Nierfalen Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Parkinson Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Aandachtsgebied Medicatie Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Aandachtsgebied Persoonlijke zorg Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Case Managen Hier is een significant verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Huidzorg Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
Medicatie toedienen Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
Monitoren en Bewaken Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 

Tabel. Overzicht Data driven analyse 
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Individueel Zorgplan 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Dit is een plan van de 
cliënt die samen is 
opgesteld met de 
zorgdoelen die relevant 
zijn op dat moment 
voor de cliënt en 
zorgmedewerker. Hier 
staat de zorg 
beschreven hoe wij 
leveren aan de cliënt.  

Zorgplan specifiek op 
maat voor deze ene 
cliënt. 

Zorgplan voor de cliënt 
waarin inzichtelijk 
wordt wie wat waar 

doet. 

Het zorgplan is een 
document met een plan 
waarin beschreven 
wordt wat er 

afgesproken is tussen 
de zorgverleners en de 
cliënt. Hierin staan 
bijvoorbeeld de 
verantwoordelijkheden 
van de verschillende 
partijen beschreven, 
maar ook de 
handelingen die gedaan 
worden. 

Een zorgplan voor een 
individueel persoon. 
Hierin staat alles 
beschreven qua zorg en 
afspraken rondom de 
zorg tussen 
medewerker en cliënt. 

In het zorgplan zijn 
persoonlijke (zorg) 

doelen opgenomen, 
deze doelen worden 
geëvalueerd en kunnen 
bijgesteld worden. Er 
wordt gerapporteerd op 
doelen en bij het 
opstellen en vaststellen 
van het zorgplan zijn 
verschillende disciplines 
betrokken, zoals 
huisarts, SOG, familie, 
cliënt, fysiotherapeut, 
geestelijk verzorger. 
Verpleegkundige 
coördineert het hele 
proces. 

Een zorgplan is een plan 
die je maakt als 
zorgverlener in 
afstemming met de 
cliënt waarin je de 
doelen en afspraken 
beschrijft van de cliënt 
zelf. Ook staat er in een 
zorgplan welke zorg er 
geleverd moet worden 
bij de cliënt. 

• Zorg doelen 
• Hoe leveren 

•  • Wie wat waar doet • Wat er afgesproken 
is 

• Afspraken rondom 
de zorg 

• Persoonlijke zorg 
doelen  

• Coördinatie 

• Doelen en afspraken 

4 van de 7 zorgprofessionals beschrijven het zorgplan als een plan waarin de afspraken staan beschreven welke er zijn rondom de zorg van een cliënt  
3 van de 7 zorgprofessionals beschrijven het zorgplan als een plan waarin de zorgdoelen staan beschreven rondom de zorg van een cliënt.  
 
Er is binnen de response geen eenduidig beeld te schetsen dat eenieder exact dezelfde betekenis geeft aan dit begrip, de globale insteek is dat er wel ongeveer hetzelfde bedoeld wordt 
maar dat er afwijkingen in de invulling van het zorgplan te constateren zijn. 
 
Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
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Informed Consent 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Het gaat erom dat de 
arts de cliënt zo 
duidelijk mogelijk 

voorlicht over de 
behandeling zodat 
hij/zij het begrijpt. 

Vooraf de voor- en 

nadelen bespreken van 
een behandeling en dan 
een beslissing nemen. 

De cliënt goede 

voorlichting geven, arts 
vraagt toestemming bij 
medische handeling. 

Informatie wordt 
tussen zorgverlener 
(arts) en cliënt volledig 

verstrekt in een 
begrijpelijk taal voor de 
cliënt. 

 Toestemming geven 
voor een medische (be-
)handeling, de cliënt 
moet hiervan op de 
hoogte zijn. 

Ik dacht dat dit iets te 
maken heeft met een 
overeenkomst 

formulier wat ook te 
maken heeft met een 
wet maar zeker weten 
doe ik het niet. 

• Duidelijk mogelijk 
voorlichten 

 

• Voor- en nadelen 
bespreken 

• Goede voorlichting 
geven 

• Informatie volledig 
verstrekt 

•  • Toestemming geven  
 

• Overeenkomst 
formulier 

3 van de 7 zorgprofessionals spreken hier over voorlichting geven richting de cliënt.  
1 zorgprofessional definieert het begrip als het bespreken van de voor- en nadelen. 
1 zorgprofessional spreekt over het begrip toestemming geven. 
 
Er wordt vastgesteld dat er verschillende opvattingen en definities gegeven worden aan het begrip Informed consent binnen de ondervraagde zorgprofessionals.  
 
Hier is een significant verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Ziektegerichte Palliatie 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Er volgt een 
behandeling zonder dat 
er kans op genezing is. 

Behandelen van een 
ziekte zonder dat je 
deze kan genezen. 

Hierdoor ga je 
onderliggende ziekte 
behandelen waardoor 
er verbetering van 
kwaliteit voor de cliënt 
kan ontstaan. 

Behandeling van een 
ziekte waarbij genezing 

niet mogelijk is. 

Ziekte die niet meer 
genezen wordt maar 
wel behandeld. 

Ziekte wordt behandeld 
maar herstel is niet 
mogelijk met als doel 
om een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van 
leven te hebben. 

Volgens mij heeft dit 
begrip te maken met 
dat je in de palliatieve 
fase een behandeling 
opstelt waarin de ziekte 
wordt behandeld maar 
dat genezing niet meer 
mogelijk is. 

• Behandeling  
• Zonder genezing 
 

• Behandeling  
Zonder genezen 

• Behandeling 
• Verbetering 

kwaliteit  

• Behandeling  
• Genezing niet 

mogelijk 

• Behandelen  
• Niet genezen 

• Behandelen  
• Herstel niet mogelijk 

 

• Behandeling 
• Genezing niet 

mogelijk 
Nagenoeg alle zorgprofessionals geven dezelfde betekenis aan het begrip Ziektegerichte Palliatie. Hierbij ligt voor hen de focus op het uitvoeren van behandelingen bij een ziekte waarvan 
ze weten dat kans op genezing, door de cliënt, niet mogelijk is.  
 
Hier kan gesteld worden dat alle zorgprofessionals nagenoeg dezelfde betekenis geven aan het begrip ziektegerichte palliatie.  
 
Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Symptoomgerichte Palliatie 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
In deze fase probeer je 
de symptomen te 
verlichten of stabiel te 
houden. 

Het behandelen van de 
symptomen om de 
kwaliteit van leven te 
vergroten. Het maken 
van afspraken over het 
verder procesproces 
(wel/niet behandelen of 
ziekenhuisopname 
e.d.). 

Hier richt je je op de 
verbetering van de 
klachten van de cliënt 
en de symptomen. Zijn 
ziekte te verlichten en 
of preventief. 

Symptomen worden 
verlicht en/of 
voorkomen van de 
onderliggende 
aandoening. Zodat 
kwaliteit van leven 
wordt behouden en 
eventueel verbeterd. 

Het verlichten van 
bijvoorbeeld pijn; 
behandeling gericht op 
symptoombestrijding. 

De behandeling richt 
zich op de symptomen 
van de ziekte, b.v. 
pijnbestrijding, dit om 
een zo goed mogelijke 
kwaliteit van leven te 
hebben. 

Volgens mij heeft dit 
begrip te maken met de 
symptoombestrijding 
Je probeert er dan, als 
zorgverlener, voor te 
zorgen dat de 
symptomen die er 
opgetreden zijn in de 
palliatieve fase stabiel 

blijven of in elk geval 
dat de cliënt 
comfortabel is en geen 
last heeft van de 
symptomen die hij/zij 
heeft. 

• Symptomen  
• Verlichten 
• Stabiel houden 
 

• Symptomen 
• Kwaliteit van leven 

• Symptomen 
• Verlichten 
• Preventief 

• Symptomen 
• Verlichten  
• Voorkomen 
• Kwaliteit van leven 

• Symptoom 
• Verlichten 

• Symptomen 
• Kwaliteit van leven 

 

• Symptoom 
• Stabiel blijven 
• Comfortabel 

Alle zorgprofessionals geven aan dat zij hier gericht zijn op de symptomen die op kunnen treden rondom de ziekte van een cliënt. 
4 van de 7 zorgprofessionals spreken daarbij over het verlichten van de symptomen.  
Bij 3 van de 7 professionals speelt ook de kwaliteit van leven van de cliënt hierbij een rol. 
 
Hier kan gesteld worden dat de zorgprofessionals allemaal gericht zijn op het bestrijden van symptomen bij de cliënt waarbij verlichten van klachten of verbeteren van kwaliteit van leven 
de hoofdonderwerpen zijn. 
 
Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
 

 

  



 
 

81 

Fysieke Dimensie 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Je houdt hier rekening 
met het fysieke 
(lichamelijke) 
welbevinden en 
probeert deze zo goed 
mogelijk te behandelen 
in deze kwetsbare 
gezondheid. 

Ondanks de ziekte 
streven naar een zo 
optimale mogelijke 
conditie waar de cliënt 
zich het beste bij voelt. 

Behandelen van 
fysieke klachten bij 
kwetsbare cliënt. 
Klachten verlagen. 

Waarin de fysieke 

gesteldheid van de 
cliënt centraal staat. 

Alles rondom het 
fysieke gebeuren, dit 
staat als kopje in het 
zorgplan. 

Het behandelen van 
klachten in de 
palliatieve fase met als 
doel het welbevinden 
de cliënt. Dus bij 
klachten/symptomen 
een behandeling 
bieden zodat de 
kwaliteit van leven zo 
goed mogelijk 
gehouden wordt. Een 
zo goed mogelijke 
fysieke conditie. 

Hoe het lichamelijk gaat 
met de cliënt, wat kan hij 
of zij nog doen ondanks 
de slechte 
diagnose/vooruitblik 
Kijken wat er nog kan qua 
behandeling of wat nog 
niet en ook kijken naar 
wat kan helpen om 
iemand stabiel te houden 
of om achteruitgang zo 
lang als mogelijk uit te 
stellen. 

• Fysiek welbevinden 
• Behandelen 
 

• Optimaal mogelijk 
• Conditie 
• Best bij voelen  

• Behandelen 
• Fysieke klachten 

• Fysieke gesteldheid • Fysiek gebeuren • Welbevinden 
• Behandeling 
• Kwaliteit van leven 
• Conditie 

• Behandeling 

4 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat binnen de fysieke dimensie er behandeling uitgevoerd worden. Hierbij ligt de focus op het fysiek welbevinden van de cliënt. 
2 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat het iets te maken heeft met de fysieke gesteldheid of fysiek gebeuren maar hangen er geen verdere betekenis aan vast. 
1 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat kwaliteit van leven van de cliënt hierbij van belang is. 
 
Hier is niet eenduidig vast te stellen dat alle zorgprofessionals, naast de fysieke component, dezelfde invulling geven aan de betekenis van de fysieke dimensie. 
 
Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
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Sociale Dimensie 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Hierin spelen familie, 

partner, kinderen maar 
ook werk of sport een 
rol. Het ziek zijn heeft 
gevolgen voor de cliënt 
en zijn omgeving. 

De impact op en 
verwerking van de 
naasten van de cliënt, 
welke invloed heeft de 
ziekte op het netwerk, 
hoe hou je elkaar vast. 
Denk hierbij ook aan de 
collega's, buren, 

sportvereniging. 

Deelname in de 
maatschappij, actief 
functioneren in een wijk 
en of buurt/familie. 

Sociaal vlak en sociaal 
domein rondom de 
cliënt. 

Alles rondom het 
sociale gebeuren, dit 
staat als kopje in het 
zorgplan. 

Het in beeld brengen 
van de sociale kring en 
zo voor de cliënt en 
naasten op een zo goed 
mogelijke manier om te 
kunnen gaan met 
ziekte/achteruitgang. 
Het is de plaats die we 
innemen in de 
omgeving en hoe we 
ons daarbij voelen. Juist 
in de palliatieve fase 
kan het betrekken van 
de sociale kring de 
waarde in het leven 
(het voelen van de 
waarde) van betekenis 
zijn, zowel voor de 
cliënt als de omgeving. 

Dat er nagegaan wordt 
hoe de sociale 

contacten nog zijn van 
de cliënt en wat deze 
contacten nog kunnen 
betekenen. Zijn er nog 
mensen die betrokken 
moeten worden? 

• Familie, partner, 
kinderen 

• Werk of sport 
 

• Naasten 
• Collega’s, buren, 

sport 

• Deelname 
maatschappij 

• Buurt 
• Familie 

• Sociaal vlak • Sociaal gebeuren • Sociale kring 
• Omgeving 

 

• Sociale contacten 

Alle zorgprofessionals geven aan dat binnen de sociale dimensie de sociale contacten rondom een cliënt een belangrijke rol spelen. 
2 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat binnen de sociale dimensie naast de sociale contacten ook de familie een rol speelt. 
4 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat de omgeving, buurt of sport een rol spelen binnen de sociale dimensie. 
 
Hier is vast te stellen dat alle zorgprofessionals dezelfde betekenis geven aan het begrip Sociale Dimensie en dat sommige zorgprofessionals specifieker zijn in de benoeming van het begrip 
sociaal dan andere.  
 
Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
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Psychische Dimensie 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Hier kan je denken aan 
somberheid of angst 
die in deze kwetsbare 
periode een rol kunnen 
spelen. Als je deze niet 
goed in beeld hebt 
kunnen hieruit weer 
fysieke klachten 
ontstaan. 

Oog hebben voor en 
inspringen op de 
psychische gesteldheid 
van de cliënt. 

Is het sociaal 

functioneren, mentale 

gezondheid en 
emotionele 

problematiek van een 
kwetsbare cliënt. 

Psychische klachten en 
welbevinden staan op 
de voorgrond. 

Alles rondom het 
psychische gebeuren, 
dit staat als kopje in het 
zorgplan. 

Wat heeft ziekte voor 
impact op de 
psychische gesteldheid 
van iemand en wat 
kunnen we daarin 
ondersteunen. Wat 
heeft iemand in deze 
fase nodig? 

Hoe de cliënt omgaat 
met de veranderingen 
die op dat moment 
plaatsvinden. Hoe gaat 
de cliënt om met angst 
voor de dood 
bijvoorbeeld of met het 
verdriet. Uitzoeken met 
wie diegene goed kan 
praten en of hij/zij nog 
mensen heeft die er 
voor hem/haar zijn en 
of er mensen om de 
cliënt heen zijn die hem 
of haar steunen. 

• Somberheid 
• Angst 
• Fysieke klachten 
 

• Psychische 
gesteldheid 

• Sociaal functioneren 
• Mentale 

gezondheid 
• Emotionele 

problematiek 

• Psychische klachten • Psychische 
gebeuren 

• Psychische 
gesteldheid 
 

• Angst 
• Verdriet 

4 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat het binnen de psychische dimensie gaat om psychische gesteldheid van de cliënt. 
2 van de 7 zorgprofessionals geven voorbeelden van emoties binnen deze dimensie. 
1 zorgprofessional definieert het sociale functioneren en emotionele problematiek van de cliënt binnen deze dimensie.  
 
Hier kan gesteld worden dat de zorgprofessionals globaal hetzelfde beeld hebben van de Psychische dimensie maar dat er verschillende betekenis gegeven wordt aan de inhoud, hierbij 
geven enkele zorgprofessionals voorbeelden van emoties (of emoties in zijn algemeen) waarbij andere oppervlakkig blijven en spreken over psychische gesteldheid of gebeurtenissen. 
 
Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Spirituele Dimensie 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Deze dimensie laat zien 
hoe de cliënt met zijn 
ziek zijn om gaat. Dit 
kan vanuit een 
overtuiging of geloof 
zijn. Hierin kunnen 
levensvragen naar 
voren komen, maar ook 
angsten of verrijking 
voor de cliënt. 

Mogelijke worsteling 
met zingevingsvragen. 

Innerlijke rust en 
welbevinden, wat is de 
waarde van je leven. 
Door geloof of welzijn. 

Spirituele klachten en 
welbevinden staan op 
de voorgrond. 

Dit domein nog nooit 
gebruikt of tegen 
gekomen. 

Hoe gaat iemand om 
met ziekte, spiritualiteit 
kan daar een 
belangrijke rol in 
hebben, geloof, hoe 
staat iemand in het 
leven en wat is van 
waarde. 

Ik dacht dat dit ging 
over hoe het met de 
cliënt gaat en hoe hij/zij 
omgaat met zijn of haar 
eigen rouwproces dat 
diegene binnenkort 
komt te overlijden. En 
ook of hij/zij gelovig is 
en of daar in deze fase 
nog meer aandacht 
voor moet komen/zijn 
als iemand daar 
bijvoorbeeld kracht uit 
haalt of niet. 

• Overtuiging 
• Geloof 
• Levensvragen 
 

• Zingeving • Innerlijke rust 
• Geloof 
• Waarde leven 

• Spirituele klachten •  • Spiritualiteit 
• Geloof 
• Waarde 

 

• Eigen rouwproces 
• Gelovig 

4 van de 7 zorgprofessionals geven geloof aan als een van de componenten binnen de spirituele dimensie. 
2 van de 7 zorgprofessionals geven waarde van leven aan als belangrijk component. 
1 van de 7 zorgprofessionals spreekt over het eigen rouwproces van een cliënt.  
 
Gesteld kan worden dat er door de zorgprofessionals verschillend gekeken wordt naar de spirituele dimensie, een aantal betrekken het geloof binnen deze dimensie waar ander meer 
kijken naar de rust en het innerlijke proces van dec cliënt. 
 
Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Alzheimer 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Geheugen ziekte, vorm 
van dementie. 

Vorm van dementie. 
Aantasting van het 
geheugen en 
vaardigheden. 

Meest voorkomende 
vorm van dementie.  

Progressieve ziekte 
waarbij de hersencellen 
steeds verder 
beschadigen. 

Cognitieve stoornis, 
problemen met het 
geheugen. Ziekte.  

Dementie door 
verstoring van eiwit in 
de hersenen met een 
duidelijk beloop van de 
ziekte. 

Alzheimer is een vorm 
van dementie die ook 
op jonge leeftijd voor 
kan komen. Het is een 
ziekte die of heel 
langzaam achteruitgaat 
of in een keer heel snel. 
Het begint met het 
verliezen van 
herinneringen en gaat 
steeds een groter deel 
van de hersenen aan. 

• Dementie 
• Geheugen 
 

• Dementie 
• Geheugen 

• Dementie • Hersencellen  
• Beschadiging 

• Geheugen • Dementie 
 

• Dementie 

5 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat Alzheimer een vorm van dementie is. 
3 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat door deze ziekte ook het geheugen van de cliënt wordt aangetast. 
 
Alle zorgprofessionals geven aan dat het hier gaat om een ziekte die aantasting is aan de hersenen van een cliënt. Een aantal zorgprofessionals benoemd dit als daadwerkelijk een vorm 
van dimensie waarbij ook het geheugen aangetast kan worden. 
 
Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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COPD 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Longaandoening, ze 
raken beschadigd 
waardoor je minder 
zuurstof naar binnen 
krijgt en moeite met 
ademen. 
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. 

Ernstige 
luchtwegaandoening, 
verschillende stadia. 
Moeite met ademhalen, 
vaak erg moe. 

Longziekte, je longen 
zijn ziek. Minder adem, 
minder energie. 

Chronische longziekte 
(Chronic Onstructive 
Pulmonary Disease). 

Longziekte, minder 
zuurstof en problemen 
met ademen. 

Chronische 
longaandoening met 
benauwdheidsklachten, 
zuurstof te kort. 

COPD is een chronische 
longaandoening 
waarbij je longen zijn 
beschadigd. Je hebt 
moeite met ademhalen 
omdat je last hebt van 
zuurstofgebrek. COPD 
heb je in verschillende 
classificaties, hoe erger 
de COPD, hoe groter de 
behoefte aan therapie 
met behulp van 
zuurstof. 

• Longaandoening 
• Zuurstof 
• Chronisch 
• Ademen 
 

• Luchtwegaandoening 
• Ademhalen 

• Longziekte 
• Adem 

• Chronisch 
• Longziekte 

• Longziekte 
• Zuurstof 
• Ademen  

• Chronisch 
• Longaandoening 
• Zuurstof 

 

• Chronisch 
• Longaandoening 
• Ademhalen 
• Zuurstofgebrek 
 

5 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat er problemen kunnen ontstaan met ademhaling van de cliënt. 
4 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat te kort aan zuurstof hier een bijkomende factor bij is. 
4 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat de ziekte chronische is. 
 
Alle zorgprofessionals geven aan dat COPD-betrekking heeft op de longen/luchtweg van de cliënt. Een groot deel geeft daarbij aan dat er problemen met de ademhaling kunnen ontstaan 
en er zuurstoftekort/-gebrek kan optreden bij de cliënt.  
 
Hier is een minimaal verschil te constateren binnen de zorgprofessionals.  
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Diabetes 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Suikerziekte, je lichaam 
heeft problemen met 
het in evenwicht 
houden van de suikers.  
Je hebt type 1, vaak 
vanaf kinderleeftijd. Je 
hebt type 2 en die heet 
vaak ouderdomssuiker 

Chronische problemen 
met het in balans 
houden van de 
suikerwaarden in het 
bloed. 

Suikerziekte, 
verhoogde 
glucosewaarden in het 
bloed. 

Suikerziekte, waarin je 
type 1 en 2 hebt. 

Suikerziekte, 2 vormen 
type 1 en type 2. 

Verstoring van de 
bloedsuikerspiegel, 
type 1 en 2. 

Diabetes is een ander 
woord voor 
suikerziekte, je hebt 
verschillende soorten 
maar de bekendste zijn 
diabetes type 1 en 
diabetes type 2. Je 
lichaam heeft moeite 
met het in balans 
houden van de suikers. 
Het lichaam maakt te 
weinig of helemaal 
geen insuline aan. 

• Suikerziekte 
• Type 1 
• Type 2 
 

• Chronisch 
• Suikerwaarden 

• Suikerziekte 
• Glucosewaarden 

• Suikerziekte 
• Type 1 
• Type 2 

• Suikerziekte 
• Type 1 
• Type 2 

• Bloedsuikerspiegel 
• Type 1 
• Type 2 

 

• Suikerziekte 
• Type 1 
• Type 2 
• Insuline 

5 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat er twee vormen van diabetes zijn die kunnen optreden bij een cliënt; type 1 en type 2. 
2 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat er suiker (Glucose-)waarden een rol spelen binnen diabetes. 
 
Alle zorgprofessionals geven aan dat diabetes een andere benaming is voor suikerziekte die bestaat uit twee verschillende soorten, een enkele zorgprofessionals geeft daarbij aanvullende 
informatie omtrent suiker of glucosewaarden. 
 
Hier is nagenoeg geen verschillen te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Hartfalen 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Het hart faalt, het kan 
niet meer goed het 
bloed rond. 

Aandoeningen die 
voortkomen uit een 
slecht werkend hart, 
vaak erg vermoeid en 
kortademig. 

Het hart pompt minder 
bloed rond dan 
normaal. 
Oedeemvorming 
benauwd. 

Pompfunctie van het 
hart is verminderd, 
waardoor het bloed 
niet genoeg 
rondgepompt wordt. 

Problemen met het 
hart, het hart pompt 

niet genoeg bloed meer 
rond. 

Verminderde 

pompfunctie van het 
hart, dit kan 
verschillende oorzaken 
hebben, bijvoorbeeld 
een verstoring in de 
werking van het hart. 

Mensen die deze 
diagnose hebben, 
hebben een niet goed 

werkend hart. Het hart 
heeft moeite met het 
rondpompen van het 
bloed. De cliënt heeft 
minder energie en 
houdt vocht (oedeem) 
vast in de voeten. Het 
kan zijn dat cliënten 
benauwder zijn omdat 
het te veel energie kost 
om het lichaam te laten 
doen wat het moet 
doen. 

• Hart faalt 
• Bloed 
 

• Slecht werkend 
hard 

• Kortademig 

• Hart pompt minder 
• Bloed 
• Benauwd 
 

• Pompfunctie hart 
• Bloed 

• Hart pompt niet 
genoeg 

• Bloed 

• Verminderde 
pompfunctie hart 
 

• Niet goed werkend 
hart 

• Rondpompen 
• Bloed 

5 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat hartfalen inhoudt dat er een probleem is met de pompfunctie van het hart. Hierbij wordt er minder bloed rondgepompt. 
2 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat er kortademigheid/benauwdheid kan ontstaan bij hartfalen. 
 
Algemeen hebben de zorgprofessionals hetzelfde beeld dat er bij hartfalen problemen zijn met de pompfunctie van het hart waardoor er problemen op kunnen treden bij de cliënt. Een 
enkele zorgprofessional geeft daarbij aan dat er ademhalingsproblemen voort kunnen komen uit het hartfalen. 
 
Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Multimorbiditeit 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Er zijn meerdere 

chronische 

aandoeningen tegelijk 
bij de cliënt aanwezig. 

Meerdere vormen van 
ernstige aandoeningen. 

Meerdere chronische 

aandoeningen, beide 
staan centraal. 

Wanneer er sprake is 
van twee of meer 

chronische 

aandoeningen. 

Er zijn meer 

aandoeningen 
aanwezig. 

Meerdere stoornissen, 
ziektebeelden welke 
kunnen lijden tot de 
dood. 

Als ik het goed heb 
betekent dit dat je twee 

of meer ziektes hebt 
waarvan allebei de 
diagnoses even erg zijn. 
Ik dacht dat die ziektes 
ook chronisch moeten 
zijn. 

• Meerdere 
aandoeningen 

• Chronische 
 

• Meerdere 
aandoeningen 

• Meerdere 
aandoeningen 

• Chronische 

• Twee of meer 
aandoeningen 

• Chronische 

• Meer aandoeningen • Meerdere 
stoornissen 
 

• Twee of meer 
ziektes 

3 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat het gaat om chronische aandoeningen. 
Alle zorgprofessionals geven aan dat het gaat om meerdere aandoeningen bij een dezelfde cliënt. 
 
Algeheel kan gesteld worden dat alle zorgprofessionals dezelfde betekenis geven aan Multimorbiditeit. Een enkele zorgprofessional geeft hierbij aan dat dit vaak als chronisch gezien kan 
worden. 
 
Hier is nagenoeg geen verschil te onderkennen tussen de zorgprofessionals.  
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Nierfalen 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Je nieren falen met 
werken. Ze 
functioneren minder.  
Je kan hierdoor nier 
schade oplopen. 

Ziekten die voortkomen 
uit slechtwerkende 
nieren, geeft veel 
klachten als 
vermoeidheid, gebrek 
aan eetlust. Mogelijk 
aan de dyalise of een 
transplantatie. 

Werken de nieren niet 
meer optimaal, 
chronisch en acuut 
ontstaan. 

De werking van de 
nieren is onvoldoende. 

Schade aan de nieren, 
waardoor de nieren 
niet goed meer werken. 
De afvalstoffen worden 
hierdoor er niet goed 
meer uitgehaald.  

Verstoorde, 
verminderde werking 
van de nieren. 

Dit betekent dat de 
nieren van de cliënt 
niet goed genoeg meer 
werken. De nieren 
hebben dan 
bijvoorbeeld moeite 
met het scheiden van 
de afvalstoffen uit het 
bloed naar de urinebuis 
zodat het uit het 
lichaam kan. 

• Functioneren 
minder 

 

• Slechtwerkend 
• Dyalise 

• Niet optimaal 
• Chronisch 

• Werking 
onvoldoende 

• Niet goed werken 
• Afvalstoffen 

• Verminderde 
werking 
 

• Niet goed werken 
• Afvalstoffen 

2 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat er problemen kunnen ontstaan bij het uitscheiden van afvalstoffen. 
1 van de 7 zorgprofessionals geeft een vorm van behandeling (dyalise) aan bij dit begrip. 
1 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat dit chronisch kan zijn. 
Alle zorgprofessionals geven aan dat Nierfalen inhoud dat de functie van de nieren van de cliënt niet of niet goed werken. 
 
Algeheel kan geconstateerd worden dat alle zorgprofessionals dezelfde betekenis geven aan het begrip nierfalen, hierbij zijn er enkele zorgprofessionals die additionele aanvulling geven 
bij dit begrip. 
 
Hier is nagenoeg geen verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
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Parkinson 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Beperkingen in de 
beweging van de cliënt, 
trager in handelen, soms 
leidt het ook tot 
geheugenproblemen. 
Vaak zie je bibberende 
handen, lopen gaat 
moeilijk, freeze 
momenten, star gezicht. 

Aandoening vanuit de 
hersenen, breedbeeld 
aan symptomen. 
Depressies, freezing of 
geen initiatief meer 
kunnen nemen zijn 
mogelijke voorbeelden. 

Door het afsterven van 
hersencellen gaat 
iemand anders 
bewegen; langzaam 
beven, traag. 

Ziekte waarbij mensen 
beven, langzaam en/of 
stijf bewegen. Wordt 
veroorzaakt doordat 
bepaalde hersencellen 
langzaam, afsterven. 

Een ziekte wat in het 
centraal zenuwstelsel 
zit waardoor cellen 
afsterven en je 
hierdoor achteruitgang 
boekt. Is niet te 
genezen.  

Neurologische 
chronische aandoening 
met ernstige 
symptomen, kan een 
langzaam maar ook 
snel beloophebbe. 
Trillen, moeizaam, 
traag bewegen, spraak 
is aangedaan.  

Dit is een ziekte waarbij 
de hersencellen 
langzaam afsterven. Dit 
is vooral te merken aan 
de lichamelijke 

bewegingen en de 
mimiek. Parkinson kan 
heel langzaam gaan en 
van de een op de 
andere dag heel snel 
toenemen. Het beloop 
is onduidelijk want 
iedereen met Parkinson 
verloopt het 
ziekteproces weer 
anders. De meeste 
mensen met Parkinson 
hebben medicatie om 
het nog redelijk 
draagbaar proberen te 
maken. 

• Beperkingen 
beweging 

• Geheugenproblemen 
 

• Aandoening 
hersenen 

• Hersencellen  
• Bewegen 

• Bewegen 
• Hersencellen 

• Centraal 
zenuwstelsel 

• Neurologisch 
• Bewegen 

 

• Hersencellen 
• Lichamelijke 

beweging 

5 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat het hier gaat om een ziekte die betrekking heeft op de hersenen. 
5 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat er problemen met de beweging van de cliënt kunnen ontstaan door deze ziekte. 
1 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat er problemen met het geheugen van de cliënt kunnen ontstaan. 
 
Algeheel kan gesteld worden dat de zorgprofessionals aangeven dat er problemen rondom het bewegen van de cliënt ontstaan welke een oorsprong hebben vanuit de hersenen.  
 
Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Aandachtsgebied Medicatie 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Hierbij heeft de cliënt 

hulp nodig, afhankelijk 
wat de vraag van de 
cliënt is zullen we dit 
vastleggen in het 
dossier. Het kan 
aanreiken zijn, of 
toezien op inname, het 
kan met bestellen te 
maken hebben bij de 
apotheek. 

Alles rondom de 
medicatie, tijdstippen, 
manier van innemen, 
dosering, oog voor 
bijwerkingen (bijv. 
obstipatie bij 
morfinepreparaten). 

Geneesmiddelen in alle 
vormen en substanties. 

Welke medicatie wordt 
er gebruikt? Wanneer 
welke medicatie wel of 
niet aanreiken? 
Medicatie zelfstandig of 
toezicht op inname? 

Alles rondom afspraken 
en zorg die geboden 
moet worden rondom 
medicatie. 

Pijnbestrijding, onrust, 
bieden van comfort, het 
afstemmen van 
medicatie om zo een zo 
groot mogelijke 
kwaliteit van leven en 
sterven te geven. 

Dit is een kopje in een 
individueel zorgplan van 
de cliënt. Het betekent 
waarschijnlijk dat de 
medicatie bij een cliënt 
een aandachtsgebied is 
zodat daar aandacht 
voor is en er goed op 
geobserveerd, 
gerapporteerd en 
geëvalueerd over gaat 
worden. Bijvoorbeeld 
hoe het gaat met de 
pijn of onrust medicatie 
en of dit nog wel 
voldoende is etc. 

• Hulp cliënt 
• Aanreiken 
• Inname  
• Bestellen 
 

• Medicatie  
• Innemen  
• Bijwerkingen 

• Geneesmiddelen  • Medicatie 
• Aanreiken 
• Inname  

• Medicatie 
• Afspraken  

• Medicatie  
• Kwaliteit van leven 

 

• Medicatie  
• Aandachtsgebied 
• Observeren 
• Rapporteren 
• Evalueren  

3 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat inname een belangrijk begrip is binnen dit onderwerp. 
6 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat het hier gaat om medicatie (of geneesmiddelen) rondom een cliënt. 
 
Algeheel kan gesteld worden dat alle zorgprofessionals hetzelfde beeld hebben waarbij het gaat om het begrip medicatie. De zorgprofessionals geven wel allemaal andere bijzaken aan die 
zij zien bij dit begrip. Hier is geen eenduidige lijn vast te stellen. 
 
Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Aandachtsgebied Persoonlijke zorg 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Dit gaat over de 
persoonlijke zorg die 
iemand nodig is. Dit kan 
hulp zijn bij het 
wassen/douchen, 
kleden, 
gebitsverzorging. Dit 
gaat over wanneer in de 
ochtend of avond wat 
vindt iemand belangrijk 
hierin staat centraal. 
Dit beslissen we samen 
met de cliënt en leggen 
we dan vast in het 
zorgplan waarbij hier 
dan op gerapporteerd 
kan worden. 

Alle zorg aan de cliënt 
zoals het wassen, 
douchen, mondzorg. 
Hierbij valt ook 
uiterlijke verzorging. 

Zelfzorg wel of niet 
ondersteunen bij een 
cliënt met ziekte of 
beperking. 

Wat is de wens van 
cliënt bij de ADL-zorg. 
Welke taken moeten 
met ondersteuning van 
zorg, welke taken kan 
cliënt zelf. 

Alles rondom afspraken 
en zorg die geboden 
moet worden rondom 
de persoonlijke 

verzorging. 

Welke ondersteuning is 
nodig, wat kan iemand 
nog wel en welke zorg 
is specifiek nodig.  

Dit is ook een kopje in 
een individueel 
zorgplan van de cliënt. 
Dit gaat over de 
persoonlijke zorg die 
geboden moet worden 
en over hoe dit gaat. 
Denk aan de ADL maar 
ook andere dingen die 
te maken hebben met 
de persoonlijke 
verzorging. 

• Persoonlijke zorg 
• Hulp 
• Samen beslissen 
• Vast leggen 
• Rapporteren  
 

• Zorg  
• Uiterlijke verzorging 

• Zelfzorg 
• Ondersteunen 

• ADL-zorg 
• Ondersteuning 

• Persoonlijke zorg • Ondersteuning 
• Specifieke zorg 

 

• Persoonlijke zorg 
• ADL 

4 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat het helpen of ondersteunen van de cliënt binnen persoonlijke zorg van belang is.  
1 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat het gaat om specifieke zorg. 
1 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat het gaat om zelfzorg. 
 
Algeheel kan gesteld worden dat alle zorgprofessionals aandacht hebben voor de persoonlijke/uiterlijke en/of dagelijkse zorg rondom een cliënt. Een enkele zorgprofessional spreekt over 
specifieke zorg maar wijdt hier verder niet op uit en 1 zorgprofessional geeft aan dat er naast zorg ook vast gelegd en gerapporteerd moet worden. 
 
Hier is een minimaal verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Case Managen 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Iemand die het proces 
samen met de 
cliënt/familie 
doorloopt. Het is een 
vast en vertrouwd 
gezicht die samen 
afspraken maakt wat er 
gewenst wordt en wat 
mogelijk is. Hier zal dan 
op worden 
gerapporteerd als er 
bijzonderheden zijn. 

Een vast 

aanspreekpunt die alles 
overziet en de 
verschillende disciplines 
bij elkaar brengt, zorgt 
voor de onderlinge 
afstemming, monitort 
en begeleid de cliënt in 
het proces. 

Ja, 
Is ondersteuning 

bieden, managen van 
een zaak, cliënt. 

Het ondersteunen van 
de cliënt en diens 
naasten bij het 
coördineren en 
regisseren van de zorg. 
Dit kan zijn bij de 
indicatie-aanvraag, 
maar ook het contact 
houden tussen 
verschillende 

disciplines. 

Casemanager is gericht 
op ouderen met 
dementie/alzheimer.  

Ervoor zorgen dat 
iedere persoon op zijn 
eigen manier geholpen 
wordt, dus alle 
gebieden in beeld 
hebben en evalueren 
met verschillende 

disciplines.  

Volgens mij is er voor 
mensen met 
(beginnende) dementie 
en hun naasten een 
casemanager 

beschikbaar die de 
leefsituatie van een 
cliënt in de gaten 
houden. Gezien deze 
enquête gaat over de 
palliatieve zorg denk ik 
dat er ook een 
casemanager zal 
bestaan voor de 
palliatieve zorg die dan 
als contactpersoon 
speelt voor de cliënt, 
zijn/haar naasten etc.  

• Proces doorlopen 
• Vast gezicht 
• Rapporteren  
 

• Vast aanspreekpunt 
• Afstemming 
• Monitor 
• Begeleiding  

• Managen zaak 
• Ondersteuning  

• Ondersteunen 
• Coördineren 
• Regisseren 
• Verschillende 

disciplines 

• Casemanager • Eigen manier 
geholpen 

• Evalueren 
• Verschillende 

disciplines  
 

• Casemanager 

2 van de 7 zorgprofessionals spreken over een casemanager i.p.v. case managen. 
2 van de 7 zorgprofessionals spreken over het ondersteunen van een cliënt. 
2 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat er verschillende disciplines bij betrokken zijn. 
1 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat er gerapporteerd moet worden. 
 
Algeheel kan gesteld worden dat de zorgprofessionals een verschillend beeld hebben bij het begrip case managen. Zorgprofessionals spreken over het ondersteunen van een cliënt, een 
specifieke casemanager, betrokkenheid van verschillende disciplines en/of de noodzaak tot rapporteren.  
 
Hier is een significant verschil te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Huidzorg 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Zorg voor de huid. Er 
wordt samen gekeken 
wat er nodig is en dit 
wordt vastgelegd in het 
plan. Hier zal dan op 
gerapporteerd worden 
als er bijzonderheden 
zijn. 

Oog hebben voor de 
conditie van de huid. 
Denk hierbij ook aan 
het voorkomen van 
decubitus. Inzet 
hulpmiddelen. 

Verbeteren/ 
Behandelen van de 
huid bij problemen of 
preventief. 

Welke 
aandachtspunten zijn 
er met betrekking tot 
de huid. Hoe te 
handelen bij 
huiddefect? 

Alles rondom afspraken 
over verzorging van de 
huid met bijvoorbeeld 
wondzorg of bepaalde 
zalfjes worden 
hieronder vermeld. 

Ja,  
Voorkomen van 
decubitus en andere 
huidschade. Welke 
middelen worden 
preventief ingezet, wat 
is er nodig? 

Ja/Nee, 
Dit is denk ik een breed 
begrip over de zorg die 
je kan doen voor de 
huid van cliënt om deze 
zo goed mogelijk te 
behouden. Denk hierbij 
aan invetten, wassen en 
verzorgen, 
wondbehandeling, etc. 

• Zorg voor huid 
• Rapporteren 
 

• Conditie van de 
huid 

 

• Behandelen huid • Aandachtspunten 
huid 

• Verzorging huid • Voorkomen 
huidschade 
 

• Zorg huid 

1 van de 7 zorgprofessionals geeft aam dat er gerapporteerd dient te worden binnen dit discipline. 
 
Algeheel kan geconstateerd worden dat alle zorgprofessionals eenzelfde definitie geven aan het begrip huidzorg. Hierbij staat de verzorging of behandeling van de huid van de cliënt 
centraal. 1 zorgprofessional geeft daarbij aan dat er gerapporteerd wordt indien er bijzonderheden te constateren zijn. 
 
Hier zijn nagenoeg geen verschillen te constateren tussen de zorgprofessionals.  
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Medicatie Toedienen 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Hierbij staat op welke 
wijze wij de medicatie 
toedienen, rekening 
houdend met de 
wensen van de cliënt. 

Regel van 5. Wie mag 
de medicatie 
toedienen. Specifiek 
aandacht voor de wijze 
waarop en wanneer de 
medicatie gegeven 
wordt. 

Medicatie aanreiken of 
klaarzetten, aftekenen, 
controle op inname.  

Welke BEM-code heeft 
de cliënt. Kan de cliënt 
zelfstandig medicatie 
innemen, moet dit 
gemalen worden e.d. 

Hierbij is het de 
bedoeling/afspraak dat 
de medicatie 
toegediend wordt en 
bijvoorbeeld niet 
klaargezet wordt en dat 
de cliënt het zelf doet. 

Verstrekken van 
medicatie in welke vorm 
dan ook, vast leggen in 
zorgplan/aftekensysteem 
zodat het duidelijk is 
voor alle betrokkenen. 

Het toedienen van 
medicatie, op welke 
manier dan ook 
bij/voor een cliënt als 
deze dat zelf niet meer 
zo goed kan.  

• Wijze van 
toedienen 

• Wensen cliënt 
 

• Wie mag toedienen 
• Wijze waarop 

• Aanreiken 
• Controle 

• BEM-code 
• Zelfstandig 

innemen 

• Toegediend 
• Cliënt zelf 

• Verstrekken  
• Vast leggen 

 

• Toedienen 
• Cliënt zelf niet  

4 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat het toedienen van medicatie een onderdeel is van dit begrip. 
2 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat de cliënt dit zelf kan of mag doen. 
1 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat de cliënt het niet zelf kan of mag doen. 
2 van de 7 zorgprofessionals hebben aandacht voor controle en het vastleggen van de medicatie van de cliënt. 
 
Alle zorgprofessionals geven aan dat het begrip betrekking heeft op de inname van medicatie door een cliënt. Verschillen zijn er te constateren op de wijze waarop de zorgprofessionals 
hier invulling aangeven, gaat het alleen over toedienen, moet er controle gehouden worden en wordt er wel/niet vastgelegd wat er wordt gedaan.  
 
Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
 

 

  



 
 

97 

Monitoren en Bewaken 

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 
Hierbij monitor je de 
afgesproken actie. Hier 
rapporteer je op als er 
bijzonderheden zijn. Bij 
veranderingen kan je 
het gesprek weer aan 
gaan of de zorg niet 
moet wijzigen. 

Continu proces van 
observeren/rapporteren 
hoe het met de cliënt 
gaat. Gaat het goed en is 
de cliënt comfortabel of 
moet er opgeschaald 
worden of is er bredere 
inzet van zorg nodig. 

Waarnemen, 
verzamelen op afstand 
en borgen. 

Observeren en 
rapporteren. Hierin kan 
bijvoorbeeld 
aangegeven worden of 
een cliënt voor- of 
achteruitgaat in de 
zelfredzaamheid. 

Inzichtelijk houden hoe 
iets gaat en bewaken 
dat het nog wel veilig is 
hoe het gaat. 

Ervoor zorgen dat het 
hele proces goed loopt, 
er afstemming is met 
elkaar, dus je houdt het 
hele proces goed in de 
gaten en stelt de zorg 
bij waar nodig zodat de 
cliënt een zo goed 
mogelijke kwaliteit van 
leven (en sterven) 
heeft.  

Monitoren betekent 
het inzichtelijk maken 
van de resultaten van 
de geboden zorg en 
bewaken is het 
continue evalueren of 
de geboden zorg die je 
levert nog wel passend 
en kloppend is om de 
kwaliteit van zorg 
hoogte houden. 

• Monitor  
• Afgesproken actie  
• Rapporteer 
• Bijzonderheden  
 

• Observeren 
• Rapporteren  

• Waarnemen 
• Verzamelen 
• Borgen  

• Observeren 
• Rapporteren 

• Inzichtelijk houden 
• Bewaken veilig 

• Afstemming 
• Bij stellen 

 
 

• Inzichtelijk maken 
• Evalueren 

 

3 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat binnen dit begrip rapporteren van belang is. 
5 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat er gelet wordt (waarnemen, observeren, inzichtelijk houden) op hoe het met de cliënt is. 
2 van de 7 zorgprofessionals geven aan dat het hier gaat om het inzichtelijk maken/afstemmen van zorg met de cliënt. 
1 van de 7 zorgprofessionals geeft aan dat er geëvalueerd moet worden. 
 
 
Algeheel kan geconstateerd worden dat de zorgprofessionals eenzelfde soort beeld hebben bij het begrip monitoren, echter zijn er bij het begrip bewaken wel enig verschillen te 
onderkennen. 
 
Hier is een verschil te constateren tussen de zorgprofessionals. 
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Bijlage F. Analyse interviews 
De interviews hebben als doel het inzichtelijk krijgen of er mogelijk problemen voorkomen binnen 
het (thuis-)zorgnetwerk die zijn te herleiden naar het al dan niet gebruiken van eenheid van taal.  
 
Binnen de interviews is gevraagd of de zorgprofessionals de eerder geconstateerde verschillen, 
vanuit de enquête, zelf ervaren bij de uitvoer van hun werkzaamheden. Daarbij wordt gevraagd of zij 
tegen mogelijke problemen aanlopen door een verschil binnen deze begrippen. Als laatst wordt er 
gekeken of er andere mogelijke problemen zijn die een relatie hebben met het begrip. De 
geconstateerde problemen worden onderverdeeld in verschillende aandachtsvelden waarna 
gekeken wordt of deze een relatie hebben met het wel of niet uitwisselen van informatie binnen het 
(thuis-)zorgnetwerk. Eveneens wordt er gekeken of er een onderling verband is vast te stellen tussen 
de verschillende aandachtsvelden. Uiteindelijk kan gekeken worden of eenheid van taal een rol 
speelt binnen de aandachtsvelden en in welk opzicht dit dan van toepassing is.  
 
Voor het analyseren van de ontvangen enquêtes maak ik gebruik van een thematische analyse. Door 
het gebruiken van deze methode kan er gericht gezocht worden naar patronen of thema’s binnen de 
data welke daarna met elkaar vergeleken kunnen worden (saunders).  
 
Binnen deze analyse kijk ik naar antwoorden die gegeven zijn door de verschillende 
zorgprofessionals. Binnen ieder begrip wordt er gekeken of de zorgprofessional hier een mogelijk 
probleem ervaart. Dit probleem wordt in een deel analyse genoteerd. In de totaal analyse worden de 
verschillende problemen opgesomd en wordt er gekeken of er overlap is tussen de verschillende 
problemen. De verschillende deelproblemen worden daarna gebundeld onder een meer 
algemeen/generiek probleem waarbij er aangegeven wordt wat het gezamenlijke probleem voor de 
zorgprofessional kan zijn. Aansluitend wordt er gekeken of deze problemen te herleiden zijn naar 
problemen rondom informatie-uitwisseling of dat dit meer generieke problemen zijn die binnen een 
(thuis-)zorgnetwerk plaats kunnen vinden.  
De generiek gevonden problemen zullen als uitkomst worden genoteerd. Aansluitend zal er worden 
gekeken of eenheid van taal een rol speelt binnen deze afzonderlijke problemen en of het gebruik 
hiervan de problemen zouden kunnen reduceren.  
 
Vanuit de analyse zijn de volgende generieke aandachtsvelden rondom informatie-uitwisseling 
binnen een (thuis-)zorgnetwerk geïdentificeerd. Binnen deze aandachtsvelden ontstaan mogelijk 
problemen die te relateren zijn aan het wel of niet gebruiken van eenheid van taal. 

Aandachtsveld Informatie-uitwisseling 
relatie 

Reductie door Eenheid van 
Taal 

Betekenis informatie Ja Ja 
Zorg cliënt Ja Deels 
Communicatie Ja Deels 
Opleiding van zorgprofessional Ja Nee 
Interoperabiliteit Ja Ja 

Tabel. Uitkomsten analyse interviews 
 
Betekenis van informatie 
Vanuit de interviews komt naar voren dat zorgprofessionals aangeven dat zijn niet altijd of niet 
hellemaal bekend zijn met de betekenis van een begrip.   
 
Mogelijke problemen 
1.  Informatie wordt niet altijd op een juiste manier doorgegeven omdat de zorgprofessional niet 
weet waar hij/zij deze informatie neer kan/moet zetten. 
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2. Informatie wordt niet altijd goed begrepen omdat de zorgprofessional niet altijd wat er staat en 
wat er mee bedoeld wordt. 
 
Gezamenlijke deler hierin is dat de informatie die onderling gedeeld wordt niet volledig is of word. 
De zorgprofessional geven aan hiermee niet de juiste/laatste informatie te hebben die nodig is voor 
het op juiste wijze kunnen leveren van zorg 
 
Informatie-uitwisseling 
Hier is sprake van problemen die te herleiden zijn aan het uitwisselen van informatie onderling de 
zorgprofessionals. Wat opvalt is dat het verschil aan informatie voornamelijk voor lijkt te komen 
binnen de domeinen algemeen palliatief en medische processen en/of protocollen. Binnen medische 
aandoeningen lijkt dit probleem minder vaak of niet voor te komen.  
 
Onderling verband 
De mogelijke problemen hebben een verband met alle andere aandachtvelden die zijn 
geïdentificeerd. Het geven van de juiste betekenis aan informatie staat aan de basis van alle andere 
mogelijke problemen die zich af kunnen spelen binnen een (thuis-)zorgnetwerk. 
 
Eenheid van taal 
Het gebruiken van eenheid van taal zou binnen dit aandachtsveld kunnen leiden tot het reduceren 
van de mogelijke problemen die zich voordoen. Als de verschillende zorgprofessionals allemaal 
eenzelfde betekenis geven aan een begrip (standaardisatie) zou daarmee betekenis van informatie 
voor eenieder gelijk worden. De geconstateerde problemen zouden daardoor  afnemen waardoor er 
makkelijker met elkaar gecommuniceerd wordt en informatie beter gedeeld zal worden.  
 
Zorg cliënt  
Vanuit de interviews komt naar voren dat zorgprofessionals ervaren dat er mogelijk problemen 
rondom de zorg van een cliënt kunnen ontstaan. Dit wordt vooral gezien doordat er een gemis aan 
informatie ervaren wordt waarmee niet altijd kan worden vastgesteld of de zorg die gegeven wordt 
ook de beste zorg is op dat moment. 
 
Mogelijke problemen 
1. de cliënt krijgt te weinig zorg omdat zijn/haar situatie niet goed genoeg omschreven is of kan 
worden. De zorgprofessional mist informatie en kan daarmee niet goed genoeg leveren wat 
daadwerkelijk nodig is.  
 
2. de cliënt krijgt niet de juiste zorg omdat de informatie mogelijk verouderd is binnen het zorgplan. 
De zorgprofessional geeft hierbij nog zorg die gebaseerd is op oude informatie en niet op basis van 
de laatste situatie, waarin mogelijke veranderingen rondom de cliënt hebben plaatsgevonden. 
 
Informatie-uitwisseling 
Binnen dit aandachtsveld is er sprake van informatie-uitwisseling tussen de verschillende 
zorgprofessionals. Doordat deze mogelijk niet de juiste of verouderde informatie ter beschikking 
hebben kan het voorkomen dat zorg niet optimaal is richting een cliënt. Wat opvalt is dat deze 
mogelijke problemen zich voornamelijk lijken af te spelen binnen het domein werkprocessen en 
protocollen. 
 
Onderling verband 
Hierbij is een directe verband vast te stellen met betekenis van informatie. Doordat zorgprofessional 
niet altijd geheel op de hoogte zijn wat een begrip betekend kunnen zij ook niet altijd goed genoeg 
gebruik maken hiervan. Dit leidt daarmee, in sommige gevallen, tot mogelijke problemen in het 
leveren van zorg richting een cliënt.  
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Eenheid van taal 
Het gebruiken van eenheid van taal zal mogelijke problemen voor een deel kunnen reduceren. 
Informatie die onderling gedeeld wordt moet nog steeds accuraat zijn om er zorg voor te dragen dat 
de meest optimale zorg geleverd wordt. De informatie onder dezelfde begrippen wegschrijven helpt 
daarbij, echter als deze informatie onjuist of verouderd is helpt standaardisatie hierbij niet.  
 
Communicatie 
Vanuit de interviews komt naar voren dat zorgprofessionals mogelijk problemen rondom 
communicatie ervaren. Dit wordt vooral ervaren doordat ervanuit gegaan wordt dat eenieder de 
juiste invulling geeft aan een begrip maar hier niet zeker van is. Alsook dat informatie slechts bekend 
is bij een aantal specialistische zorgprofessionals die werkzaam zijn met deze informatie en de rest 
hier weinig mee doet. 
 
Mogelijke problemen 
1. Communicatie naar een cliënt verloopt niet altijd optimaal. De zorgprofessionals onderling 
veronderstellen dat zij allemaal bekend zijn met de betekenis van een begrip. Hier zullen zij dan ook 
op handelen. Informatie rondom dit begrip wordt daarmee slechts gedeeltelijk gedeeld in het 
zorgplan. De cliënt die het zorgplan ook in kan zien mist heeft deze betekenis aan informatie niet en 
zal daarmee niet volledig geïnformeerd zijn. Handelingen die uitgevoerd worden door de 
zorgprofessionals die verband houden met dit begrip worden dan ook niet altijd begrepen door de 
cliënt waardoor vragen kunnen ontstaan.  
 
2. Communicatie onderling de zorgprofessionals verloopt niet altijd optimaal. Binnen een aantal 
begrippen zijn het voornamelijk de specialistisch palliatieve zorgprofessionals die weet hebben van 
een begrip. Zij gebruiken dit begrip regelmatig en/of voeren de werkzaamheden uit rondom dit 
begrip. De overige zorgprofessionals zijn niet of nauwelijks bezig met de inhoud hiervan. Zijn missen 
daar mogelijk informatie mee die van belang kan zijn voor de zorg rondom een cliënt.  
 
Informatie-uitwisseling 
Binnen dit aandachtveld is er een relatie te leggen met informatie-uitwisseling. Communiceren gaat 
bij uitstek over het delen (uitwisselen) van informatie tussen een zender en een ontvanger. Beide 
mogelijke problemen hebben hierbij betrekking op alle drie de verschillende domeinen (algemeen 
palliatieve zorg, ziektes en/of medische aandoeningen en werkprocessen en/of protocollen). 
 
Onderling verband 
Voor beide mogelijke problemen is er een verband te herleiden naar zowel de betekenis van 
informatie als de zorg aan een cliënt.  
 
Eenheid van taal 
Het gebruiken van eenheid van taal zal hierbij deels helpen om de mogelijke problemen te 
reduceren. Communicatie onderling de zorgprofessionals zou beter kunnen verlopen als eenieder 
dezelfde betekenis heeft van een begrip en daarmee weet heeft van hetgeen er onderling met elkaar 
besproken wordt. Communicatie naar een cliënt zal hier niet meteen mee verbeteren. De cliënt is 
veelal niet medisch onderlegt waardoor hij/zij de betekenis van al deze verschillende begrippen vaak 
niet weet. Informatie die met hem/haar gedeeld wordt zal duidelijk en helder gecommuniceerd 
moeten. 
 
Interoperabiliteit 
Vanuit de interviews komt naar voren dat het gebruikte zorgplan niet overal gelijk is binnen het 
(thuis-)zorgnetwerk.  
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Mogelijke problemen 
1. Uitwisseling van zorgplan binnen het (thuis-)zorgnetwerk; doordat niet bij iedere zorginstantie 
hetzelfde zorgplan gebruikt wordt kan dit niet meeverhuizen met de cliënt als hij/zij ergens anders 
heen gaat. Om dit probleem op te lossen wordt de informatie handmatig omgezet van het ene 
zorgplan in het andere zorgplan. Hiermee ontstaat de kans dat er informatie verloren gaat.  
 
Informatie-uitwisseling 
Binnen dit aandachtsveld is sprake van het uitwisselen van informatie binnen een (thuis-
)zorgnetwerk. Het zorgplan, als basis, bevat alle informatie die bekend en benodigd is rondom een 
cliënt. Vanuit dit zorgplan wordt de nodige zorg geleverd door de verschillende zorgprofessionals. Als 
een cliënt binnen het (thuis-)zorgnetwerk richting een andere locatie gaat dan moet de beschikbare 
informatie onderling gedeeld worden.  
Hier is indirect een relatie te leggen op de verschillende domeinen (algemeen palliatieve zorg, ziektes 
en/of medische aandoeningen en werkprocessen en/of protocollen). Informatie die onderling 
gedeeld wordt zal gaan over alle zaken rondom de palliatieve zorg en is nu niet te herleiden naar een 
specifiek iets.  
 
Onderling verband 
Voor dit probleem is er een verband te herleiden zowel naar de zorg van de cliënt als communicatie.  
 
Eenheid van taal 
Het gebruiken van eenheid van taal zal binnen dit aandachtveld niet direct leiden tot een reductie 
van de problemen. De problemen komen voornamelijk voort vanuit het gebruiken van verschillende 
soorten systemen. Binnen deze systemen is eenheid van taal wel aan te raden zodat de informatie 
die overgezet moet worden wel onder het juiste hoofdstuk wordt geplaatst.   
 
Opleiding van de zorgprofessional 
Vanuit de interviews wordt aangegeven dat de zorgprofessionals een verschil in opleidingsniveau 
ervaren onderling. 
 
Mogelijke problemen 
1. Specialisme van de zorgprofessional; een aantal zorgprofessionals hebben zich gespecialiseerd in 
de palliatieve zorg. Hiermee zijn zij beter bekend met de verschillende begrippen die gebruikt 
worden dan de andere zorgprofessionals. Het gebruiken van voornamelijk algemene palliatieve 
begrippen is voor de specialistische zorgprofessionals dan ook iets wat meer vanzelfsprekend lijkt. Zij 
gebruiken deze begrippen om specifieke informatie te kunnen opschrijven/delen welke niet altijd 
voldoende begrepen wordt door de overige zorgprofessionals. Hiermee kan informatie verloren gaan 
of niet goed genoeg worden geïnterpreteerd.  
 
2. Er is een verschil in opleiding tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ zorgprofessional. Zorgprofessionals die 
recent zijn opgeleid hebben binnen hun basisopleiding meer informatie en lesstof gekregen over 
palliatieve zorg dan de zorgprofessional die in het verleden is opgeleid. Hiermee ontstaat er een 
natuurlijk verschil tussen de kennis en kunde die de zorgprofessional heeft rondom de palliatieve 
zorg. Wat hierbij vooral opvalt is dat beide zorgprofessionals wel dezelfde handelingen lijken uit te 
voeren die passend zijn binnen de palliatieve zorg en dat de ‘nieuwe’ zorgprofessional hier specifiek 
op rapporteert in het zorgplan. De ‘oudere’ zorgprofessional rapporteert deze informatie ook maar 
ziet dit meer als een algemeen iets en maakt niet de verschillende scheidingen die gebruikt worden 
binnen de palliatieve zorg. Door deze manier van rapporteren kan het voorkomen dat informatie niet 
voldoende met elkaar gedeeld wordt. 
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Informatie-uitwisseling 
Binnen dit aandachtsveld is er sprake van informatie-uitwisseling onderling de zorgprofessionals. 
Door een verschil in opleidingsniveau onderling de verschillende zorgprofessionals ontstaat er een 
verschil tussen het kennisniveau dat gebruikt wordt om informatie met elkaar te kunnen delen. Wat 
voor de ene zorgprofessional een vanzelfsprekendheid kan zijn kan voor de ander iets zijn wat hij/zij 
niet of nauwelijks gebruikt. Hierdoor is er een mismatch tussen hetgeen de zorgprofessionals met 
elkaar kunnen delen.  
Hierbij valt op te merken dat dit betrekking heeft op de algemene palliatieve begrippen. 
 
Onderling verband 
Binnen beide mogelijke problemen hebben voornamelijk verband met de algemene palliatieve zorg 
begrippen. Hierdoor komt het voor dat informatie minder gedetailleerd binnen een specifiek 
hoofdstuk in het zorgplan wordt beschreven. Dit kan leiden tot mogelijk gemis aan informatie 
waardoor de zorg aan de cliënt minder optimaal zou kunnen zijn.  
Voor beide mogelijke problemen is er een verband te herleiden naar zowel de betekenis van 
informatie van informatie als communicatie.  
 
Eenheid van taal 
Het gebruiken van eenheid van taal zal mogelijke problemen voor een deel kunnen reduceren. De 
zorgprofessionals die opgeleid zijn met de specialistische kennis rondom palliatieve zorg zullen 
informatie hierdoor mogelijk makkelijker en sneller kunnen delen met elkaar. De zorgprofessionals 
die deze kennis niet hebben zullen mogelijk nog meer informatie gaan missen omdat zij niet bekend 
zijn met de begrippen en de standaardisatie die daarbij wordt toegepast. 
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1. Zorgplan 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Het individueel zorgplan 

is de dynamische set 

van afspraken van de 

patiënt en de 

zorgverlener(s) over 

zorg én 

zelfmanagement. Deze 

afspraken zijn 

gebaseerd op de 

individuele waarden, 

wensen en behoeften 

en situatie van de 

patiënt. Deze afspraken 

komen in gezamenlijke 

besluitvorming tot 

stand. Het individueel 

zorgplan vormt de 

weerslag van het proces 

van proactieve 

zorgplanning. 

Zorgprofessional Onderling Laat ik zo stellen de (wijk-

)verpleegkundige stelt het zorgplan 

samen met de cliënt op. Met 

doelen die de cliënt of wij wensen. 

Hoe we die dan vertalen in het 

uitschrijven in een enquête, denk ik 

dat we wel hetzelfde bedoelen 

want we zorgen wel dat we 

hetzelfde plan voor ogen hebben 

en verantwoording in ons dossier 

op dezelfde wijze invullen. 

Ik denk dat het zorgplan voor ons 

allen wel duidelijk is maar wij 

hebben niet specifiek een palliatief 

zorgplan.  

We hebben een O&S-systeem dat 

is niet speciaal. We zouden hem 

liever op de palliatieve zorg 

ingericht zien. Zodat ook de doelen 

die er instaan specifieker op de 

palliatieve zorg kunnen 

beschrijven. 

Ik zie daar wel verschil in de 

thuiszorg. Je merkt vooral die 

verschillen als een cliënt door zou 

stromen naar intern.  Dat een heel 

ander zorgplan geschreven wordt. 

Als je naar deze zorgplannen kijkt 

zie je ook wel echt verschillen in. 

Je hebt oudere waarbij je echt met 

doelen kan gaan werken, maar je 

hebt ook oudere waarbij je die 

doelen toch nooit gaat halen, dus 

dan inderdaad kom je aan die 

afspraak terecht. 

Dus als je een cliënt over krijgt van 

een ander team bijvoorbeeld dat je 

denkt ik had het zorgplan toch heel 

anders opgeleverd. 

Deel analyse problemen Geen directe problemen te 

constateren. 

Gebrek aan specifiek kunnen 

rapporteren op palliatieve zorg. 

Begrippen zijn te algemeen. 

Verschil in zorgplan. Zorgplannen 

zijn anders geformuleerd binnen 

het zorgnetwerk. 

Literatuur Ik denk dat het op alle vlak wel 

beter kan.  

Wij zien op dit moment het 

zorgplan leidend voor onze 

zorgverzekeraar om onze zorg te 

verantwoorden. Waarbij we de 

cliënt en ons eigen doel nog wel 

eens vergeten of voorbijschieten.  

Ik denk wel dat wij de zorgdoelen 

goed kunnen om schrijven in het 

zorgplan. Ook wel op de palliatieve 

zorg. 

Ja, dat klopt en dat is volgens mij 

ook gewoon zo dat wij veel 

doelgerichter werken omdat je 

anders een zorgplan krijgt wat is 

het totaal niet meer leesbaar.  Als 

je hem helemaal uitgebreid hebt, ik 

merk in de praktijk en bij collega’s, 

hoe uitgebreider het zorgplan hoe 

lastiger het wordt. Als je dan echt 

concreet doelen erin hebt staan is 

het leesbaar en volgbaar dan dat je 

en heel uitgebreid zorgplan hebt. 

Deel analyse problemen Zorgplan (zorgverzekeraar) is 

leidend in plaats van de 

persoonlijke, benodigde zorg 

richting de cliënt.  

Geen directe problemen te 

constateren. 

Te veel details is 

onleesbaar/onwerkbaar zorgplan is 

voor collega’s. 
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Additionele aanvullingen  Wij kijken nog heel klein, 

minimalistisch en het kan veel 

groter. 

Ik denk dat met onze manier van 

werken de informatie-uitwisseling 

wel goed werkt, maar dat deze wel 

beter zou kunnen. 

Proactief zorgplan, waar alle 

disciplines in kunnen en waar 

gezamenlijk in gewerkt kan 

worden. Wat ook mee kan 

verhuizen naar een andere plek. 

We gebruiken het O&S-systeem 

maar ik denk dat er misschien wel 

een ander beter systeem zou 

kunnen zijn wat voor beter zou 

kunnen werken. 

Ik denk het wel eens, omdat je dan 

afspreekt met de cliënt ik heb deze 

doelen of wij hebben deze doelen 

met elkaar afgesproken en als je 

een andere zorgprofessional hebt 

bijvoorbeeld een ergotherapeut of 

een fysiotherapeut, die kan precies 

net iets anders willen dan wat op 

dat moment de bedoeling is. 

Ik denk wel dat als je het zorgplan 

mee moet sturen naar een andere 

discipline, dat er dan wel een 

probleem in verband met de 

informatie-uitwisseling kan zijn, dat 

ze net iets missen omdat wij dat op 

een andere plek beschrijven. 

Deel analyse problemen  Gezamenlijk werken in hetzelfde 

zorgplan en mee kan naar andere 

afdeling binnen zorgnetwerk indien 

nodig. 

Verschil in doelen tussen de 

zorgprofessionals.  

Zorgplan dat mee kan met de cliënt 

naar een andere afdeling binnen 

een zorgnetwerk indien nodig. 

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Niet specifiek/gedetailleerd kunnen rapporteren over de benodigde palliatieve zorg. 

b. Te veel details in het zorgplan leiden naar mogelijk onwerkbare situatie/omstandigheden. 

c. Verschillen in gebruikte zorgplannen binnen de verschillende disciplines binnen het zorgnetwerk.  

d. Zorgplan moet mee kunnen verhuizen naar een andere discipline binnen het zorgnetwerk. 

e. Het zorgplan is leidend ten opzichte van de te geven zorg richting de cliënt. 

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1.  Betekenis informatie 
Punt a en b geven beide aan dat er mogelijk problemen kunnen ontstaan waar het gaat om de betekenis/definities van begrippen binnen het zorgplan. 

Doordat er of te veel informatie omschreven wordt of niet specifiek op palliatieve zorg gerapporteerd kan worden lijkt er te veel informatie beschikbaar 

te zijn waardoor de zorgprofessional niet altijd het juiste beeld heeft wat er moet gebeuren. 

 

2. Interoperabiliteit 
Punt c en d geven beide aan dat er mogelijk problemen kunnen ontstaan waar het gaat om het kunnen uitwisselen/overdragen van een zorgplan dat 

opgemaakt is voor een cliënt. Verschillende disciplines binnen het zorgnetwerk gebruiken verschillende systemen en daarmee verschillende 

zorgplannen. Hiermee is de initiële informatie van een cliënt niet een-op-een uitwisselbaar waardoor mogelijk tijd en informatie verloren gaat als een 

cliënt intern het zorgnetwerk wisselt naar een andere afdeling. 

Punt e is niet te koppelen aan een probleem rondom informatie-uitwisseling. 
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2. Informed consent 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Op basis van gerichte 

informatie verkregen 

toestemming van de 

patiënt – of zijn 

wettelijk 

vertegenwoordiger of 

door de patiënt 

schriftelijk gemachtigde 

om een onderzoek te 

doen of een medische 

behandeling uit te 

voeren. 

Zorgprofessional Onderling Laat ik ten eerste zeggen dit begrip 

gebruiken we überhaupt niet 

binnen ons werk. Dus tot aan de 

vragen lijst heb ik hem niet zozeer 

tot mij genomen maar wel 

opgezocht.  

Het zit zeker op stukje arts 

voorlichting, wet WGBO.  

Ik snap dat we hier allemaal iets 

anders verzinnen want eigenlijk 

niemand wat deze term inhoud.  

Ik denk dat informed consent dat 

dat in de praktijk met name door 

de artsen goed ingevuld wordt en 

ook in de verslaglegging in het 

dossier in de medische rapportage. 

Ik ken het begrip wel maar als je 

naar andere zorgverleners kijkt dat 

het een begrip is dat ze niet 

kennen. Wel dat het gedaan wordt 

maar niet onder die term. 

Je vraagt toestemming ergens voor 

of als iemand zelf iets niet meer 

kan is dat verschoven naar de 

eerste contactpersoon dat is 

vastgelegd en zijn netjes afspraken 

over gemaakt. Maar die 

toestemming is er wel maar niet 

zozeer onder de noemer informed 

consent. 

Ik denk dat dat inderdaad ook 

voornamelijk deels komt door het 

zorghart van. Wij willen soms 

gewoon echt heel graag iets voor 

een cliënt doen waardoor je soms 

het stukje toestemming overslaat 

zeg maar. Doordat je toch wel wilt 

proberen, in de palliatieve zorg, je 

wilt het beste voor de cliënt maar 

soms wil hij/zij dat niet. 

Deel analyse problemen Onbekendheid van het begrip bij 

deel zorgprofessionals. 

Onbekendheid van het begrip bij 

deel zorgprofessionals. 

 

Literatuur Ik denk dat het bij de arts 

duidelijker zou kunnen zijn dan bij 

ons in de zorg, daar zijn we ons niet 

altijd bewust van dat eigenlijk de 

cliënt toestemming moet geven. 

 

Ik heb het dan over een eerste 

contactpersoon en in ons geval 

gaat het dan eigenlijk altijd om een 

wettelijk vertegenwoordiger. Dan is 

het vaak of een zoon of een 

dochter en zijn er bijvoorbeeld 

geen kinderen dan is het op een 

andere manier geregeld dat het 

wel kloppend is juridisch.  

Natuurlijk vraag je altijd wel 

toestemming en je probeert 

gewoon het beste op dat moment 

te doen en ik denk dat het soms 

ook wel eens een probleem is qua 

begrip. Dat de cliënt je op de juiste 

manier begrijpt. Dat zie je wel eens 

met berichten die ze dan krijgen 

tussen zorgprofessionals. In de 

thuiszorg wordt dat ook nog wel via 

de cliënt gestuurd of via 

mantelzorger. Die begrijpen de 

medische taal helemaal niet en 

moet je soms heel veel moeite 

doen om iets te bereiken. 
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Deel analyse problemen Onbewust van inhoud/betekenis 

begrip bij zorgprofessionals.  

 Onbekendheid van begrip bij zowel 

cliënt en/of wettelijke 

vertegenwoordigers. 

Additionele aanvullingen Ik ervaar dat we geen informatie 

missen of dat de cliënt geen 

keuzevrijheid heeft of het niet goed 

zou keuren. 

Ik denk dat we daar wel tekort 

inschieten, dat we ons daar niet 

van bewust zijn.  

Op het stukje medische geeft de 

cliënt vaak altijd wel toestemming 

of geen toestemming voor.  

Of wij iemand gaan verzorgen dat 

neemt de cliënt gauw aan dat dat 

juist is. 

Twijfelen wij aan zijn cognitieve 

inzet dan betrekken wij zeker de 

mantelzorg of de wettelijke 

vertegenwoordiger daarbij.  

Ik denk dat we het heel goed doen, 

maar ik denk dat wat je zegt, je 

loopt wel eens ergens tegenaan 

waarvan je denkt dit verdient niet 

de schoonheidsprijs, dit had beter 

gekund. 

Meer over de afspraken die je 

maakt, als je kijkt naar medisch 

beleid, behandelbeleid, welke 

afspraken maak je daarover, op 

welk moment doe je dat. 

Dat is niet altijd/geen onwil maar 

dat is vaak een kwestie van, ik denk 

een stukje kennis en logisch 

nadenken dat goed willen doen. 

De huisarts praat iets meer in 

gebruik begrijpelijke taal voor de 

cliënt in plaats van dat je dit er 

allemaal door gooit. 

Dan krijg je wel toestemming dat 

we dat niet meer gaan doen en dan 

vraag ik mij wel eens af snapt de 

cliënt het überhaupt. 

vooral op het moment dat wij zorg 

leveren en denken moeten we dit 

überhaupt nog gaan doen. Als het 

wel afgesproken is omdat de cliënt 

niet helemaal op de hoogte is van 

wat zijn de risico's, wat als ik het 

niet doe. 

Deel analyse problemen Onbewustheid van 

zorgprofessionals m.b.t. inhoud 

begrip.  

Maken van onderlinge afspraken 

wie doet wat en wanneer. 

Gebrek aan kennis aangaande 

inhoud begrip. 

Gebrek aan kennis en/of begrip bij 

cliënt over de zorg die wel of niet 

geleverd gaat worden.  

 

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Onbekendheid van het begrip bij deel zorgprofessionals. 

b. Onbewust van inhoud/betekenis begrip bij zorgprofessionals. 

c. Onbekendheid van begrip bij zowel cliënt en/of wettelijke vertegenwoordigers. 

d. Maken van onderlinge afspraken wie doet wat en wanneer. 

e. Gebrek aan kennis en/of begrip bij cliënt over de zorg die wel of niet geleverd gaat worden.  

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1. Betekenis Informatie 
Alle bovenstaande punten zijn te relateren aan een gebrek aan kennis aangaande het begrip informed consent. Deze onbekendheid is zowel te zien bij 

een groot deel van de zorgprofessionals als ook bij de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordigers. Dit gemis aan kennis kan ertoe leiden dat 

zorgprofessionals aannames waar het gaat om het leveren van zorg of het uitvoeren van handelingen zonder dat men precies van elkaar weet of deze 

zaken uitgevoerd kunnen en/of moeten worden. De kennis lijkt bij sommige zorgprofessionals aanwezig te zijn maar niet altijd evengoed gedeeld te 

worden binnen het zorgnetwerk.  
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3. Ziektegerichte palliatie 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Ziektegerichte palliatie 

beoogt de kwaliteit van 

leven te handhaven of 

te verbeteren door de 

onderliggende ziekte te 

behandelen. Daarnaast 

kan verlenging van het 

leven een doel zijn, mits 

de kwaliteit van leven 

voor de patiënt 

acceptabel is en de 

patiënt deze verlenging 

wenselijk vindt. 

Literatuur Ik denk dat de interpretatie zit in 

het woordje palliatieve zorg 

waarbij wij denken iemand is 

uitbehandeld en gaat overlijden.  

Terwijl interpreten bij ziekgerichte 

behandeling dat we iemand nog 

herstellen en dat matched niet bij 

deze twee termen die aan elkaar 

gekoppeld zijn waar het gaat om 

kwaliteit van leven. 

Ik denk dat dat bij ons ook wel voor 

een deel opgaat. Er is een 

behandeling, je probeert te 

verbeteren. Als dat niet lukt dan is 

kwaliteit van leven met die 

behandeling wel het belangrijkste.  

Daar heeft de bewoner zeker een 

stem in, die wordt daarin gehoord. 

Dat neem je natuurlijk wel je 

achterhoofd mee als je in de 

palliatieve zorg werkt. 

Ik denk dat we het onbewust wel 

altijd doen als je bezig bent met 

ziektegerichte palliatieve zorg. 

Kwaliteit van leven staat altijd heel 

hoog in het vaandel bij ons in de 

zorg.  

Deel analyse problemen Mogelijk verschil in interpretatie 

van betekenis van het begrip.  

   

Additionele aanvullingen Ik denk niet dat we naar de cliënt 

zo die vraagstelling hebben maar 

onderling in het team nog wel eens 

afvragen waarom doen we, of 

waarom doet de arts wat ze doet. 

Het is een losstaande term en de 

koppeling van, en dat we daar 

meer verdieping in moeten 

hebben. 

Het wordt ook wel niet toegepast. 

Dan probeer je zonder ook de 

kwaliteit van leven zo hoog 

mogelijk te houden. 

  

Deel analyse problemen     

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Mogelijk verschil in interpretatie van betekenis van het begrip. 

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1. Betekenis Informatie 
Het bovenstaande punt geeft aan dat er tussen de zorgprofessionals mogelijk een verschil zit in hoe het begrip gebruikt wordt en hoe de literatuur het 

begrip voorschrijft. Vanuit de zorgprofessionals komt niet naar voren dat zijn hier direct problemen ondervinden die zijn te herleiden naar informatie-

uitwisseling of het bieden van zorg.  
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4. Fysieke dimensie 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

De fysieke dimensie van 

palliatieve zorg verkent, 

onderzoekt en 

behandelt lichamelijke 

symptomen en maakt 

daarbij zo nodig gebruik 

van passende en 

gevalideerde 

(meet)instrumenten. 

Behandeling van 

symptomen is multi 

dimensioneel en kan 

bestaan uit niet-

medicamenteuze en 

medicamenteuze 

interventies, al of niet 

ondersteund met 

complementaire zorg. 

Zorgprofessional Onderling Ik denk dat het al terugkomt in de 

enquête dat we er allemaal wel een 

andere soort betekenis aangeven. 

Het is een term die eigenlijk nog 

niet heel veel gebruikt wordt 

binnen ons werk.  

In het zorgplan probeer je daar nu 

aandacht aan te geven maar het is 

niet een term van oh die gebruiken 

we dagelijks.  

Ik denk dat daar de interpretatie 

verschillen van komen. 

De fysieke dimensie die zit ook wel 

bij ons zorgplan. Maar dat 

beschrijven wij niet zo specifiek 

omdat dat in ons systeem anders 

omschreven wordt. We hebben wel 

de tab fysiek en dan schrijf je daar 

dus je doelen op uit hoe iemand 

fysiek eraan toe is en welke doelen 

je daarbij hebt.  

Ik denk dat dat inderdaad 

voornamelijk het verschil is in 

opleiding, hoe we opgeleid zijn en 

dat tegenwoordig daar veel 

aandacht aan besteed wordt en dat 

dat vroeger niet zo was. 

Deel analyse problemen Geen eenduidige betekenis aan het 

begrip/verschil in interpretatie. 

  Verschil in opleiding tussen 

zorgprofessionals. 

Literatuur Complementaire zorg is iets wat 

heel erg vernieuwend is. Waarin 

zeker nog niet iedereen mee 

bekend is.  

Als je kijkt, je hebt het over het 

bredere stukje fysiek. Wij zien het 

vooral lichamelijk nog.  

En ik denk dat daarin ook nog het 

verschil in niveau zit. De 

wijkverpleegkundige/HBO-V’er al 

wel naar zou moeten kunnen 

kijken, en dat de verzorgende IG en 

verpleegkundige die kijken 

waarschijnlijk net iets korter bij. 

Ik denk dat wij meer kijken als 

mensen fysieke klachten hebben 

van wat kunnen we daar dan mee. 

Kunnen we daar nog wat mee kan 

de fysio daar mee. Is er 

pijnbestrijding valt er ook onder 

denk ik.  Ik denk dat we veel meer 

kijken naar het behandelen en het 

wegenemen van fysieke klachten. 

De complementaire zorg is bij ons 

wel aan de orde maar die is 

minimaal. Daar zijn wel mensen 

voor opgeleid voor 

complementaire therapie en die 

wordt ook wel gebruikt.  

Ik denk dat er verpleegkundigen 

zijn die daarin geschoold kunnen 

worden in de verschillende 

dimensies. 

Deel analyse problemen  Verschil in niveau van de 

zorgprofessional. 

Verschil in opleiding 

zorgprofessionals. 

Verschil in scholing van de 

zorgprofessionals. 

Additionele aanvullingen Ik denk niet dat het onderling 

problemen oplevert. Ik denk wel 

dat het een tekortkoming voor de 

cliënt kan zijn. 

Dan zou ik zeggen dat de rol van de 

wijkverpleegkundige daarin veel 

meer sturend moet gaan worden.  

Op de locatie waar ik werk is dat 

iets waar we het continue samen 

over hebben. De arts en wij als 

zorg. 

Ik denk dat daar een verschil zit 

tussen de oude en de nieuwe 

verpleegkunde opleiding. 

Dat merk ik in zorg evaluaties, dat 

een nieuw afgestudeerde 

rapporteer in dimensies en als je 

kijkt naar een collega die al 10 jaar 
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geleden is afgestuurd, dat is een 

groot verhaal en gaat van hort naar 

her en niet in de verschillende 

dimensies. 

Ik denk dat als je de dimensies 

specifiek uit elkaar haalt, dat 

iemand bijvoorbeeld sneller opvalt 

dat hij specifieke zorg nodig heeft 

in plaats van dat het in een 

algemene rapportage staat.  

Deel analyse problemen Geen onderlinge problemen, wel 

richting cliënt en de mate van zorg 

die hij/zij krijgt.  

 Verschil in niveau van de 

zorgprofessionals.  

Verschil in wat wel/niet 

gerapporteerd wordt binnen een 

zorgplan.  

Indirect mogelijk invloed op zorg 

die geleverd wordt naar een cliënt. 

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Geen eenduidige betekenis aan het begrip/verschil in interpretatie. 

b. Verschil in opleiding tussen zorgprofessionals. 

c. Verschil in niveau van de zorgprofessional. 

d. Verschil in scholing van de zorgprofessionals. 

e. Geen onderlinge problemen, wel richting cliënt en de mate van zorg die hij/zij krijgt. 

f. Indirect mogelijk invloed op zorg die geleverd wordt naar een cliënt. 

g. Verschil in wat wel/niet gerapporteerd wordt binnen een zorgplan. 

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1. Betekenis informatie 
Punt a en g geven aan dat er tussen de zorgprofessionals een verschil te merken is over de betekenis van dit begrip. Hiermee ontstaat het mogelijke 

probleem dat informatie in het zorgplan niet of niet voldoende gerapporteerd wordt waardoor deze gemist kan worden. 

 

2. Opleiding zorgprofessional 
Punt b, c en d geven aan dat er verschillen zijn in de wijze waarop zorgprofessionals opgeleid en/of geschoold worden. Dit leidt tot een mogelijk 

probleem dat niet iedere zorgprofessional dezelfde kennis over zorg heeft waardoor informatie niet altijd gemakkelijk met elkaar gedeeld kan worden. 

 

3. Zorg Cliënt 
Punt e en f geven aan dat door het gemis/verschil in interpretatie van de betekenis en/of het verschil in niveau de zorg naar een cliënt niet altijd 

optimaal zou kunnen zijn. Doordat niet alle zorgprofessionals altijd duidelijk hebben wat er met dit begrip bedoeld wordt kan het voorkomen dat een 

cliënt niet de optimale zorg krijgt die binnen deze dimensie gegeven kan worden.  
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5. Psychische dimensie 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

De psychische dimensie 

van palliatieve zorg 

omvat zorg die 

betrekking heeft op het 

psychische en 

emotionele 

welbevinden van de 

patiënt en diens 

naasten, waaronder 

onder meer zaken als 

eigenwaarde en inzicht 

in aanpassing aan de 

gevolgen en het hebben 

van een ziekte. 

Zorgprofessional Onderling Ik denk dat we, wat hier geschetst 

wordt de verschillen, dat we daar 

heel breed in zijn. 

Dan heb je daar wel verstoringen 

omdat er een andere interpretatie 

is van een woord of van een zin of 

een beeld dat er geschetst wordt 

van een cliënt of diens 

mantelzorger. 

Ik denk dat je wel tekort kan 

schieten omdat je weer niet de 

juiste beelden bij de termen hebt.  

Of het zorgplan is dan niet 

voldoende goed gevuld. Of het 

team heeft niet genoeg kennis. 

  Een gebrek aan kennis over die 

verschillende dimensies en 

inderdaad als jij wat spitst op de 

psychische dimensie en wat het 

precies inhoud kun je veel meer 

dingen constateren en veel eerder 

een geestelijk verzorger of iemand 

bijvoorbeeld een psychisch 

ondersteuner schakelen. 

Deel analyse problemen Interpretatie van woorden of 

zinnen. 

Niet voldoende vullen zorgplan. 

Gebrek aan kennis binnen het 

team. 

 Gebrek aan kennis aangaande 

begrip. 

Literatuur Dat is het stukje, als je kijkt naar de 

palliatieve verpleegkundige zou dit 

stukje moet tackelen en schiet de 

zorgprofessional te kort. 

De palliatieve verpleegkundige kijkt 

het aller breedst. Die zal de 

mantelzorgers goed in beeld 

hebben op dit hele plaatje. 

  De laatste paar jaar echt veel meer 

de mantelzorgers erbij betrekken 

dat heeft natuurlijk ook met al het 

nieuws te maken dat iedereen veel 

langer thuis moet blijven wonen. Ik 

merk ook dat er zorg ingezet wordt 

niet omdat het per se nodig is voor 

de cliënt maar puur om de 

mantelzorg te ontlasten. Daar 

worden steeds meer stappen in 

genomen.  

Deel analyse problemen Kennis alleen bij de palliatieve 

specialist. 

  

Additionele aanvullingen   Ik denk dat het in die al die in die 

verschillende dimensies daar 

hebben wij het op de praktijk 

gewoon niet zo over. Als je de 

Dat er ook sommige mindere oog 

hebben voor de mantelzorger en 

dan voornamelijk als op den duur 

de cliënt is overleden of is verhuisd, 
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opleiding palliatieve zorg gehad 

hebt, ben je heel erg op de hoogte 

van die verschillende dimensies.  

Daar hebben we het in de praktijk 

niet op die manier over.  Je krijgt 

dat in opleiding en later komt het 

stukje echt wel aan de orde maar 

het is niet dat je continu met je 

boekje erbij loopt van hebben we 

het nu over de psychische 

dementie en dat is dus wat ben ik 

net ook al tegen je zei dat zien we 

niet terug in ons zorgplan. 

praat op dat moment met de 

mantelzorger. Eigenlijk vallen zij op 

dat moment in een zwart gat. Wij 

als thuiszorg komen dan namelijk 

niet meet bij de cliënt. 

Deel analyse problemen  Kennis aanwezig bij specialistisch 

opgeleid personeel. 

 

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Interpretatie van woorden of zinnen. 

b. Gebrek aan kennis aangaande begrip. 

c. Gebrek aan kennis binnen het team. 

d. Kennis alleen bij de palliatieve specialist. 

e. Kennis aanwezig bij specialistisch opgeleid personeel. 

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1. Betekenis informatie 
Punt a, b en c geven aan dat kennis aangaande dit begrip veelal bekend is bij de zorgprofessional die gespecialiseerd is in palliatieve zorg. Probleem dat 

hier mogelijk uit ontstaat is dat hij/zij binnen dit begrip informatie in het zorgplan vermeld die door de rest van het team niet goed/goed genoeg 

begrepen of geïnterpreteerd wordt. 

 

2. Opleiding zorgprofessional 
Punt d en e geven aan dat er een verschil is met betrekking tot de kennis aangaande dit begrip tussen de zorgprofessional die is specialistisch is 

opgeleid voor palliatieve zorg en de overige zorgprofessionals. Dit kan tot mogelijke problemen leiden waarbij de specialistische zorgprofessional 

informatie noteert binnen dit domein die door de overige zorgprofessionals niet of niet goed genoeg wordt begrepen.  
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6. Spirituele dimensie 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Spiritualiteit is de 

dynamische dimensie 

van het menselijk leven 

die betrekking heeft op 

de manier waarop 

personen (individueel 

zowel als in 

gemeenschap) zin, doel 

en transcendentie 

ervaren, uitdrukken 

en/of zoeken en 

waarop zij zich 

verbinden 

met/verhouden tot het 

moment, zichzelf, 

anderen, de natuur, het 

betekenisvolle en/of 

het heilige’. 

Zorgprofessional Onderling Heeft een stukje te maken met de 

eigen achtergrond van mensen, is 

een dimensie waarin we heel lang 

tekort hebben geschoten als zorg.  

Is niet als belangrijk ervaren en we 

zien nu dat het voor de meeste 

mensen (en mantelzorgers erom 

heen) een belangrijk onderdeel is 

van het rouwproces of overlijden. 

  Voornamelijk komt hoe 

interpreteert de zorgprofessional 

het spirituele? Daar is nog wel eens 

discussie over. De ene heeft het 

over het eigen bewustzijn de ander 

schept daar alleen het geloof 

onder. Met het geloof doen we in 

palliatieve zorg natuurlijk wel wat 

in samenwerking met de kerk.  

Maar als je dan weer naar het 

eigen bewust zijn kijkt op het 

moment dat eigenlijk iemand niet 

gelovig is, wordt er dan nog wel 

verder op ingaan. 

Deel analyse problemen Te weinig aandacht.   Betekenis van het begrip. 

Additionele aanvullingen Daarin is zeker de een meer feeling 

en luisterend oor dan de ander.  

Heeft ook het gevoel dat ze beter 

over het onderwerp kunnen 

sparren dan de ander. Voor velen is 

het best een moeilijk onderwerp 

om te bespreken. 

Doordat we in teamverband 

werken dat we dan weten dat doet 

mijn collega of we schakelen 

ondersteuning in op het gebied 

door een andere professional. 

Diegene die het wel doen 

rapporten dit heel duidelijk. Dus 

diegene met minder affiniteit is wel 

op de hoogte maar zal dit niet 

verder oppakken. 

Ik denk dat het in die al die in die 

verschillende dimensies daar 

hebben wij het op de praktijk 

gewoon niet zo over. Als je de 

opleiding palliatieve zorg gehad 

hebt, ben je heel erg op de hoogte 

van die verschillende dimensies.  

Daar hebben we het in de praktijk 

niet op die manier over.  Je krijgt 

dat in opleiding en later komt het 

stukje echt wel aan de orde maar 

het is niet dat je continu met je 

boekje erbij loopt van hebben we 

het nu over de psychische 

dementie. 

Ik denk dat je moet weten naar wie 

je moet door verwijzen. Je merkt 

redelijk snel hoe een cliënt met 

zijn/haar geloof omgaat en hoe 

deze graag ziet dat de 

zorgprofessional hiermee omgaat.  

Dat je wel op de hoogte moet zijn 

van de geloofsgebruiken als je een 

gelovig cliënt hebt.  

Bewust zijn dat ze die kant ook nog 

op moeten kijken want voor hun 

bestaat dat misschien helemaal 

niet. Dus dan denk ik wel dat je 

daar soms informatie in mist. 

 Deel analyse problemen  Verschil tussen zorgprofessionals.  

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Te weinig aandacht. 

b. Betekenis van het begrip. 

c. Verschil tussen zorgprofessionals. 
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Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

 

1. Betekenis informatie 
Punt b geeft aan dat er een mogelijk probleem zou kunnen ontstaan tussen de zorgprofessionals waar het gaat om de invulling van het daadwerkelijke 

begrip. De interviews geven daarbij een beeld dat dit een precaire discipline is welke veelal ingevuld wordt door zorgprofessionals die hier voldoende, 

eigen intrinsieke, motovatie voor hebben. Er worden hier dan ook niet al te veel problemen voorzien waar het gaat om de uitwisseling van informatie of 

het geven van zorg daar dit gedaan wordt door slechts een kleine groep zorgprofessionals.  
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7. Multimorbiditeit 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Syn. comorbiditeit; het 

voorkomen van twee of 

meer chronische 

aandoeningen bij 

dezelfde persoon op 

hetzelfde tijdstip; soms 

is er oorzakelijk 

verband. 

Literatuur Het is mijn vanzelfsprekendheid dat 

het tegelijk en chronisch aanwezig 

zijn, uit ervaring, altijd zo is als we 

het hebben over multi morbiditeit.  

Dus een aanname van mij.  

Wij ervaren dat ze hebben en 

reuma, en COPD en diabetes en 

hartfalen. Dat is ook altijd tegelijk 

aanwezig. 

Ik denk dat we wel hetzelfde 

bedoelen. 

Het is niet een duidelijke 

gespecificeerde antwoord maar we 

bedoelen hetzelfde. 

Je merkt het wel maar ik denk niet 

dat er echt een verschil in is. Dat 

we wel in het achterhoofd houden 

het is multi morbiditeit als het 

chronisch is. Als het chronisch is 

dan stapelt het altijd op. Dat is de 

ene ziekte en daar komt de andere 

bij. 

Deel analyse problemen Geen problemen 

geconstateerd/aangedragen. 

Geen problemen 

geconstateerd/aangedragen. 

Geen problemen 

geconstateerd/aangedragen. 

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Geen problemen geconstateerd/aangedragen. 

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

Vanuit de interviews komt het beeld naar voren dat de verschillende zorgprofessionals allemaal hetzelfde beeld hebben bij dit begrip. Er worden hierbij 

dan ook geen directe problemen aangedragen waar men tegen aan zou kunnen lopen waar het gaat om de uitwisseling van informatie. 
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8. Nierfalen 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Syn. Nierinsufficiëntie; 

onvoldoende nier 

werking, toestand 

waarin de nieren 

tekortschieten om hun 

aandeel in de 

homeostase te 

vervullen, vnl. wat 

betreft de water- en 

mineraalhuishouding en 

de uitscheiding van 

(giftige) 

afbraakproducten van 

de stofwisseling. 

 

Literatuur In ieder geval voor het geven van 

voorlichting.  

Het is een gevolg dat er zeker bij is, 

waar het stukje voorlichting van 

zorg en preventie van zorg zeker 

gevolgen heeft en daar zou wel een 

tekort in kunnen zitten. 

ik denk dat we het met elkaar team 

variëteit; zorgende, IG 

verpleegkundige en 

wijkverpleegkundige samenwerking 

met de huisarts dat probleem wel 

tackelt dat het in de zorg levering 

geen probleem is, het is wel een 

stukje kennis die we als 

professional moeten hebben. En 

we misschien wel hebben maar zo 

in ons dagelijkse werk de diepgang 

in missen. 

Dat verschil zeggen we niet 

specifiek, we bedoelen het wel 

maar zeggen het niet specifiek. Ik 

vind dat heel logisch, het stukje 

nierfalen is iets dat onder de arts 

valt, de arts doet onderzoek naar 

de werking van de nieren. 

We weten dat als de nieren niet 

werken dat dat probleem bestaat. 

Deel analyse problemen Gebrek aan diepgang binnen 

zorgprofessionals. 

 Geen problemen 

geconstateerd/aangedragen. 

Additionele aanvullingen Communicatie naar een huisarts.  

Bij de patiënt zit het vooral in de 

voorlichting. Die zal mogelijk iets 

missen, dus als je praat over 

informed consent mis je daar 

mogelijk iets in.  

Hoewel ik wel denk dat je de 

verbinding moet hebben met de 

huisarts of specialist en de 

thuiszorg. Dan zou je het verschil 

kunnen tackelen. Je mist wel 

communicatie. 

Ik zie daar geen problemen in, er zij 

bij ons altijd voldoende mensen op 

de werkvloer die dat aan kunnen 

sturen en die daar zicht op hebben. 

  

Deel analyse Communicatie naar cliënt. 

 

  

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Gebrek aan diepgang binnen zorgprofessionals 

b. Communicatie naar cliënt. 
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Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1. Betekenis informatie 
Punt a geeft aan dat er mogelijk meer diepgang benodigd is binnen dit begrip. Daarbij wordt wel meegegeven dat er intern het team van 

zorgprofessionals geen problemen lijken te zijn waar het gaat om de betekenis van dit begrip en de uitvoer van zorg die daarbij geleverd zou moeten 

worden.  

 

2. Communicatie 
Punt b geeft aan dat er intern het team van zorgprofessionals mogelijk geen probleem is te onderkennen waar het gaat om de informatie-uitwisseling. 

Wel zou het mogelijk kunnen zijn dat niet alle informatie altijd goed met een cliënt gedeeld wordt waardoor deze mogelijk iets mist.  
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9. Parkinson 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Dikwijls familiaal, na het 

35e levensjaar 

optredend ziektebeeld 

dat gekenmerkt is door 

spierstijfheid (rigiditas), 

langzame tremor in de 

handen, toenemend bij 

emotie met typische 

bewegingen van de 

vingers, hypokinesie, 

speekselvloed 

(ptyalisme) loop- en 

spraakstoornissen, in 

veel gevallen 

ontwikkeld zich 

dementie. 

Literatuur Ik ben van mening dat het geen 

informatieproblemen oplevert.  

Ook geen problemen in de zorg 

want het stukje cognitie dat 

achteruit gaat signaleren we wel in 

de zorgvraag. Daar wordt op 

gerapporteerd en worden er acties 

uitgezet naar een casemanager of 

huisarts of Parkinson 

verpleegkundige en neuroloog. 

Dus het stukje of het familiare is, 

dat is voor ons niet aan de orde. 

Wij hoeven dat onderzoek niet te 

doen. Je hoort wel het komt bij ons 

in de familie veel voor of in de 

omgeving. Je hebt een hele buurt 

of een streek waar het meer 

voorkomt. Het is wat het is en daar 

stopt het voor ons. 

Ik denk dat wij dat inderdaad ook 

allemaal hetzelfde zien en dat we 

dan op den duur weten dat je een 

casemanager dementie nodig hebt. 

Ik verwacht ook van de nieuwe 

verpleegkundige dat zij hiervan op 

de hoogte is. Daarnaast vragen we 

ook aan ze of ze het weten als we 

gezamenlijk bij een cliënt aan het 

werk zijn. 

Deel analyse problemen Geen problemen 

geconstateerd/aangedragen. 

Geen problemen 

geconstateerd/aangedragen. 

Geen problemen 

geconstateerd/aangedragen. 

Additionele aanvullingen Als je kijkt naar preventie van zorg, 

waar we op moeten zitten, is dit 

wel een onderwerp wat eigenlijk bij 

het begin van het ziekteproces 

besproken moet worden.  

Omdat hier wel een gevolg is dat 

invloed heeft op iedereen.  

Als er wel specifiek gesproken 

wordt over het familiale of de 

dementie dan zie je in het zorgplan 

het stukje cognitie verschijnen. Als 

gevolg van Parkinson is er een 

cognitief probleem. Dat beschrijf je 

dan weer in he zorgplan. 

  

Deel analyse problemen    

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Geen problemen geconstateerd/aangedragen. 

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

Vanuit de interviews komt het beeld naar voren dat de verschillende zorgprofessionals allemaal hetzelfde beeld hebben bij dit begrip. Er worden hierbij 

dan ook geen directe problemen aangedragen waar men tegen aan zou kunnen lopen waar het gaat om de uitwisseling van informatie. 
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10. Aandachtsgebied Medicatie 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Een cliënt slikt vaak 

medicatie voor 

verschillende 

aandoeningen, zoals 

klachten aan hart, 

longen, maag, darmen 

enzovoort. 

 

Zorgprofessional Onderling Ik denk dat daarin een stukje hoe 

betrokken is de medewerker, hoe 

betrokken is de cliënt, 

mantelzorger en huisarts en de 

apotheker.  

Want ik denk dat we met medicatie 

veiligheid altijd wel met elkaar daar 

verantwoordelijk voor zijn. Maar 

als ik kijk naar de verzorgende IG, 

die kijkt alleen in het zorgplan; ik 

moet medicatie aanreiken. De 

verpleegkundige zal nog een keer 

opletten er is bijvoorbeeld een val 

risico bij bepaalde medicatie.  

Hier zouden we op moeten 

anticiperen maar dat doen we denk 

ik te weinig in het zorgplan en de 

communicatie naar elkaar. 

Binnen de locatie, en ook binnen 

de thuiszorg denk ik wel, loopt het 

net even anders. Er zijn de hele 

duidelijke afspraken over de over 

medicatie, daar zijn 

aandachtsvelden voor, er is een 

beleid op medicatie, er is een 

landelijke richtlijn. Dus er zijn 

allemaal afspraken over waar ons 

gewoon netjes aanhouden. Die 

worden allemaal vastgelegd in een 

dossier. 

Ik denk dat voornamelijk het 

verschil zit in hoe kundig is je cliënt 

op dat moment. Ik heb bij bepaalde 

cliënten alleen de bijwerkingen 

erbij staan omdat ze kunnen 

reageren op de medicatie maar die 

nemen dat zelf dus dan heb ik dan 

niet beschreven. Maar cliënten die 

het helemaal bijvoorbeeld door 

dementie helemaal niet meer en 

zelfstandig kunnen dan probeer ik 

wel zoveel mogelijk het hele proces 

te beschrijven. 

Deel analyse problemen Verschil in betekenis/invulling van 

het begrip. 

Uitvoer van handelingen verschilt 

tussen zorgprofessionals. 

    

Additionele aanvullingen Moet veel duidelijker in het 

zorgplan beschreven worden. 

Ik denk dat het ook interesse is en 

een stukje verantwoordelijkheid. 

Maar zoals de medicatie 

verstrekking loopt op een locatie of 

in de thuiszorg, die is echt 

beschreven in een beleid. Zo doen 

we dat. Dat ligt op twee plekken 

vast in het dossier. 

Daar moeten we heel eenduidig in 

werken. Er zit wel verschil in 

verzorgenden en verpleegkundigen 

omdat je als verpleegkundige een 

andere handelingen mag uitvoeren 

die een verzorgende niet mag. 

Denk wel dat we informatie missen 

en dat komt vooral omdat 

sommige die inderdaad hebben 

staan ik reik de medicatie elke 

ochtend aan en je weet op dat 

moment niet van eventuele 

allergieën. Dus als je dan 

onverwachts in het team komt en 

er zijn medicatie wijzigingen je niet 

weet of er dan mogelijk wat is. 

Als je niet weet dat een cliënt niet 

tegen bepaalde medicatie kan. Dat 

je dan soms niet op de hoogte bent 

van de reactie die kan gaan komen. 

Deel analyse problemen Onduidelijkheid binnen het 

zorgplan. 

Verantwoording in uitvoer van 

handelingen. 

 Onvoldoende kennis/invulling 

inhoudelijk van het begrip. 
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Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Verschil in betekenis/invulling van het begrip. 

b. Onvoldoende kennis/invulling inhoudelijk van het begrip. 

c. Onduidelijkheid binnen het zorgplan. 

d. Uitvoer van handelingen verschilt tussen zorgprofessionals. 

e. Verantwoording in uitvoer van handelingen. 

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1. Betekenis informatie 
Punt a, b en c geven vooral aan dat er onderling de zorgprofessionals onduidelijkheden zijn waar het gaat om wat het begrip inhoud en hoe dit 

verwoord wordt in het zorgplan dat gebruikt wordt van de desbetreffende cliënt. Het mogelijke probleem dat hierbij kan ontstaan is dat de 

zorgprofessionals van elkaar niet duidelijk hebben wat de een heeft geschreven en hoe de ander daar invulling aan mag en kan geven. 

 

2. Zorg Cliënt 
Punt d en e geven aan dat door de mogelijk verschillende interpretatie van de informatie in het zorgplan en/of de verantwoordelijkheid van de 

zorgprofessional de cliënt mogelijk niet altijd de gehele zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.  

Het verschil in interpretatie is te spiegelen aan de bovenstaande punten onder Betekenis informatie. Mogelijke problemen die daarbij ontstaan is dat 

een zorgprofessional niet alle informatie tot zich neemt waardoor hij/zij handeling wel of niet uitvoert.  

Het verschil in verantwoordelijkheid is vooral te herleiden naar het opleidingsniveau en de bevoegdheid van een zorgprofessional en ligt daarbij niet in 

de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals.  
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11. Case Managen 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Coördinatie van zorg, 

afstemming, verwijzen, 

zorg door anderen. Dus 

bijvoorbeeld de 

betrokkenheid van de 

fysiotherapeut, 

psycholoog, 

mondhygiënist of 

geestelijk verzorger 

 

Zorgprofessional Onderling Zie ik zeker terug en dat zie ik 

vooral in de gesprekken die er met 

de cliënt of familie zijn.  

In de rapportage zie je dat terug, in 

de communicatie naar de huisarts 

zie je dat terug en wij hebben daar 

gewoon, in principe is de 

wijkverpleegkundige redelijk in die 

rol gezet maar op het gebied van 

palliatieve zorg staat dat nog in de 

kinderschoenen. 

We gebruiken het woord niet in de 

praktijk dat is het. Wij kennen 

alleen een dementie specialist. 

Binnen de thuiszorg heb je 

bijvoorbeeld een casemanager 

dementie. Die begeleid dat hele dat 

hele proces of wordt op een 

bepaald moment ingeschakeld bij 

mensen met dementie en dat stopt 

eigenlijk zo gauw iemand in 

gehuisd wordt op een locatie. Het 

case managen, dat doen we 

natuurlijk als team om iemand 

heen. Daar zitten op de locatie 

allemaal zorgcoördinatoren en die 

zijn per bewoner aangewezen en 

die doen eigenlijk dat case 

managen. Ben je afwezig als 

casemanager van jouw bewoner 

dan neemt een ander het van je 

over. Dat is zonder dat daar 

afspraken over gemaakt worden, 

dat is een automatisch proces. Een 

gedeelde verantwoordelijkheid. 

Doordat bij ons een dementie 

casemanager is, dat je daar wel 

verschillen in ziet. Ik zie het meer 

inderdaad als mijn taak als 

verpleegkundige (hbo 

verpleegkundige of 

regieverpleegkundige) om de zorg 

echt te coördineer het regisseren 

richting de verschillende disciplines 

die bij die cliënt aanwezig zijn. 

Deel analyse problemen   Beperkte invulling aan betekenis 

van het begrip. Begrip wordt in de 

praktijk niet gebruikt. 

 

Literatuur Die rol ligt op dit moment bij de 

wijkverpleegkundige en ik denk dat 

die tekortschiet als de spin in het 

web zijn. 

Die hebben daar zeker een 

informatiestroom in en kunnen 

daar ook een verantwoordelijkheid 

in nemen. 

Daarin zit zeker wel verschil tussen 

intramuraal en extramuraal. Het is 

  Ik denk dat het meer een verschil is 

tussen de HBO en MBO 

verpleegkundige. Dat de HBO puur 

op de regie geschoold zijn. Dat je 

daar wel eens informatie mist 

doordat het contact minder is met 

verschillende disciplines. 
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vooral durven ze de ruimte te 

nemen in dit domein. 

Deel analyse problemen  Begrip belegd bij enkele 

specialistische zorgprofessionals.  

 Verschil in opleidingsniveau tussen 

zorgprofessionals.  

Additionele aanvullingen Nee, rondom de cliënt niet. Het is 

meer organisatorisch binnen het 

team. 

Dat heb je allemaal netjes in je in je 

verslaglegging als je zorgplan up-to-

date is en je loopt continu ernaast, 

dan moet iemand anders het zo 

over kunnen nemen en natuurlijk 

zit er verschil in hoe jij de dingen 

graag gezien zou willen hebben en 

hoe de ander het opgepakt heeft. 

Voornamelijk over het overzicht 

houden van waar eigenlijk iedereen 

mee bezig is en wat het doel is 

waar we allemaal aan werken. 

Deel analyse Organisatorische issue tussen 

zorgprofessionals. 

  

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Beperkte invulling aan betekenis van het begrip. Begrip wordt in de praktijk niet gebruikt. 

b. Verschil in opleidingsniveau tussen zorgprofessionals. 

c. Begrip belegd bij enkele specialistische zorgprofessionals. 

d. Organisatorische issue tussen zorgprofessionals. 

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1.Betekenis informatie 

Punt a en b geven aan dat binnen de zorgprofessionals dit begrip niet veel gebruikt wordt en dat de invulling hiervan niet bij eenieder bekend is. 

Mogelijk probleem dat zich daarbij kan voordoen is dat bij het wel gebruiken van het begrip de zorgprofessionals geen weet hebben van de 

inhoud/context en daar dan ook niet op kunnen handelen. Hiermee kan informatie verloren gaan tussen zorgprofessionals doordat de een wel weet 

heeft van dit begrip en de ander niet.  

 

2. Communicatie 
Punt c en d geven aan dat het begrip maar door een paar specialistische zorgprofessionals gebruikt wordt. Dit zijn daarbij de zorgprofessionals die ook 

actief invulling geven aan dit begrip. Mogelijk probleem dat hierbij kan ontstaan is dat deze selecte groep zorgprofessionals informatie binnen dit begrip 

deelt welke niet door de andere zorgprofessionals als zodanig wordt opgepakt. Daarmee kan het voorkomen dat een deel van de zorgprofessionals 

geen weet heeft van hetgeen er bedoeld wordt (informatie mist) en daarmee niet de zorg kan leveren die nodig is.  
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12. Medicatie Toedienen 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Geen 'formele' definitie 

van Medicatie 

toedienen. 

 

Zorgprofessional Onderling Als ik een zorgplan maak met 

medicatie toediening. Dan wil ik 

dat ze toezien op inname of het 

daadwerkelijk toedienen van. En 

daar rapporteer je dan ook op.  

Ik denk dat dat beter kan. Of dat 

kennis te kort, tijdgebrek of het 

niet lezen van het zorgplan is.  

De cliënt wordt op verschillende 

manieren mogelijk benaderd 

waardoor die niet altijd of weet 

waar hij aan toe is of waar hij 

misbruik van kan maken.  

Die verschillen zijn er. Hier zijn wel 

hele goede afspraken over gemaakt 

zodat we allemaal eenduidig 

werken. In het dossier en in het 

aftekenen systeem van de 

apotheek staat een BEM-code. 

Deze BEM-code geeft aan hoe je 

medicatie verstrekt aan iemand. Je 

bestelt, je geeft aan, je reikt aan en 

de bewonder neemt in of je 

bestelt, je reikt aan en ziet toe op 

inname. 

Ik denk het wel en dan 

voornamelijk ook met de BEM-

scores. Ik denk dat daar wel 

onvoldoende aandacht voor is dat 

wordt eenmalig gescoord niet heel 

vaak weer naar nagekeken. Bij zorg 

inname wordt iemand gescoord op 

een bepaalde BEM. Cliënt 

verslechterd dus je neemt steeds 

meer over en dat je daarin wel 

eens denkt van dit mag wel eerder 

aangepast worden. 

Deel analyse problemen Communicatie richting cliënt.  Onvoldoende aandacht aangaande 

inhoud en richting cliënt. 

Additionele aanvullingen Aandachtsgebied omvat het hele 

medicijn proces of medicatie 

proces, en het toedienen is gewoon 

tijdens het zorg moment iets.  

Ik denk dat daarin niet genoeg 

breed gekeken wordt. 

    

Deel analyse problemen Onvoldoende bekendheid met 

betekenis van het begrip. 

  

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Communicatie richting cliënt. 

b. Onvoldoende aandacht aangaande inhoud en richting cliënt. 

c. Onvoldoende bekendheid met betekenis van het begrip. 

 

Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1. Betekenis informatie 

Punt c geeft aan dat er bij de zorgprofessionals mogelijk onvoldoende kennis is waar het gaat om de betekenis van dit begrip. Dit kan mogelijk leiden tot 

een probleem rondom de informatievoorziening van medicijnen die door de cliënt ingenomen moeten worden.  

 

2. Zorg cliënt/communicatie 
Punt a en b geven aan dat er verschillen zijn te constateren als het gaat hoe er met de cliënt gecommuniceerd wordt waar het gaat om het soort 

medicijn dat wordt gebruikt en hoe dit wordt toegediend. Interview geeft wel aan dat er duidelijke afspraken zijn rondom het toedienen van medicatie 

maar dat de afspraken aan het begin worden opgesteld waarna ze niet per definitie regelmatig worden bekeken en herzien. Mocht de situatie van de 

cliënt veranderen dan wordt daar mogelijk niet adequaat genoeg op ingesprongen/naar gehandeld.  
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13. Monitoren en Bewaken 

Literatuur Indeling Zorgprofessional 1 Zorgprofessional 2 Zorgprofessional 3 

Meten, analyseren, 

observeren, toezicht 

houden. Wat wil ik in de 

gaten houden? Welke 

metingen gaan we 

uitvoeren, zoals pols, 

bloeddruk, gewicht? 

Wat wil ik observeren. 

 

Zorgprofessional Onderling Die vind ik lastig omdat ik denk dat 

veel mensen in het omaha het 

kopje monitoren en bewaken niet 

echt op valt. Waardoor ze ook niet 

het juiste doen.  

Als je kijkt naar bijvoorbeeld 

medicatie kan ik monitoren en 

bewaken. Rapporteer je dan op het 

juiste doel.  

Ik denk dat we hier te onbekend 

zijn met deze termen waardoor we 

niet de juiste zorg leveren die 

gevraagd wordt. 

ik denk dat mensen niet goed 

genoeg begrijpen war er met dit 

kopje bedoeld wordt. 

Monitoren is denk ik meer het 

geheel zeg maar, het totale plaatje 

overzien, begeleiden, coördineren 

en het bewaken is veel meer naast 

lopen en ervoor zorgen dat het dat 

het proces goed blijft lopen. Dat 

doe je met alle disciplines samen. 

Wat ik vooral heel veel merk is dat 

het te observeren eronder valt en 

dan denk ik altijd aan het bewaken 

van de doelen gaan we dat wel 

halen, niet halen of moet het 

bijgesteld worden of geëvalueerd 

worden. 

Soms summier op gerapporteerd 

wordt bijvoorbeeld. Dat je dan wel 

echt je evaluatie er in mist. 

Deel analyse problemen Onbekendheid begrip/termen. 

 

 Te weinig rapportage binnen dit 

begrip. 

Additionele aanvullingen Ik denk dat dit wel gevolgen heeft 

voor de zorg omdat we daardoor 

niet op de juiste manier rapporten. 

Dit heeft gevolgen voor het 

zorgleveringsproces of de 

voortgang van de cliënt. 

Ook al rapporteer je met een cliënt 

dan is dat altijd terug te lezen als 

een zin in het dossier. Bijvoorbeeld 

evaluatie heeft plaatsgevonden, 

wijzigingen zie dat formulier. Graag 

allen lezen.  

Het gaat nooit perfect, dit is hoe 

het meestal gaat maar het loopt 

ook wel eens niet zo. 

Echt consequent in moet zijn in die 

observatie en die bewaking om 

daadwerkelijk je zorg goed te 

kunnen inrichten. Als daar een te 

lange tijd steeds tussen zit ben je 

mogelijk te laat of loop je achter de 

feiten aan. 

Deel analyse problemen Onjuist rapporteren heeft mogelijk 

impact op zorg cliënt. 

 Consequent rapporteren in relatie 

tot tijdsverloop. 

Analyse en Conclusie Geconstateerde problemen: 

a. Onbekendheid begrip/termen. 

b. Te weinig rapportage binnen dit begrip. 

c. Onjuist rapporteren heeft mogelijk impact op zorg cliënt. 

d. Consequent rapporteren in relatie tot tijdsverloop. 
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Bovenstaande problemen kunnen voor een deel geclusterd worden in algemene problemen rondom informatie-uitwisseling: 

1. Betekenis informatie. 
Punt a geeft voornamelijk aan dat niet alle zorgprofessionals bekend zijn met de inhoud van het begrip. Mogelijk probleem dat hieruit kan ontstaan is 

dat de zorgprofessional niet altijd weet wat hij wel/niet moet rapporteren en daarmee mogelijk informatie niet deelt of tot zich neemt.  

 

2. Zorg cliënt. 
Punt b, c en d geven aan dat de informatie die door de zorgprofessionals binnen dit begrip gedeeld wordt niet altijd juist of mogelijk te laat wordt 

genoteerd. Dit kan tot een mogelijk probleem leiden dat de cliënt niet altijd de juiste zorg krijgt die hij/zij nodig heeft omdat de zorgprofessional opdat 

moment niet de laatste informatie heeft en zorg uitoefent op basis van mogelijk onjuiste informatie.  
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Bijlage G. Interview met de zorgprofessionals. 
 

Interview palliatieve zorg – Zorgprofessional 1 
 

Duur van het interview 41:46 

 

1 = onderzoeker 

2 = zorgprofessional 

 

1. Ik heb een enquête gehouden met 7 van jouw collega’s. Die enquête heb ik geanalyseerd en 

daaruit, als je kijkt naar het gebruik van eenheid van taal zijn een aantal observaties die ik graag met 

jou wil delen om te zien hoe jij die ziet en of dat binnen jullie werk, en het geven van zorg ook 

mogelijk leidt tot eventuele problemen. 

Die wil ik uitsplitsen, of ik heb van de 21 begrippen heb ik er uiteindelijk 13 vastgesteld waar, op 

basis van de antwoorden die gegeven zijn, er of onderling verschillen zijn te constateren of 

verschillen zijn te constateren tussen de literatuur en wat jullie hebben aangegeven. Ik wil zo kijken 

naar wat dat betekent voor jullie onderling maar ook hoe jullie dat zien met de relatie in de 

literatuur. En of dat dan leidt tot eventueel een gebrek in informatie-uitwisseling of het minder goed 

kunnen geven van zorg.  

 

Als ik kijk naar de eerste, ik loop ze allemaal rustig bij langs en dan geef ik aan wat ik heb 

geconstateerd. Vraag ik daarna of jullie dit ook zo zien, of jullie die verschillen ook zo interpreteren, 

of dat jullie daarmee ook verschillen zien in de informatie-uitwisseling onderling. 

 

Begin ik bij individueel zorgplan 

Als ik kijk naar wat er onderling gegeven is; Er is binnen het de response geen eenduidig beeld te 

schetsen dat eenieder exact dezelfde betekenis geeft aan dit begrip, de globale insteek is dat er wel 

ongeveer hetzelfde bedoeld wordt maar dat er afwijkingen in de invulling van het zorgplan te 

constateren zijn. Er zijn verschillen tussen het maken van concrete afspraken tot het opstellen van 

zorgdoelen. 

 

Zie jij dat ook zo en merk jij dat, en hoe interpreteer jij dat? 

 

2. Ik denk niet. Laat ik zo stellen de wijkverpleegkundige of de verpleegkundige stelt het zorgplan 

samen met de cliënt op. Met doelen die de cliënt of wij wensen. Hoe we die dan vertalen in het 

uitschrijven in een enquête, denk ik dat we wel hetzelfde bedoelen want we zorgen wel dat we 

hetzelfde plan voor ogen hebben en verantwoording in ons dossier op dezelfde wijze invullen.  

 

1. Eigenlijk geef je daarmee aan dat er volgens jouw geen informatie-uitwisselingsproblemen zijn 

onderling als het gaat om het begrip zorgplan? 

 

2. Nee. 

 

1. Als ik dan kijk naar wat de literatuur schrijft: Algeheel verschil te constateren tussen invulling door 

de zorgprofessionals en voorgeschreven literatuur. Literatuur geeft meer aandacht aan punten als 

gezamenlijke besluitvorming en afspraken zowel voor de patiënt als zorgverlener, de 

zorgprofessionals zien over het algemeen het zorgplan meer gericht op enkel de cliënt en betrekken 

dit niet op zichzelf.  
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Als ik dit goed interpreteer vanuit de literatuur dan is het ook hoe jij er zelf als zorgprofessional mee 

om gaat en niet alleen kijkend naar wat goed is voor de cliënt maar ook naar wat goed is voor jou. 

Zie jij daar nog bijzonderheden in? 

 

2. Ik denk dat het op alle vlak wel beter kan. Wij zien op dit moment het zorgplan leidend voor onze 

zorgverzekeraar om onze zorg te verantwoorden. Waarbij we de cliënt en ons eigen doel nog wel 

eens vergeten of voorbijschieten.  

 

1. Zijn er nog ander dingen die je kwijt wil over het individueel zorgplan? 

 

2. De literatuur omschrijft heel mooi de proactieve zorgplanning en ik denk dat daar zeker nog zeker 

de kracht ter verbetering ligt.  

 

1. Kan ik hieruit constateren uit wat jullie onderling doen, hoewel het soms anders omschreven is, 

dat jullie onderling wel ongeveer hetzelfde bedoelen en daarmee ook zien dat de zorg die je geeft en 

de informatie die je uitwisselt dat die duidelijk is? Maar dat er wel duidelijke verschillen te 

onderkennen zijn met de literatuur.  

 

2. Ja. 

 

1. Dat literatuur meer kijkt naar het grotere geheel en jullie daar onderling een eigen invulling aan 

hebben gegeven? 

 

2. Wij kijken nog heel klein, minimalistisch en het kan veel groter.  

 

1. Informed consent 

Als ik kijk naar onderling zeggen: Er wordt vastgesteld dat er verschillende opvattingen en definities 

gegeven worden aan het begrip Informed consent binnen de ondervraagde zorgprofessionals. Er 

wordt gesproken over de voorlichting naar de cliënt, over het bespreken van de voor- en nadelen en 

over het begrip toestemming. 

 

Ervaar je daar verschil onderling de zorgprofessionals? 

 

2. Laat ik ten eerste zeggen dit begrip gebruiken we überhaupt niet binnen ons werk. Dus tot aan de 

vragen lijst heb ik hem niet zozeer tot mij genomen maar wel opgezocht. Het zit zeker op stukje arts 

voorlichting, wet WGBO. Maar ik snap dat we hier allemaal iets anders verzinnen want eigenlijk 

niemand wat deze term inhoud.  

 

1. Als ik dan kijk naar de literatuur; Algeheel is te constateren dat de literatuur gericht is op het 

leveren van informatie naar een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger waarna deze 

toestemming moet geven voor een onderzoek of handeling. De zorgprofessionals zien nagenoeg 

allemaal dit begrip over het informeren van een patiënt gaat en gaan voorbij aan het gegeven dat 

het verlenen van toestemming door de patiënt een essentieel onderdeel is van informed consent.  

 

2. Ja, ik denk dat het bij de arts duidelijker zou kunnen zijn dan bij ons in de zorg, daar zijn we ons 

niet altijd bewust van dat eigenlijk de cliënt toestemming moet geven. 

 

1. Ervaar je daar dan ook informatie-uitwisselingsproblemen?  

 

2. Nee, ik ervaar dat we geen informatie missen of dat de cliënt geen keuzevrijheid heeft of het niet 

goed zou keuren. 
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1. Je bent dus ook niet die situaties tegengekomen waarin de cliënt wel of geen toestemming heeft 

gegeven bij een behandeling die jullie doen? Want er wordt nu erg op een arts gericht maar ook 

voor eigen behandelingen zou ook toestemming moeten worden gegeven. 

 

2. Ja, ik denk dat we daar wel tekort inschieten, dat we ons daar niet van bewust zijn. Op het stukje 

medische geeft de cliënt vaak altijd wel toestemming of geen toestemming voor. Of wij iemand gaan 

verzorgen dat neemt de cliënt gauw aan dat dat juist is.  

 

1. Zou dat kunnen leiden tot informatie-uitwisselingsproblemen? Wordt het gedocumenteerd dat 

een cliënt toestemming heeft gegeven? 

 

2. Ja, dat wordt wel gedocumenteerd. Of in het zorg plan of in een rapportage of in een 

evaluatiegesprek die we voeren met de cliënten. 

 

1. Worden de wettelijke vertegenwoordiger er door jullie bij betrokken? Of is het altijd gericht op de 

cliënt zelf? 

 

2. Als de cliënt bevoegd en bekwaam is gaat het in principe alleen met de cliënt. Twijfelen wij aan 

zijn cognitieve inzet dan betrekken wij zeker de mantelzorg of de wettelijke vertegenwoordiger 

daarbij.  

 

1. Zijn er verder nog zaken die je kwijt wilt rondom informed consent? 

 

2. Nee. 

 

1. Ziektegerichte palliatie 

Vanuit de dataset onderling bijna geen verschillen, dat jullie allemaal redelijk op hetzelfde zitten. Als 

ik kijk naar de literatuur; Algeheel is te constateren dat de literatuur uit gaat van het behandelen van 

een patiënt met het doel de kwaliteit van leven te handhaven en verbeteren. Hierbij heeft de patiënt 

een belangrijke rol om aan te geven wat hij/zij hierin acceptabel of wenselijk vindt. Vanuit de 

zorgprofessionals komt naar voren dat zij voornamelijk gericht zijn op het behandelen van een cliënt 

waarbij geen genezing mogelijk is. Hier wordt in de algehele zin voorbijgegaan aan de wensen of het 

acceptatie niveau van de patiënt.  

 

Ervaar jij daar verschil in interpretatie? 

 

2. Ik denk dat de interpretatie zit in het woordje palliatieve zorg waarbij wij denken iemand is 

uitbehandeld en gaat overlijden. Terwijl interpreten bij ziekgerichte behandeling dat we iemand nog 

herstellen en dat matched niet bij deze twee termen die aan elkaar gekoppeld zijn waar het gaat om 

kwaliteit van leven.  

 

1. Levert dat onderling nog wel eens bijzonderheden op als het gaat om de uitvoer van bepaalde 

zorg? 

 

2. Ik denk niet dat we naar de cliënt zo die vraagstelling hebben maar onderling in het team nog wel 

eens afvragen waarom doen we, of waarom doet de arts wat ze doet. 

 

1. Dat zou een grondslag kunnen zijn als je samen niet allemaal op hetzelfde zit, waarom de vraag er 

is of de behandeling die je uitvoert wel de juiste is. 
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2. Ja. 

 

1. Dus hier zou je wel kunnen spreken dat hier een verbeterslag gemaakt kan worden? 

 

2. Ja, het is een losstaande term en de koppeling van, en dat we daar meer verdieping in moeten 

hebben.  

 

1. Andere zaken binnen ziektegerichte palliatie waar jullie tegenaan lopen? 

 

2. Nee. 

 

1. Dan gaan we naar de fysieke dimensie. Daar zie ik zowel verschillen tussen de zorgprofessionals 

onderling als de zorgprofessional en de literatuur. 

Als ik kijk naar onderling; Hier is niet eenduidig vast te stellen dat alle zorgprofessionals, naast de 

fysieke component, dezelfde invulling geven aan de betekenis van de fysieke dimensie. Er wordt wel 

gesproken over de fysieke component maar de inhoud daarvan lijkt niet overal gelijk. Er wordt 

gesproken over het fysiek welbevinden, de fysieke gesteldheid of een fysiek gebeuren maar geen 

inhoud hierbij aangegeven.  

 

Zie jij daar onderling ook bijzonderheden in? 

 

2. Ik denk dat het al terugkomt in de enquête dat we er allemaal wel een andere soort betekenis 

aangeven. Het is een term die eigenlijk nog niet heel veel gebruikt wordt binnen ons werk. In het 

zorgplan probeer je daar nu aandacht aan te geven maar het is niet een term van oh die gebruiken 

we dagelijks. Ik denk dat daar de interpretatie verschillen van komen.  

 

1. Als ik dan kijk naar de literatuur; Algeheel kan worden gesteld dat de literatuur kijkt naar 

lichamelijke symptomen en daarbij niet alleen kijkt naar de behandeling maar ook facetten als 

verkenning en onderzoek binnen dit domein meeneemt. De zorgprofessionals kijken hier veelal naar 

de behandeling van de fysieke klachten en niet zozeer naar de facetten daaromheen. Daarnaast 

wordt er door de zorgprofessionals ook geen onderscheidt gemaakt tussen wel of geen 

medicamenteuze behandelingen of complementaire zorg. 

2. Ja, Complementaire zorg is iets wat heel erg vernieuwend is. Waarin zeker nog niet iedereen mee 

bekend is. Als je kijkt, je hebt het over het bredere stukje fysiek. Wij zien het vooral lichamelijk nog. 

En ik denk dat daarin ook nog het verschil in niveau zit. De wijkverpleegkundige/HBO-V’er al wel 

naar zou moeten kunnen kijken, en dat de verzorgende IG en verpleegkundige die kijken 

waarschijnlijk net iets korter bij.  

 

1. Levert dat dan ook problemen of bijzonderheden op onderling? 

 

2.  Ik denk niet dat het onderling problemen oplevert. Ik denk wel dat het een tekortkoming voor de 

cliënt kan zijn. 

 

1. Onderling zie ik toch echt wel dat er duidelijke verschillen zijn. 

 

2. Dan zou ik zeggen dat de rol van de wijkverpleegkundige daarin sturend moet gaan worden.  

 

1. Onderling moet er dus meer afgestemd worden wat dit betekend? 

 

2. Ja. 

 



 

 

129 

1. Op basis daarvan kunnen jullie dus dezelfde koers varen, hoewel die afstand heeft van hetgeen de 

literatuur voorschrijft?  

 

2. Ja. 

 

1. Zijn er nog ander zaken over de fysieke dimensie? 

 

2. Nee. 

 

1. Dan gaan we naar de psychische dimensie. 

Daarin zie ik weer onderscheid zowel onderling als met de literatuur. 

Onderling; Hier kan gesteld worden dat de zorgprofessionals globaal hetzelfde beeld hebben van de 

Psychische dimensie maar dat er verschillende betekenis gegeven wordt aan de inhoud. Hierbij 

geven enkele zorgprofessionals voorbeelden van emoties (of emoties in zijn algemeen) waarbij 

andere oppervlakkig blijven en spreken over psychische gesteldheid of gebeurtenissen.  

 

Merken jij daarin onderling bijzonderheden? 

 

2. Ik denk dat we, wat hier geschetst wordt de verschillen, dat we daar heel breed in zijn.  

 

1. Leiden die verschillen tot problemen in de informatie-uitwisseling? 

 

2. Ja, dan heb je daar wel verstoringen omdat er een andere interpretatie is van een woord of van 

een zin of een beeld dat er geschetst wordt van een cliënt of diens mantelzorger.  

 

1. Levert dat dan ook bijzonderheden op voor de zorg die je uit kan voeren? 

2. Dat vind ik lastig te zeggen omdat ik denk dat we allemaal wel bezig zijn met het stukje geestelijke 

component van de zorg. Alleen ik denk dat je wel tekort kan schieten omdat je weer niet de juiste 

beelden bij de termen hebt. Of het zorgplan is dan niet voldoende goed gevuld. Of het team heeft 

niet genoeg kennis.  

 

1. Als ik dat betrek naar de literatuur; Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur zich focust op 

zowel het psychische als emotioneel welbevinden van de patiënt en diens naasten. De 

zorgprofessionals geven aan in deze dimensie vooral te kijken naar het psychisch welbevinden van 

de patiënt. In het algemeen wordt het emotionele welbevinden hier niet concreet in meegenomen 

en lijkt er alleen focus te zijn op de cliënt en niet op diens naasten.  

 

2. Ja, dat is het stukje, als je kijkt naar de palliatieve verpleegkundige zou dit stukje moet tackelen en 

schiet de zorgprofessional te kort.  

 

1. Is het alleen de palliatiefverpleegkundige of iedereen die rondom de zorg van die cliënt zit? 

 

2. De palliatieve verpleegkundige kijkt het aller breedst. Die zal de mantelzorgers goed in beeld 

hebben op dit hele plaatje.  

 

1. Andere dingen die je nog kwijt wilt over de psychische dimensie? 

 

2. Nee. 

 

1. De spirituele dimensie. 



 

 

130 

Daar zie ik vooral onderlig verschillen; Gesteld kan worden dat er door de zorgprofessionals 

verschillend gekeken wordt naar de spirituele dimensie, een aantal betrekken het geloof binnen 

deze dimensie waar ander meer kijken naar de rust en het innerlijke proces van dec cliënt. Er wordt 

aangegeven dat het geloof hier een rol speelt maar daarnaast komen ook zaken als het eigen 

rouwproces of waarde van het eigen leven voorbij. 

 

Zorgprofessionals geven dus een andere invulling aan deze dimensie, ervaar jij dat ook zo? 

 

2. Ja, heeft een stukje te maken met de eigen achtergrond van mensen, is een dimensie waarin we 

heel lang tekort hebben geschoten als zorg. Is niet als belangrijk ervaren en we zien nu dat het voor 

de meeste mensen (en mantelzorgers erom heen) een belangrijk onderdeel is van het rouwproces of 

overlijden. 

 

1. Zie je dat daar informatie-uitwisseling door stopt? Heeft te maken met eigen normen en waarden 

van de zorgprofessional zelf. Geeft de ene zorgprofessional daar meer aandacht aan dan de ander? 

 

2. Ja, daarin is zeker de meer feeling en luisterend oor dan de ander. Heeft ook het gevoel dat ze 

beter over het onderwerp kunnen sparren dan de ander. Voor velen is het best een moeilijk 

onderwerp om te bespreken. 

 

1. Omdat het een moeilijk onderwerp is, levert dat problemen op met het gegeven van zorg?  

2. Ik denk, doordat we in teamverband werken dat we dan weten dat doet mijn collega of we 

schakelen ondersteuning in op het gebied door een andere professional. 

 

1. Kan ik stellen dat er selectief naar bepaalde zorgprofessionals gekeken wordt die dat dan 

oppakken en andere dus niet? 

 

2. Ja. 

 

1. Kan dat leiden tot gebrek aan informatie bij diegene die dit niet doen? 

 

2. Nee, want diegene die het wel doen rapporten dit heel duidelijk. Dus diegene met minder 

affiniteit is wel op de hoogte maar zal dit niet verder oppakken. 

 

1. Volgens jou levert dat geen issues op voor het leveren van zorg aan de cliënt? 

 

2. Nee, alleen bij euthanasie komen eigen normen en waarden van medewerkers soms wel in 

gedrang. We hebben medewerkers vanuit eigen geloofsovertuiging die deze beslissing heel moeilijk 

vinden. Wel respecteren en de basiszorg verlenen. Maar het gesprek of aanwezig zijn bij de 

daadwerkelijke gebeurtenis nemen ze dan afstand van de situatie.  

 

1. Zijn er nog ander dingen over de spirituele dimensie? 

 

2. Wij hebben een mooie geestelijk verzorger die hierin ingeschakeld mag worden. Zij is ook 

beschikbaar voor het team. 

 

1. Dan kijken we naar multi morbiditeit 

Onderling eigenlijk weinig verschil. 

 

Met de literatuur; Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur multi morbiditeit omschrijft als 

twee of meer chronische ziektes die tegelijk bij dezelfde persoon aanwezig zijn. De zorgprofessionals 
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geven allemaal aan dat bij multi morbiditeit er meerdere ziektebeelden aanwezig zijn. Hierbij 

spreekt een deel van de zorgprofessionals over dat deze ziektes ook chronisch moeten zijn en 

nagenoeg niemand benoemd dat de ziektebeelden ook tegelijkertijd op moeten treden. 

 

Ervaar jij dit verschil in interpretatie ook? 

 

2. Ja, het is mijn vanzelfsprekendheid dat het tegelijk en chronisch aanwezig zijn, uit ervaring, altijd 

zo is als we het hebben over multi morbiditeit. Dus een aanname van mij. Wij ervaren dat ze hebben 

en reuma, en COPD en diabetes en hartfalen. Dat is ook altijd tegelijk aanwezig. 

 

1. Daarmee kan ik stellen dat jullie eigenlijk allemaal wel hetzelfde beeld hebben, dat niet zo 

benoemen omdat het een vanzelfsprekendheid is dat het altijd tegelijk aanwezig is  

 

2. Ja. 

 

1. En daar zie jij geen problemen rondom informatie-uitwisseling? 

 

2. Nee. 

 

1. Zijn er verder nog zaken rondom multi morbiditeit? 

 

2. Nee. 

 

1. Nierfalen 

Onderling weinig tot geen verschillen, kijkend naar de literatuur; Algeheel kan gesteld worden dat de 

literatuur nierfalen omschrijft als problemen omtrent de werking van de nieren waardoor deze 

moeite krijgen met de uitscheiding van afvalstoffen van het menselijk lichaam. De zorgprofessionals 

omschrijven nierfalen allemaal als problemen rondom de werking van de nieren. Hierbij geeft maar 

een kleine groep aan dat dit daarmee invloed heeft op de uitscheiding van afval stoffen. 

 

Zie jij daar problemen of interpreteer jij ditzelfde verschil, en zie je problemen ontstaat rondom de 

informatie-uitwisseling? Want allemaal zeggen nieren werken niet, maar feit dat daar 2
e
 rangs 

effect; scheiden afvalstoffen wordt niet benoemd is van belang voor geven zorg. 

 

2. In ieder geval voor het geven van voorlichting. Ja, het is een gevolg dat er zeker bij is, waar het 

stukje voorlichting van zorg en preventie van zorg zeker gevolgen heeft en daar zou wel een tekort in 

kunnen zitten. 

 

1. Levert dat problemen op richting de zorg die je naar de cliënt levert, omdat je niet allemaal over 

hetzelfde hebt? 

 

2.Nee, ik denk dat we het met elkaar team variëteit; zorgende, IG verpleegkundige en 

wijkverpleegkundige samenwerking met de huisarts dat probleem wel tackelt dat het in de zorg 

levering geen probleem is, het is wel een stukje kennis die we als professional moeten hebben. En 

we misschien wel hebben maar zo in ons dagelijkse werk de diepgang in missen. Nu het zo omschrijft 

denk ik, ja dat klopt en ik denk ik zal ook de korte versie hebben genoteerd. 

 

1. Daarmee zeg je, eigenlijk hebben jullie allemaal wel hetzelfde beeld alleen als je er specifiek naar 

vraagt, is het een aanname dat iedereen het wel weet? 

 

2. Ja. 
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1. Daar schuilt een gevaar in, als een enkeling het niet weet zou dat dus verbeterd moeten worden. 

 

2. Ja, en ook de communicatie naar een huisarts. Bij de patiënt zit het vooral in de voorlichting. Die 

zal mogelijk iets missen, dus als je praat over informed consent mis je daar mogelijk iets in. Hoewel 

ik wel denk dat je de verbinding moet hebben met de huisarts of specialist en de thuiszorg. Dan zou 

je het verschil kunnen tackelen. Je mist wel communicatie. 

 

1. Ander aanvullingen over nierfalen? 

 

2. Nee. 

 

1.Parkinson. Onderling zie ik weinig verschillen, echter referentie naar de literatuur; algeheel kan 

gesteld worden dat de literatuur Parkinson omschrijft als een familiale ziekte met veel verschillende 

ziekte kenmerken. Deze ziekte kan uiteindelijk zich verder ontwikkelen in blijvende dementie. De 

zorgprofessionals beschrijven allemaal veel van de ziekte kenmerken die voor kunnen komen bij 

cliënten met Parkinson. Geen van de zorgprofessionals geeft hierbij aan dat de ziekte familiaal is en 

ook geen van de zorgprofessionals geeft aan dat dementie een mogelijk gevolg kan zijn. 

 

Geeft het niet mee geven dat iets familiaal is (betekenis voor de naasten) geeft dat mogelijke 

problemen in de informatie-uitwisseling? 

 

2. Nee, ik ben van mening dat het geen informatieproblemen oplevert. Ook geen problemen in de 

zorg want het stukje cognitie dat achteruit gaat signaleren we wel in de zorgvraag. Daar wordt op 

gerapporteerd en worden er acties uitgezet naar een casemanager of huisarts of Parkinson 

verpleegkundige en neuroloog. 

 

1. Zou daar dan een efficiëntie slag in te maken zijn als dat op voorhand gedaan wordt? 

 

2. Als je kijkt naar preventie van zorg, waar we op moeten zitten, is dit wel een onderwerp wat 

eigenlijk bij het begin van het ziekteproces besproken moet worden. Omdat hier wel een gevolg is 

dat invloed heeft op iedereen.  

 

1. Nog verder aanvullingen op Parkinson? 

 

2. Nee. 

 

1. Gaan we naar aandachtsgebied medicatie. 

Literatuur is in deze vanuit het omaha systeem en geeft niet een heel duidelijk beeld. Onderling zie 

ik wel verschillen; Algeheel kan gesteld worden dat alle zorgprofessionals hetzelfde beeld hebben 

waarbij het gaat om het begrip medicatie. De zorgprofessionals geven wel allemaal andere bijzaken 

aan die zij zien bij dit begrip. Hier is geen eenduidige lijn vast te stellen. Er is hier verschil te 

onderkennen tussen bijvoorbeeld het aanreiken van, maken van afspraken met of oog hebben voor 

bijwerkingen. 

 

Ik zie hier duidelijk dat de een meer zit op het aangeven, de ander zit op het maken van afspraken. 

Leidt dat tot mogelijke informatie-uitwisseling problemen onderling? 

 

2. Ja, als het zo zwart-wit is dan wel, dan klopt dit. Ik denk dat daarin een stukje hoe betrokken is de 

medewerker, hoe betrokken is de cliënt, mantelzorger en huisarts en de apotheker. Want ik denk 

dat we met medicatie veiligheid altijd wel met elkaar daar verantwoordelijk voor zijn. Maar als ik kijk 
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naar de verzorgende IG, die kijkt alleen in het zorgplan; ik moet medicatie aanreiken. De 

verpleegkundige zal nog een keer opletten er is bijvoorbeeld een val risico bij bepaalde medicatie. 

Hier zouden we op moeten anticiperen maar dat doen we denk ik te weinig in het zorgplan en de 

communicatie naar elkaar.  

 

1. Dus er zou gesteld kunnen worden dat er hier mogelijke problemen rondom informatie-

uitwisseling onderling zit.  

 

2. Ja. 

 

1. Hierbij is niet bij eenieder heel duidelijk wat hier precies mee bedoeld wordt en toch een eigen 

invulling aan geeft. 

 

2. Ja, deze moet veel duidelijker in het zorgplan beschreven worden.  

 

1. Andere aanvullingen voor aandachtsgebied mediatie? 

 

2. Nee. 

 

1. Gaan we door naar Case managen. 

Ik zie zowel verschil onderling als met de literatuur. 

Als ik eerst kijk naar onderling; Algeheel kan gesteld worden dat de zorgprofessionals een 

verschillend beeld hebben bij het begrip case managen. Zorgprofessionals spreken over het 

ondersteunen van een cliënt, een specifieke casemanager, betrokkenheid van verschillende 

disciplines en/of de noodzaak tot rapporteren.  

 

Zie je daar onderling dat er verschillen ontstaan?  

 

2. Ja, is het case manager of case managen? 

 

1. Case managen. 

 

2. Dan hebben we het over hetzelfde. Ja, dat zie ik zeker terug en dat zie ik vooral in de gesprekken 

die er met de cliënt of familie zijn. In de rapportage zie je dat terug, in de communicatie naar de 

huisarts zie je dat terug en wij hebben daar gewoon, in principe is de wijkverpleegkundige redelijk in 

die rol gezet maar op het gebied van palliatieve zorg staat dat nog in de kinderschoenen.  

 

1. Als ik het verder betrek op de literatuur; Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur case 

managen omschrijft als de coördinatie en afstemming van de verschillende soorten zorg die geleverd 

worden rondom een patiënt. De zorgprofessionals beschrijven case managen als een vast persoon of 

aanspreekpunt die beschikbaar is voor de cliënt en/of familie aangaande de (verschillende) zorg die 

geleverd wordt aan de cliënt.  

 

Eerste voorzichtige conclusie stellen dat er misschien gekeken is naar casemanager i.p.v. case 

managen? 

 

2. Ja. 

 

1. Als ik terugkijk naar de literatuur gaat het over veel meer, de coördinatie en afstemming van 

verschillende disciplines rondom een cliënt. 
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2. Die rol ligt op dit moment bij de wijkverpleegkundige en ik denk dat die tekortschiet als de spin in 

het web zijn.  

 

1. Ander zorgprofessionals die niet de wijkverpleegkundige zijn, hebben die daar een informatie 

stoom in? 

 

2. Die hebben daar zeker een informatie stroom in en kunnen daar ook een verantwoordelijkheid in 

nemen.  

 

1. Begrijpen die dan ook altijd wat er bedoeld wordt, of zie jij daar problemen ontstaan? 

 

2. Nee, die weten wel wat er bedoeld wordt. Daarin zit zeker wel verschil tussen intramuraal en 

extramuraal. Het is vooral durven ze de ruimte te nemen in dit domein.  

 

1. Levert dat nog mogelijke issues op rondom de daadwerkelijke zorg van een cliënt? 

 

2. Nee, rondom de cliënt niet. Het is meer organisatorisch binnen het team. 

 

1. Andere aanvullingen over case managen?  

 

2. Nee. 

 

1. Dan wil ik kijken naar medicatie toedienen. 

Daar zie ik vooral verschillen hoe er onderling gekeken wordt; Alle zorgprofessionals geven aan dat 

het begrip betrekking heeft op de inname van medicatie door een cliënt. Verschillen zijn er te 

constateren op de wijze waarop de zorgprofessionals hier invulling aangeven, gaat het alleen over 

toedienen, moet er controle gehouden worden en wordt er wel/niet vastgelegd wat er wordt 

gedaan.  

 

Ik zie hier een verschil ontstaan tussen de verschillende handelingen die uitgevoerd worden. Merk jij 

daar issues of problemen met de uitwisseling van informatie onderling? 

 

2. Ik denk dat de enquête het voor zich al schrijft. Als ik een zorgplan maak met medicatie 

toediening. Dan wil ik dat ze toezien op inname of het daadwerkelijk toedienen van. En daar 

rapporteer je dan ook op.  

 

1. Heb jij het gevoel dat dat genoeg gebeurd? 

 

2. Ik denk dat dat beter kan. Als ik zie dat deze verschillen nu worden aangegeven zou je dat groter 

in een team uitzetten dat wordt daar verschillend mee omgegaan. Of dat kennis te kort, tijdgebrek 

of het niet lezen van het zorgplan is. Geen idee, maar ik denk dat dit wel een groot issue is.  

1. Ervaar je daarmee ook problemen rondom de zorg van een cliënt? 

 

2. Dat is wel het gevolg. De cliënt wordt op verschillende manieren mogelijk benaderd waardoor die 

niet altijd of weet waar hij aan toe is of waar hij misbruik van kan maken. Heel vervelend gezegd.  

 

1. Andere aanvullingen over medicatie toedienen. In hoever is er een verschil of overlap met 

aandachtsgebied medicatie. Ik zag dat sommige mogelijk teveel hetzelfde begrip hierbij hadden. 

 

2. Ja, aandachtsgebied omvat het hele medicijn proces of medicatie proces, en het toedienen is 

gewoon tijdens het zorg moment iets. Ik denk dat daarin niet genoeg breed gekeken wordt.  
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1. Zou jij kunnen constateren wat tijdens toedienen bedoeld dat dat onder aandachtsgebied wel 

door de zorgprofessional ingegeven zou kunnen worden? 

 

2. Nee. 

 

1. Die overlap is er niet? 

 

2. Nee, aandachtsgebied medicatie is heel breed, ook met apotheek en dat soort dingen. En in het 

zorgplan of het aanreiken van medicatie of het toedienen van medicatie, of het bestellen van 

medicatie. 

 

1. Dus voor jou is er een heel duidelijk verschil tussen wat medicatie toedienen is en het 

aandachtsgebied medicatie?  

 

2. Ja. Twee aparte. Als je hem zo naast elkaar zet dan splitst je hen echt uit.  

 

1. Andere aanvullingen over toedienen medicatie?  

 

2. Nee. 

 

1. De laatste. Monitoren en bewaken 

Ik zie daar vooral onderling verschillen. Vanuit de literatuur niet een heel duidelijke definitie. 

Algeheel kan geconstateerd worden dat de zorgprofessionals eenzelfde soort beeld hebben bij het 

begrip monitoren, echter zijn er bij het begrip bewaken wel enig verschillen te onderkennen. Er 

wordt gesproken over rapporteren, inzichtelijk maken van zorg, evaluaties en afstemmen van zorg 

met de cliënt. 

 

Zie jij daar mogelijk problemen ontstaan omdat mensen andere invulling geven aan het begrip 

bewaken? 

 

2. Ja, Die vind ik lastig omdat ik denk dat veel mensen in het omaha het kopje monitoren en 

bewaken niet echt op valt. Waardoor ze ook niet het juiste doen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld 

medicatie kan ik monitoren en bewaken. Rapporteer je dan op het juiste doel.  

Ik denk dat we hier te onbekend zijn met deze termen waardoor we niet de juiste zorg leveren die 

gevraagd wordt. 

 

1. Merk je dat daardoor informatie mist? Dat je informatie niet goed genoeg kwijt kan? 

 

2. Ja, ik denk dat mensen niet goed genoeg begrijpen war er met dit kopje bedoeld wordt.  

 

1. Heeft dat direct of indirect impact op de zorg die je geeft? 

 

2. Nee, ik denk dat dit wel gevolgen heeft voor de zorg omdat we daardoor niet op de juiste manier 

rapporten. Dit heeft gevolgen voor het zorgleveringsproces of de voortgang van de cliënt.  

 

1. Ander aanvullingen over monitoren en bewaken? 

 

2. Nee. 
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1. Dan hebben we alle begrippen gehad die uit de enquête lijst kwamen. De andere heb ik ook 

bekeken daar zaten nagenoeg of minimaal verschillen tussen die noemenswaardig zijn om daar 

verder op door te vragen. Waar ik benieuwd naar ben, Zijn er volgens jou nog andere zaken die 

bijdragen aan mogelijke problemen rondom informatie-uitwisseling binnen de palliatieve zorg? 

 

Dus niet zozeer Eenheid van Taal, maar zijn er andere zaken die invloed hebben en te relateren zijn 

aan dit onderwerp. Waarvan jij zegt daar missen we wat mee of daardoor komt informatie-

uitwisseling niet goed tot stand 

 

2. Tijd, Scholing. 

 

1. Wat bedoel je met tijd? 

 

2. Dat we niet altijd voldoende tijd bij de cliënt kunnen verantwoorden waarop je eens een goed 

gesprek met de cliënt kan hebben. Waarop je een totaal plaatje op alle dimensies eens goed in beeld 

kan brengen en ook de mantelzorg en de naasten. 

 

1. Als je niet genoeg tijd hebt, en iedereen praat over hetzelfde zou dat dan helpen? 

 

2. Ik denk tijd geeft ruimte om een goed zorgplan te maken die duidelijk beschrijft waardoor de 

medewerker weet van de hoed en de rand en de diepgang kan lezen. 

 

1. En wat dacht je bij scholing? 

 

2. Dat we alle termen weer eens voor alle dimensies weer eens bij langs kunnen gaan, eens goed een 

zorgplan met elkaar bespreken. Wat zijn dan de begrippen. Dat er als team dezelfde afspraken 

kunnen maken zodat we met elkaar weten waar hebben we het over.  

 

1. Nog andere toevoegingen? 

 

2. Organisatorisch. Heb je personeel, is er onrust in de organisatie. Dit heeft allemaal invloed op. 

Voelen we tijd, voelen we druk, voelen we ruimte voor scholing.  

 

1. Dan zij we aan het einde van de vragen lijst. 

Zijn er vanuit jouw kant nog zaken die, op basis van de enquête of het interview, die je nog wilt 

belichten? 

 

2.  Nee, is goed om over de termen te hebben, merk dat ik het globaal wel weet maar dat de details 

op de achtergrond zijn verdwenen. En dan weet je globaal waar je het over hebt maar specifiek mis 

je net iets.  
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Interview palliatieve zorg – Zorgprofessional 2 
 

Interview duur 45:09 

 

1. Onderzoeker 

3. Zorgprofessional 

 

1. Ik heb gekeken naar wat zijn algehele begrippen en handelingen en aandoeningen die in de 

palliatieve zorg kunnen plaatsvinden. Die heb ik in de literatuur opgezocht en dat zijn ook de vragen 

die ik jullie heb gesteld in de enquête. 

Daar zijn interessante reacties op gekomen. Ik heb twee analyses gemaakt. Een is hoe zien jullie een 

begrip onderling en zitten daar verschillen of overeenkomsten in. De ander is hoe ziet de literatuur 

een begrip en hoe weerhoudt dat zich tot de antwoorden van de zorgprofessionals.  

Jullie kunnen het met elkaar eens zijn maar als dat afwijkt van wat de literatuur voorschrijft dan zit 

daar misschien nog een verschil. Die dingen heb ik teruggebracht naar een 13-tal specifieke 

begrippen, waar ik verschil in heb geconstateerd. Die verschillen kunnen zijn of alleen onderling 

zorgprofessionals, of alleen met de literatuur maar ook allebei.  

Wat ik graag zou willen doen is kijken, door al die individuele begrippen heen lopen waarbij ik 

aangeef wat ik heb geconstateerd of dat dat onderling is of met de literatuur. En dan vragen of jij dat 

zo ervaart, of je problemen ziet in het delen van informatie met jouw collega’s die in dezelfde tak 

van zorg zitten en of dat misschien problemen oplevert in de zorg die je levert naar een cliënt.  

 

Dan wil ik beginnen bij het individueel zorgplan.  

Als ik kijk naar het individueel zorg plan dan zie ik dat er zowel onderling zorgprofessionals als met 

de literatuur verschillen zijn te onderkennen.  

 

Als ik kijk naar onderling; Er is binnen het de response geen eenduidig beeld te schetsen dat 

eenieder exact dezelfde betekenis geeft aan dit begrip, de globale insteek is dat er wel ongeveer 

hetzelfde bedoeld wordt maar dat er afwijkingen in de invulling van het zorgplan te constateren zijn. 

Er zijn verschillen tussen het maken van concrete afspraken tot het opstellen van zorgdoelen.  

 

Zie jij dat ook, die verschillen of ervaar jij die verschillen onderling? 

 

3. Ik denk dat het zorgplan voor ons alle wel duidelijk is maar wij hebben niet specifiek een palliatief 

zorgplan. We hebben een O&S-systeem dat is niet speciaal. We zouden hem liever op de palliatieve 

zorg ingericht zien. Zodat ook de doelen die er instaan specifieker op de palliatieve zorg kunnen 

beschrijven. Binnen ZGR zijn er wel afspraken over het invullen van het zorg plan, we zijn eerder in 

onderzoek bezig geweest of we toch een palliatief tab in het ECD konden krijgen. Dat kon ZGR niet 

voor elkaar krijgen. 

 

1. Duidelijk, die is helder.  

 

Als ik kijk naar de verschillen met de literatuur; Algeheel verschil te constateren tussen invulling door 

de zorgprofessionals en voorgeschreven literatuur. Literatuur geeft meer aandacht aan punten als 

gezamenlijke besluitvorming en afspraken zowel voor de patiënt als zorgverlener, de 

zorgprofessionals zien over het algemeen het zorgplan meer gericht op enkel de cliënt en betrekken 

dit niet op zichzelf.  

  

Hoe zie jij dat? 
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3. Ik denk wel dat wij de zorgdoelen goed kunnen om schrijven in het zorgplan. Ook wel op de 

palliatieve zorg. 

 

1. Als ik kijk naar de verschillen die ik constateer tussen zorgprofessionals alsook literatuur. Merk jij 

dan dat mogelijk problemen oplevert voor informatie-uitwisseling onderling? 

 

3. Ik denk dat we met onze manier van werken de informatie-uitwisseling wel goed werkt, maar dat 

deze wel beter zou kunnen. 

 

1. Heb je daar een voorbeeld van? 

 

3. Proactief zorgplan, waar alle disciplines in kunnen en waar gezamenlijk in gewerkt kan worden. 

Wat ook mee kan verhuizen naar een andere plek.  

 

1. Zie je dat dat mogelijk problemen oplevert voor de zorg die jij levert? 

 

3. Nee.  

 

1. Andere aanvullingen m.b.t het individueel zorgplan? 

 

3. We gebruiken het O&S-systeem maar ik denk dat er misschien wel een ander beter systeem zou 

kunnen zijn wat voor beter zou kunnen werken.  

 

1. Het volgende onderwerp is Informed consent 

Ik zie zowel onderling als met de literatuur dat daar verschillen te constateren zijn. 

 

Als ik kijk naar de zorgprofessionals onderling; Er wordt vastgesteld dat er verschillende opvattingen 

en definities gegeven worden aan het begrip Informed consent binnen de ondervraagde 

zorgprofessionals. Er wordt gesproken over de voorlichting naar de cliënt, over het bespreken van de 

voor- en nadelen en over het begrip toestemming. 

 

Zie jij daar verschillen in? 

 

3. Ik denk dat informed consent dat dat in de praktijk met name door de artsen goed in gevuld wordt 

en ook in de verslaglegging in het dossier in de medische rapportage. Ik ken het begrip wel maar als 

je naar andere zorgverleners kijkt dat het een begrip is dat ze niet kennen. Wel dat het gedaan 

wordt maar niet onder die term.  

Je vraagt toestemming ergens voor of als iemand zelf iets niet meer kan is dat verschoven naar de 

eerste contactpersoon dat is vastgelegd en zijn netjes afspraken over gemaakt. Maar die 

toestemming is er wel maar niet zozeer onder de noemer informed consent. 

 

1. Als ik kijk naar de literatuur; Die specificeert dat als het leveren van informatie naar een patiënt of 

zijn wettelijke vertegenwoordiger. Is eerste verschil dat ik niet uit de onderlinge antwoorden haal en 

waarna deze toestemming moet geven voor een onderzoek of handeling. Ik kan mij voorstellen dat 

voor het handelen dat jullie doen, ook al lijkt dit normaal, die toestemming gegeven moet worden?  

 

3. Ja, dat klopt. Ik heb het dan over een eerste contactpersoon en in ons geval gaat het dan eigenlijk 

altijd om een wettelijk vertegenwoordiger. Dan is het vaak of een zoon of een dochter en zijn er 

bijvoorbeeld geen kinderen dan is het op een andere manier geregeld dat het wel kloppend is 

juridisch.  
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1. Je geeft aan dat huisartsen dat vaak wel doen en dat jullie het deels wel/niet doen, merk je daar 

verschillen in informatiedeling onderling? 

 

3. Dat ligt aan de manier van verslaglegging doen, nauwkeurigheid. De informatieoverdracht naar 

elkaar toe? 

 

1. Ja? 

 

3. Ja, daar zit wel een verschil in.  

 

1. Feitelijk zou je dus bij bepaalde handelingen die je doet toestemming moeten hebben, wordt dat 

volgens goed vast gelegd zodat dat voor de andere zorgprofessionals duidelijk is of wordt dat nog 

wel eens vergeten? 

 

3. Ik denk dat we het heel goed doen, maar ik denk dat wat je zegt, je loopt wel eens ergens 

tegenaan waarvan je denkt dit verdient niet de schoonheidsprijs, dit had beter gekund.  

 

1. Merk je dat daar mogelijk problemen zijn met zorg die je levert naar cliënten? 

 

3. Meer over de afspraken die je maakt, als je kijkt naar medisch beleid, behandelbeleid, welke 

afspraken maak je daarover, op welk moment doe je dat. Als iemand in de palliatieve fase is en 

achteruitgaat dan loop je er continu naast. Dan denk je later dit had beter wat eerder vastgelegd 

kunnen worden, of eerder afspraken over gemaakt kunnen worden met de behandelende arts, dat 

je misschien toch een beter kwaliteit van leven of van zorg had kunnen neerzetten. Ja dat kunnen we 

nog verbeteren, gaat al heel goed maar ook dat kan zo nu en dan beter. Dat is niet altijd/geen onwil 

maar dat is vaak een kwestie van, ik denk een stukje kennis en logisch nadenken dat goed willen 

doen.  

 

Binnen ZGR zijn we bezig met een stukje scholing, want die palliatieve zorg is natuurlijk van de 0-

meeting door het palliatief netwerk zit die wel in de lift. Hierdoor is er echt vraag en aandacht naar 

scholing en dat gaan we op korte termijn ook zeker doen. Daar is dit stukje onderdeel van. Het niet 

weten of niet deskundig genoeg of onzeker zijn, nacht diensten lopen alleen.  Kregen terug van de 

regio verpleegkundige dat locatie Brugstede bijvoorbeeld regelmatig belt ‘s nachts voor palliatieve 

zorg. Dat is met name over vindt iemand niet comfortabel of gewoon advies of sparren, daar is het 

ook voor bedoeld maar geeft wel aan dat diegene die er in de nacht staat alleen is en zich dan wat 

onzeker voelt. Zou beter kunnen.  

 

Dan kun je ook je werk beter neerzetten en maakt het dat je minder onzeker hoeft te zijn daarover. 

Het is vooral een stukje informatie en praktische kennis.  

 

1. Zijn er nog additionele aanvullingen op dit begrip? 

 

3. Nee. 

 

1. Dan ga ik door naar ziektegerichte palliatie 

Ik zie onderling redelijk op een lijn en allemaal hetzelfde bedoelen.  Vanuit de literatuur wel verschil; 

Algeheel is te constateren dat de literatuur uit gaat van het behandelen van een patiënt met het 

doel de kwaliteit van leven te handhaven en verbeteren. Hierbij heeft de patiënt een belangrijke rol 

om aan te geven wat hij/zij hierin acceptabel of wenselijk vindt. Vanuit de zorgprofessionals komt 

naar voren dat zij voornamelijk gericht zijn op het behandelen van een cliënt waarbij geen genezing 
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mogelijk is. Hier wordt in de algehele zin voorbijgegaan aan de wensen of het acceptatie niveau van 

de patiënt.  

 

Merk jij dat daar eventuele verschillen of informatie mis-match in zijn? 

 

3. Ik heb dat niet zo gezien. De literatuur geeft aan behandelen en misschien genezen? 

 

1. Nee, verbeteren. 

 

3. Verbeteren. Ik denk dat dat bij ons ook wel voor een deel opgaat. Er is een behandeling, je 

probeert te verbeteren. Als dat niet lukt dan is kwaliteit van leven met die behandeling wel het 

belangrijkste. Daar heeft de bewoner zeker een stem in, die wordt daarin gehoord.  

 

1. Jij merkt niet het verschil tussen wat de literatuur zegt en hoe je er zelf in staat? 

 

3. Nee, ik niet. 

 

1. Zijn er andere zaken die je zou willen inbrengen over ziektegerichte palliatie? 

 

3. Nee, het wordt ook wel niet toegepast. Dan probeer je zonder ook de kwaliteit van leven zo hoog 

mogelijk te houden. Bijvoorbeeld iemand die niet meer eet, waarvan je ziet dat het gewicht 

teruggaat en alles al uit de kast getrokken hebt en dan toch niet wil eten. Dan ga je voor kwaliteit 

van leven. Je wilt wel graag behandelen door eten toe te dienen maar je kunt niet dwingen dus dan 

ga je voor waar de bewoner zelf voor kiest en dat is kwaliteit van leven. 

 

1. Dan kijk ik naar nummer vier de fysieke dimensie. 

Ik zie daar verschillen in zowel de zorgprofessionals onderling alsook verschillen met de literatuur. 

 

Als ik kijk naar de verschillen onderling de zorgprofessionals dan zie ik; Hier is niet eenduidig vast te 

stellen dat alle zorgprofessionals, naast de fysieke component, dezelfde invulling geven aan de 

betekenis van de fysieke dimensie. Er wordt wel gesproken over de fysieke component maar de 

inhoud daarvan lijkt niet overal gelijk. Er wordt gesproken over het fysiek welbevinden, de fysieke 

gesteldheid of een fysiek gebeuren maar geen inhoud hierbij aangegeven.  

 

Merk jij dat daar mogelijke verschillen zijn? 

 

3. Ik vind dit een lastige vraag. De fysieke dimensie die zit ook wel bij ons zorgplan. Maar dat 

beschrijven wij niet zo specifiek omdat dat in ons systeem anders omschreven wordt. We hebben 

wel de tab fysiek en dan schrijf je daar dus je doelen op uit hoe iemand fysiek eraan toe is en welke 

doelen je daarbij hebt.  

 

1. Als ik de verdere vergelijk maak met de literatuur dan constateer ik daar; niet alleen kijkt naar de 

behandeling maar ook facetten als verkenning en onderzoek binnen dit domein meeneemt. De 

zorgprofessionals kijken hier veelal naar de behandeling van de fysieke klachten en niet zozeer naar 

de facetten daaromheen. Daarnaast wordt er door de zorgprofessionals ook geen onderscheidt 

gemaakt tussen wel of geen medicamenteuze behandelingen of complementaire zorg. 

 

Passen jullie deze uitleg binnen dit domein ook toe? 
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3. Ik denk dat wij meer kijken als mensen fysieke klachten hebben van wat kunnen we daar dan mee. 

Kunnen we daar nog wat mee kan de fysio daar mee, is er pijnbestrijding valt er ook onder denk ik.  

Ik denk dat we veel mee kijken naar het behandelen en het wegenemen van fysieke klachten.  

 

1. De literatuur geeft in deze dimensie aan dat er ook een onderscheid is tussen medicamenteuze 

behandeling of complementaire zorg.  

 

3.  De complementaire zorg is bij ons wel aan de orde maar die is minimaal. Daar zijn wel mensen 

voor opgeleid voor complementaire therapie en die wordt ook wel gebruikt. 

Medicamenteus is natuurlijk met de arts ernaast lopen, wat gebuikt iemand, kan dat, past het in het 

beeld, kan het lichaam het aan. Dat wordt continu geëvalueerd. 

 

1. Merk jij dat hier mogelijk problemen in de informatie-uitwisseling kunnen optreden? 

 

3. Nee, op de locatie waar ik werk is dat iets waar we het continue samen over hebben. De arts en 

wij als zorg. 

 

1. Merk je dat hier mogelijk problemen ontstaan in de zorg die je geeft naar een cliënt? 

 

3. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar de psychische dimensie. 

Daarin zie ik zowel onderling als met de literatuur verschillen. 

 

Als ik kijk naar de verschillen onderling de zorgprofessionals dan zie ik; Hier kan gesteld worden dat 

de zorgprofessionals globaal hetzelfde beeld hebben van de Psychische dimensie maar dat er 

verschillende betekenis gegeven wordt aan de inhoud. Hierbij geven enkele zorgprofessionals 

voorbeelden van emoties (of emoties in zijn algemeen) waarbij andere oppervlakkig blijven en 

spreken over psychische gesteldheid of gebeurtenissen.  

 

Merk jij daar verschillen onderling de zorgprofessionals? 

 

3. Ja, ik weet je, ik denk dat het in die al die in die verschillende dimensies daar hebben wij het op de 

praktijk gewoon niet zo over. Als je de opleiding palliatieve zorg gehad hebt, ben je heel erg op de 

hoogte van die verschillende dimensies.  Daar hebben we het in de praktijk niet op die manier over.  

Je krijgt dat in opleiding en later komt het stukje echt wel aan de orde maar het is niet dat je continu 

met je boekje erbij loopt van hebben we het nu over de psychische dementie en dat is dus wat ben 

ik net ook al tegen je zei dat zien we niet terug in ons zorgplan.  Dat kunnen we niet op die manier 

wegzetten. Er zit wel een stukje psychisch in en een stukje geestelijke gezondheid welzijn zit erin 

maar het is niet een onderdeel psychische dimensie.  

 

1. Zijn er nog andere aanvullingen m.b.t de fysieke dimensie? 

 

3. Nee, maar voor de spirituele dimensie kijken wij ongeveer op dezelfde manier naar dit onderwerp. 

 

1. Dan wil ik kijken naar multi morbiditeit.  

Ik zie daar vooral verschillen met de literatuur; Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Multi 

Morbiditeit omschrijft als twee of meer chronische ziektes die tegelijk bij dezelfde persoon aanwezig 

zijn. De zorgprofessionals geven allemaal aan dat bij multi morbiditeit er meerdere ziektebeelden 

aanwezig zijn. Hierbij spreekt een deel van de zorgprofessionals over dat deze ziektes ook chronisch 
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moeten zijn en nagenoeg niemand benoemd dat de ziektebeelden ook tegelijkertijd op moeten 

treden. 

 

3. Ik denk dat we wel hetzelfde bedoelen. 

Het is niet een duidelijke gespecificeerde antwoord maar we bedoelen hetzelfde.  

 

1. Daar merk jij dus geen problemen in de informatie-uitwisseling? 

 

3. Nee. 

 

1. Zijn er nog andere aanvullingen m.b.t. multi morbiditeit? 

 

3. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar het volgende onderwerp dat is nierfalen. 

Hier zie ik vooral verschillen ontstaan met de literatuur; Algeheel kan gesteld worden dat de 

literatuur nierfalen omschrijft als problemen omtrent de werking van de nieren waardoor deze 

moeite krijgen met de uitscheiding van afvalstoffen van het menselijk lichaam. De zorgprofessionals 

omschrijven nierfalen allemaal als problemen rondom de werking van de nieren. Hierbij geeft maar 

een kleine groep aan dat dit daarmee invloed heeft op de uitscheiding van afval stoffen. 

 

3. Dat verschil zeggen we niet specifiek, we bedoelen het wel maar zeggen het niet specifiek. Ik vind 

dat heel logisch, het stukje nierfalen is iets dat onder de arts valt, de arts doet onderzoek naar de 

werking van de nieren. De uitkomsten daarvan komen binnen en op basis daarvan wordt medicatie 

toegediend of gestopt.  

 

1. Merk jij dat deze invulling mogelijk voor problemen kan zorgen? 

 

3. Nee, ik zie daar geen problemen in, er zij bij ons altijd voldoende mensen op de werkvloer die dat 

aan kunnen sturen en die daar zicht op hebben. 

 

1. Zijn er nog andere aanvullingen m.b.t. nierfalen? 

 

3. Nee. 

 

1. Dan wil ik kijken naar Parkinson. 

Ook bij Parkinson zie ik onderlig nagenoeg geen verschillen maar wel verschillen met de literatuur. 

De literatuur geeft aan; Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Parkinson omschrijft als een 

familiale ziekte met veel verschillende ziekte kenmerken. Deze ziekte kan uiteindelijk zich verder 

ontwikkelen in blijvende dementie. De zorgprofessionals beschrijven allemaal veel van de ziekte 

kenmerken die voor kunnen komen bij cliënten met Parkinson. Geen van de zorgprofessionals geeft 

hierbij aan dat de ziekte familiaal is en ook geen van de zorgprofessionals geeft aan dat dementie 

een mogelijk gevolg kan zijn 

 

Zie jij daar mogelijk problemen ontstaan binnen informatie-uitwisseling binnen dit begrip? 

 

3.  Nee, klinkt heel nuchter maar wij krijgen mensen binnen in het huis en dan hebben ze meestal al 

Parkinson. Dus het stukje of het familiare is, dat is voor ons niet aan de orde. Wij hoeven dat 

onderzoek niet te doen. Je hoort wel het komt bij ons in de familie veel voor of in de omgeving. Je 

hebt een hele buurt of een streek waar het meer voorkomt. Het is wat het is en daar stopt het voor 

ons. 
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Als er wel specifiek gesproken wordt over het familiale of de dementie dan zie je in het zorgplan het 

stukje cognitie verschijnen. Als gevolg van Parkinson is er een cognitief probleem. Dat beschrijf je 

dan weer in he zorgplan.  

 

1. Zijn er nog andere aanvullingen m.b.t. Parkinson? 

 

3. Nee. 

 

1. Dan ga ik door naar het begrip aandachtsgebied medicatie. 

Ik zie daar verschillen ontstaan tussen de zorgprofessionals onderling. 

Als ik kijk naar deze verschillen dan zie ik; Algeheel kan gesteld worden dat alle zorgprofessionals 

hetzelfde beeld hebben waarbij het gaat om het begrip medicatie. De zorgprofessionals geven wel 

allemaal andere bijzaken aan die zij zien bij dit begrip. Hier is geen eenduidige lijn vast te stellen. Er 

is hier verschil te onderkennen tussen bijvoorbeeld het aanreiken van, maken van afspraken met of 

oog hebben voor bijwerkingen. 

 

Zie jij daar verschillen in onderling de zorgprofessionals? 

 

3. Ik zie denk ik alleen dat verschil zou zien als je de vergelijking maakt tussen de thuiszorg en de 

locatie. Binnen de locatie, en ook binnen de thuiszorg denk ik wel, loopt het net even anders. Er zijn 

de hele duidelijke afspraken over de over medicatie, daar zijn aandachtsvelden voor, er is een beleid 

op medicatie, er is een landelijke richtlijn. Dus er zijn allemaal afspraken over waar ons gewoon 

netjes aanhouden. Die worden allemaal vastgelegd in een dossier.  

 

1. Merk jij dat er mogelijk verschil zou kunnen zijn tussen een verzorgende of een verpleegkundige? 

 

3. Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat het ook interesse is en een stukje verantwoordelijkheid. Maar 

zoals de medicatie verstrekking loopt op een locatie of in de thuiszorg, die is echt beschreven in een 

beleid. Zo doen we dat. Dat ligt op twee plekken vast in het dossier. In de thuiszorg hebben ze geen 

digitaal afteken systeem en dat hebben wij wel. Daar staat bij toediening bijvoorbeeld aanreiken of 

aanrijking en toezien op inname. Dat is allemaal vast. 

 

1. Daarmee merk jij weinig ruimte in verschil in beschikbare informatie tussen de zorgprofessionals? 

 

3. Ja, daar moeten we heel eenduidig in werken. Er zit wel verschil in verzorgenden en 

verpleegkundigen omdat je als verpleegkundige een andere handelingen mag uitvoeren die een 

verzorgende niet mag.   

 

1. Zijn er nog andere aanvullingen m.b.t. medicatie toedienen? 

 

3. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar het begrip Case Managen. 

Ik zie daar zowel onderling zorgprofessionals als met de literatuur verschillen. 

 

Als ik kijk naar de verschillen onderling de zorgprofessionals dan zie ik daar; Algeheel kan gesteld 

worden dat de zorgprofessionals een verschillend beeld hebben bij het begrip case managen. 

Zorgprofessionals spreken over het ondersteunen van een cliënt, een specifieke casemanager, 

betrokkenheid van verschillende disciplines en/of de noodzaak tot rapporteren.  
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En dan kijk ik meteen ook naar het verschil met de literatuur; Algeheel kan gesteld worden dat de 

literatuur case managen omschrijft als de coördinatie en afstemming van de verschillende soorten 

zorg die geleverd worden rondom een patiënt. De zorgprofessionals beschrijven case managen als 

een vast persoon of aanspreekpunt die beschikbaar is voor de cliënt en/of familie aangaande de 

(verschillende) zorg die geleverd wordt aan de cliënt.  

 

Merk jij daar zelf ook verschillen in? 

 

3. Als je me vraagt naar het verschil tussen een case managen en een casemanager en dan is de 

casemanager voor mij een persoon die zeg maar een specifiek gebied coördineert, en als je het hebt 

over case managen dan gaat het over het gehele proces medische coördineren.  

We gebruiken het woord niet in de praktijk dat is het. Wij kennen alleen een dementie specialist. 

Binnen de thuiszorg heb je bijvoorbeeld een casemanager dementie. Die begeleid dat hele dat hele 

proces of wordt op een bepaald moment ingeschakeld bij mensen met dementie en dat stopt 

eigenlijk zo gauw iemand in gehuisd wordt op een locatie. Het case managen, dat doen we natuurlijk 

als team om iemand heen. Daar zitten op de locatie allemaal zorgcoördinatoren en die zijn per 

bewoner aangewezen en die doen eigenlijk dat case managen. Ben je afwezig als casemanager van 

jouw bewoner dan neemt een ander het van je over. Dat is zonder dat daar afspraken over gemaakt 

worden, dat is een automatisch proces. Een gedeelde verantwoordelijkheid.  

 

1. Merk jij dat er problemen in de informatie-uitwisseling tussen die casemanagers kunnen 

ontstaan? 

 

3.  Dat heb je allemaal netjes in je in je verslaglegging als je zorgplan up-to-date is en je loopt continu 

ernaast, dan moet iemand anders het zo over kunnen nemen en natuurlijk zit er verschil in hoe jij de 

dingen graag gezien zou willen hebben en hoe de ander het opgepakt heeft. 

 

1. Nog andere aanvullingen op het begrip Case managen? 

 

3. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar het begrip medicatie toedienen. 

Hier zie ik voornamelijk verschillen tussen de zorgprofessionals onderling. 

Als ik kijk naar dit verschil dan zie ik; Alle zorgprofessionals geven aan dat het begrip betrekking 

heeft op de inname van medicatie door een cliënt. Verschillen zijn er te constateren op de wijze 

waarop de zorgprofessionals hier invulling aangeven, gaat het alleen over toedienen, moet er 

controle gehouden worden en wordt er wel/niet vastgelegd wat er wordt gedaan.  

 

Merk jij hier mogelijke verschillen zijn er? 

 

3. Ja, die verschillen zijn er. Hier zijn wel hele goede afspraken over gemaakt zodat we allemaal 

eenduidig werken. In het dossier en in het aftekenen systeem van de apotheek staat een BEM-code. 

Deze BEM-code geeft aan hoe je medicatie verstrekt aan iemand. Je bestelt, je geeft aan, je reikt aan 

en de bewonder neemt in of je bestelt, je reikt aan en ziet toe op inname. Als iemand bijvoorbeeld 

een BEM5 heeft en je zegt daarna een bewoner heeft niet ingenomen dan maak je zelf als 

zorgverlener een fout, want je had moeten toezien op inname. 

 

1. Je geeft aan dat met die codes het voor eenieder duidelijk zou moeten zijn wat er moet gebeuren? 

 

3. Ja. 
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1. Zie jij een overlap tussen het begrip aandachtsgebied medicatie en het begrip medicatie 

toedienen? 

 

3. Nee, vind ik twee afzonderlijke begrippen. 

 

1. Nog andere aanvullingen m.b.t. medicatie toedienen? 

 

3. Nee. 

 

1. Dan wil ik kijken naar het laatste begrip en dat is monitoren en bewaken. 

Ik zie daar voornamelijk verschillen ontstaan onderling de zorgprofessionals.  Als ik naar dit verschil 

kijk dan zie ik; Algeheel kan geconstateerd worden dat de zorgprofessionals eenzelfde soort beeld 

hebben bij het begrip monitoren, echter zijn er bij het begrip bewaken wel enig verschillen te 

onderkennen. Er wordt gesproken over rapporteren, inzichtelijk maken van zorg, evaluaties en 

afstemmen van zorg met de cliënt. 

 

Merk jij hier een verschil? 

 

3. Monitoren is denk ik meer het geheel zeg maar, het totale plaatje overzien, begeleiden, 

coördineren en het bewaken is veel meer naast lopen en ervoor zorgen dat het dat het proces goed 

blijft lopen. Dat doe je met alle disciplines samen.  

 

1. Merk je dat ieder bij jullie daar dezelfde invulling aangeeft?  

 

3. Ik denk dat we daar bij ons op locatie wel een op een lijn zitten.  

 

1. Levert dat problemen op in de informatie-uitwisseling onderling? 

 

3. Nee, ook al rapporteer je met een cliënt dan is dat altijd terug te lezen als een zin in het dossier. 

Bijvoorbeeld evaluatie heeft plaatsgevonden, wijzigingen zie dat formulier. Graag allen lezen.  

 

1. Nog ander aanvullingen m.b.t. monitoren en bewaken? 

 

3. Het gaat nooit perfect, dit is hoe het meestal gaat maar het loopt ook wel eens niet zo.   

 

1. Zijn er volgens jou nog andere dingen die bijdragen aan mogelijke problemen rondom de 

informatie-uitwisseling binnen de palliatieve zorg? 

 

3. Als we straks er naartoe kunnen dat het allemaal op de op dezelfde manier doen dan is er best 

nog wel een goede verbetering door te voeren. Dat is scholing, dat is gewoon echt meer delen nog 

voor informatie. Het brengen van specifieke palliatieve zorg naar de overleggen of het delen via 

mail. Daarna is het zaak om intern de informatie door te geven aan je collega's.  

 

1. Zijn daar voldoende middelen voor om die informatie door te geven? 

 

3. Jawel, echter je hebt het kwaliteitskader palliatieve zorg. Hier heeft op de werkvloer echter 

niemand van gehoord. Er zijn meetinstrumenten die ingezet kunnen worden. Deze zijn gekoppeld 

aan het kwaliteitskader. Er zijn klinische lessen gegeven en er zijn mails over gestuurd en informatie 

verspreidt. Het is echter niet iets dat leeft, dit kan nog beter.  

 

1. Hiermee zijn we aan het einde van het interview 
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En wil ik je hartelijk danken voor de openheid en het interview.  
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Interview palliatieve zorg – Zorgprofessional 3 
Duur interview 47:13 

 

1. Onderzoeker 

4. Zorgprofessional 

 

1. Ik heb mijn iPhone liggen die neem het gesprek op zodat ik niet steeds hoef te tikken en ik kan nu 

ook gewoon normaal praten in plaats van iedere keer moet schrijven dan komt het oneerbiedige 

werk om te tikken komt later wel. 

 

 Wat ik graag zou willen doen is eerst even kort toelichten waar het onderzoek dat ik waar het 

overgaat zodat je je misschien een wat beter beeld krijgt bij hetgeen wat ik aan het doen ben ik had 

het ook allemaal dingen in de enquête geschreven maar misschien dat dit wat verduidelijking geeft 

en dan op basis van wat ik gevonden heb uit de analyse van de enquête.  Ik heb het uiteindelijk 

zeven antwoorden teruggekregen, daar heb ik twee analyses op gemaakt; eentje gaat over hoe jullie 

onderling vergeleken worden en de ander hoe de vergelijk is met de literatuur.  Dan wil ik graag aan 

jou vragen of jij dat ook zo ziet en misschien problemen ervaart in bijvoorbeeld informatie-

uitwisseling of in de zorg die gegeven wordt.  

 

Als ik kijk naar wat ik aan doen ben; ik doe een opleiding in bedrijfsprocessen en IT. Daarmee koppel 

je de bedrijfsstrategieën of bedrijfsdoelstellingen van de organisatie aan de IT-infrastructuur of de 

IT-apparatuur of IT governance.  

 

Onderzoek uitvoeren naar Informatie-uitwisseling in de zorg was er een. Die had ik op mijn lijstje 

staan. Daarmee ben ik eerste court literatuuronderzoek gestart naar wat zijn punten die gezien 

worden als het gaat om het IT en informatie-uitwisseling in de zorg en waar loopt men dan tegen 

aan. Best wel een aantal onderwerpen te vinden en om het voor mij behapbaar te houden heb ik 

eenheid van taal heb ik er uitgenomen en eenheid van taal houdt in dat het niet gaat omdat als ik 

zeg blauw dat jij ook zo blauw maar meer als ik een begrip beschrijf dat jij dan, niet in exact dezelfde 

woorden maar wel met dezelfde betekenis, ook dat begrip had zodat als ik het over iets heb jij het 

ook over heb en we het met elkaar eens zijn. Ik probeer nu te onderzoeken of dat binnen de zorg, 

binnen een zorgnetwerk of Eenheid van Taal bijdraagt aan het uitwisselen van informatie, maar ook 

misschien bijdraagt aan het beter of minder goed kunnen geven van zorg aan de cliënt. 

Ik heb gekozen voor een zorgnetwerk want, als ik kijk naar hoe de zorg verandert dan zie je dat 

mensen, al dan niet gedwongen, steeds meer thuisblijven en dat de zorg rond om patiënten steeds 

complexer wordt met steeds meer complexere aandoeningen. Dat kan niet meer gedaan worden 

door een enkel persoon. In ziekenhuis heb je dat vaak allemaal onder één dak en is het makkelijk om 

eventjes naar de internist lopen of een te specialist lopen.  

 

In een zorgnetwerk dan heb je vaak een thuiszorgorganisatie, de huisarts, een mantelzorger, 

apotheker, misschien de fysio die allemaal verschillende organisaties afkomen en samen zorg geven.  

Dan is het wel heel handig als je allemaal dezelfde begrippen hanteert en daar ook dezelfde 

betekenis aangeeft. Zodat als de verpleegkundige iets opschrijft, de huisarts ook begrijpt wat 

verpleegkundige bedoeld en andersom en niet dat daar verschil in zit. 

Ik heb voor palliatieve zorg gekozen om het nog kleiner te maken, want als we naar thuiszorg kijken 

kunnen daar heel veel ziektebeelden zijn. Om het onderzoekbaar te houden focus ik op palliatieve 

zorg.  

 

Uit de eerder opgestuurde enquête zijn een aantal interessante uitkomsten gekomen.  Ik heb daar in 

totaal 13 begrippen waar verschillen onderling, met de literatuur of beiden te constateren zijn. Deze 

mogelijke verschillen zouden kunnen leiden tot problemen in het uitwisselen van informatie of 
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problemen met het geven van zorg. Ik zou jou willen vragen of jij die verschillen ook ziet of je die zelf 

ervaart en of die dan misschien ook leiden tot problemen met informatiedeling of probleem met 

zorg. 

 

Het eerste punt waar ik zag dat er zowel onderling verschillen waren tussen de zorgprofessional als 

ook in de literatuur dan is dat het individuele zorgplan.  

 

Kijk naar wat er onderling geschreven wordt; Er is binnen het de response geen eenduidig beeld te 

schetsen dat eenieder exact dezelfde betekenis geeft aan dit begrip, de globale insteek is dat er wel 

ongeveer hetzelfde bedoeld wordt maar dat er afwijkingen in de invulling van het zorgplan te 

constateren zijn. Er zijn verschillen tussen het maken van concrete afspraken tot het opstellen van 

zorgdoelen. 

 

Zie jij dat ook, die verschillen of ervaar jij die verschillen onderling? 

 

4. Ja, ik zie daar wel verschil in de thuiszorg. Je merkt vooral die verschillen als een cliënt door zou 

stromen naar intern.  Dat een heel ander zorgplan geschreven wordt. Als je naar deze zorgplannen 

kijkt zie je ook wel echt verschillen in. 

 

Je hebt oudere waarbij je echt met doelen kan gaan werken, maar je hebt ook oudere waarbij je die 

doelen toch nooit gaat halen, dus dan inderdaad kom je aan die afspraak terecht. Je merkt dat er wel 

een verschil is. Dus als je een cliënt over krijgt van een ander team bijvoorbeeld dat je denkt ik had 

het zorgplan toch heel anders opgeleverd.  

 

1. Denk je dat dat problemen oplevert voor de informatie-uitwisseling die in jullie onderling hebben 

of valt dat mee? 

 

4. Ik denk het wel eens, omdat je dan je afspreekt met de cliënt ik heb deze doelen of wij hebben 

deze doelen met elkaar afgesproken en als je een andere zorgprofessional hebt bijvoorbeeld een 

ergotherapeut of een fysiotherapeut, die kan precies net iets anders willen dan wat op dat moment 

de bedoeling is zeg maar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar valrisico; soms hebben wij als doel niet vallen 

of gewoon in huis goed blijven lopen en dan krijg je een fysiotherapeut en die wil eigenlijk toch wel 

weer een stap verder gaan. 

 

1. Als ik verder kijk naar de verschillen met de literatuur; Algeheel verschil te constateren tussen 

invulling door de zorgprofessionals en voorgeschreven literatuur. Literatuur geeft meer aandacht 

aan punten als gezamenlijke besluitvorming en afspraken zowel voor de patiënt als zorgverlener, de 

zorgprofessionals zien over het algemeen het zorgplan meer gericht op enkel de cliënt en betrekken 

dit niet op zichzelf.  

 

Merk jij daar verschillen in? 

 

4. Ja, dat klopt en dat is volgens mij ook gewoon zo dat wij veel doelgerichter werken omdat je 

anders een zorgplan krijgt wat is het totaal niet meer leesbaar.  Als je hem helemaal uitgebreid hebt, 

ik merk in de praktijk en bij collega’s, hoe uitgebreider het zorgplan hoe lastiger het wordt. Als je dan 

echt concreet doelen erin hebt staan is het leesbaar en volg baar dan dat je en heel uitgebreid 

zorgplan hebt.  

 

1. Merk je dat deze verschillen mogelijk hinderen in de zorg die je aan een cliënt kunt geven? 
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4. Nee, vanuit het team gezien bij ons niet omdat wij op die manier zeg maar werken. Maar ik denk 

wel dat als je het zorgplan mee moet sturen naar een andere discipline, dat er dan wel een 

probleem in verband met de informatie-uitwisseling kan zijn, dat ze net iets missen omdat wij dat op 

een andere plek beschrijven.  

 

1. Andere aanvullingen m.b.t. het individueel zorgplan? 

 

4. Nee. 

 

1. Het volgende onderwerp is Informed consent 

Ik zie zowel onderling als met de literatuur dat daar verschillen te constateren zijn. 

 

Als ik kijk naar de zorgprofessionals onderling; Er wordt vastgesteld dat er verschillende opvattingen 

en definities gegeven worden aan het begrip Informed consent binnen de ondervraagde 

zorgprofessionals. Er wordt gesproken over de voorlichting naar de cliënt, over het bespreken van de 

voor- en nadelen en over het begrip toestemming. 

 

Zie jij daar verschillen in? 

  

4. Ja, en ik denk dat dat inderdaad ook voornamelijk deels komt door het zorghart van. Wij willen 

soms gewoon echt heel graag iets voor een cliënt doen waardoor je soms het stukje toestemming 

overslaat zeg maar. Doordat je toch wel wilt proberen, in de palliatieve zorg, je wilt het beste voor 

de cliënt maar soms wil hij/zij dat niet.  

 

1. Dat is ook het verschil dat ik uit de literatuur haal; Algeheel is te constateren dat de literatuur 

gericht is op het leveren van informatie naar een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger 

waarna deze toestemming moet geven voor een onderzoek of handeling. De zorgprofessionals zien 

nagenoeg allemaal dit begrip over het informeren van een patiënt gaat en gaan voorbij aan het 

gegeven dat het verlenen van toestemming door de patiënt een essentieel onderdeel is van 

informed consent.  

 

4. Natuurlijk vraag je altijd wel toestemming en je probeert gewoon het beste op dat moment te 

doen en ik denk dat het soms ook wel eens een probleem is qua begrip. Dat de cliënt je op de juiste 

manier begrijpt. Dat zie je wel eens met berichten die ze dan krijgen tussen zorgprofessionals. In de 

thuiszorg wordt dat ook nog wel via de cliënt gestuurd of via mantelzorger. Die begrijpen de 

medische taal helemaal niet en moet je soms heel veel moeite doen om iets te bereiken. 

 

1. Merk je dat die wat breder invulling van het begrip zou kunnen leiden tot een verschil in 

informatie die met elkaar deelt?    

 

4. Ja, en terwijl ik wel eens bij de huisarts heb praat iets meer in gebruik begrijpelijke taal voor de 

cliënt in plaats van dat je dit er allemaal door gooit. Zo zijn er wel eens gesprekken; sturen we 

iemand naar een ziekenhuis op dat moment en dan komen allemaal dingen voorbij en ziektebeelden 

met moeilijke woorden en volgens mij snapt de cliënt niet helemaal wat je bedoeld nu.  Dan krijg je 

wel toestemming dat we dat niet meer gaan doen en dan vraag ik mij wel eens af snapt de cliënt het 

überhaupt.  

 

1. Zou dat ook problemen op kunnen leveren voor de zorg die je levert? 

 

4. Ik denk het wel en dan vooral op het moment dat wij zorg leveren en denken moeten we dit 

überhaupt nog gaan doen. Als het wel afgesproken is omdat de cliënt niet helemaal op de hoogte is 
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van wat zijn de risico's, wat als ik het niet doe. Ik denk daarbij het dat het type bevolking hier is wat 

de huisarts zegt moet gebeuren en dat ze dan niet echt begrijpen op dat moment wat het echt 

daadwerkelijk is. 

 

1. Zijn daar verbeterslagen volgens jou in te maken? 

 

4. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld informatieboekjes wel meer gericht op cliënt geschreven kunnen 

worden. 

 

1. Andere aanvullingen m.b.t. het informed consent? 

 

4. Nee. 

 

1. Dan ga ik door naar ziektegerichte palliatie 

Ik zie onderling redelijk op een lijn en allemaal hetzelfde bedoelen.  

Vanuit de literatuur wel verschil; Algeheel is te constateren dat de literatuur uit gaat van het 

behandelen van een patiënt met het doel de kwaliteit van leven te handhaven en verbeteren. Hierbij 

heeft de patiënt een belangrijke rol om aan te geven wat hij/zij hierin acceptabel of wenselijk vindt. 

Vanuit de zorgprofessionals komt naar voren dat zij voornamelijk gericht zijn op het behandelen van 

een cliënt waarbij geen genezing mogelijk is. Hier wordt in de algehele zin voorbijgegaan aan de 

wensen of het acceptatie niveau van de patiënt.  

 

4. Dat neem je natuurlijk wel je achterhoofd mee als je in de palliatieve zorg werkt.  

 

1. Merk je dat daar mogelijk problemen in de informatie-uitwisseling kunnen plaats vinden? 

 

4. Ja, ik denk dat we het onbewust wel altijd doen als je bezig bent met ziektegerichte palliatieve 

zorg. Kwaliteit van leven staat altijd heel hoog in het vaandel bij ons in de zorg.  

 

1. Zie je dat daar misschien ook dan de zorg zelf verminderd of anders is dan dat je zou willen omdat 

die verschillen en mogelijk zijn? 

 

4. Nee, zie ik niet zo. 

 

1. Andere aanvullingen m.b.t. ziektegerichte palliatie? 

 

4. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar de Fysieke dimensie 

Ik zie daar verschillen zowel onderling de zorgprofessionals als met de literatuur. 

 

Als ik kijk naar de zorgprofessionals onderling; Hier is niet eenduidig vast te stellen dat alle 

zorgprofessionals, naast de fysieke component, dezelfde invulling geven aan de betekenis van de 

fysieke dimensie. Er wordt wel gesproken over de fysieke component maar de inhoud daarvan lijkt 

niet overal gelijk. Er wordt gesproken over het fysiek welbevinden, de fysieke gesteldheid of een 

fysiek gebeuren maar geen inhoud hierbij aangegeven.  

 

Merk jij dat daar mogelijk andere interpretaties zijn? 

 

4. Ik denk dat dat inderdaad voornamelijk het verschil is in opleiding, hoe we opgeleid zijn en dat 

tegenwoordig daar veel aandacht aan besteed wordt en dat dat vroeger niet zo was. 
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1. Als ik de literatuur er verder bij bekijk dan zie ik daar; Algeheel kan worden gesteld dat de 

literatuur kijkt naar lichamelijke symptomen en daarbij niet alleen kijkt naar de behandeling maar 

ook facetten als verkenning en onderzoek binnen dit domein meeneemt. De zorgprofessionals kijken 

hier veelal naar de behandeling van de fysieke klachten en niet zozeer naar de facetten daaromheen. 

Daarnaast wordt er door de zorgprofessionals ook geen onderscheidt gemaakt tussen wel of geen 

medicamenteuze behandelingen of complementaire zorg. 

 

Zie jij daar nog verschillen in? 

 

4. Ik denk dat er beste verpleegkundigen zijn die daarin geschoold kunnen worden in de 

verschillende dimensies dat. 

 

1. Als ik kijk naar fysiek dan zegt de literatuur ook een onderscheid tussen medicamenteuze 

behandeling en complementaire zorg. Dat zie ik nog niet terugkomen in wat de zorgprofessionals 

schrijven?  

 

4. Ik denk dat daar een verschil zit tussen de oude en de nieuwe verpleegkunde opleiding.  

 

1. Merk je dat rapportages in die fysieke dimensie dan anders opgevat kunnen worden? 

 

4. Ik denk het niet altijd. Dat merk ik in zorg evaluaties, dat een nieuw afgestudeerde rapporteer in 

dimensies en als je kijkt naar een collega die al 10 jaar geleden is afgestuurd, dat is een groot verhaal 

en gaat van hort naar her en niet in de verschillende dimensies.  

 

1. Zou je, als je dat wel in die dimensies rapporteert, daar een beter informatiestroom mee krijgen?  

 

4. Ik denk het wel, omdat je dan specifieker weet in deze dimensie kun je beter naar die discipline 

gaan.  

 

1. Merk jij dat deze verschillen ook mogelijk impact hebben op de zorg die je kan leveren naar een 

cliënt?  

 

4. Ik denk dat als je de dimensies specifiek uit elkaar haalt, dat iemand bijvoorbeeld sneller opvalt 

dat hij specifieke zorg nodig heeft in plaats van dat het in een algemene rapportage staat.  

 

1. Andere aanvullingen m.b.t. fysieke dimensie? 

 

4. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar de Psychische dimensie 

Ik zie daar verschillen zowel onderling de zorgprofessionals als met de literatuur. 

 

Als ik kijk naar de verschillen onderling; Hier kan gesteld worden dat de zorgprofessionals globaal 

hetzelfde beeld hebben van de Psychische dimensie maar dat er verschillende betekenis gegeven 

wordt aan de inhoud. Hierbij geven enkele zorgprofessionals voorbeelden van emoties (of emoties in 

zijn algemeen) waarbij andere oppervlakkig blijven en spreken over psychische gesteldheid of 

gebeurtenissen.  

 

Merk jij daar verschil in interpretatie onderling de zorgprofessional? 
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4. Nee, dat is inderdaad hetzelfde als bij de fysieke dimensie het is gewoon, denk ik, bij ons een 

gebrek aan kennis over die verschillende dimensies en inderdaad als jij wat spitst op de psychische 

dimensie en wat het precies inhoud kun je veel meer dingen constateren en veel eerder een 

geestelijk verzorger of iemand bijvoorbeeld een psychisch ondersteuner schakelen. 

 

1. Als ik dat dan verder kijken naar wat literatuur zegt; Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur 

zich focust op zowel het psychische als emotioneel welbevinden van de patiënt en diens naasten. De 

zorgprofessionals geven aan in deze dimensie vooral te kijken naar het psychisch welbevinden van 

de patiënt. In het algemeen wordt het emotionele welbevinden hier niet concreet in meegenomen 

en lijkt er alleen focus te zijn op de cliënt en niet op diens naasten.  

 

Merk jij daar verschillen in? 

 

4. Ik merk wel dat we de laatste paar jaar echt veel meer de mantelzorgers erbij betrekken dat heeft 

natuurlijk ook met al het nieuws te maken dat iedereen veel langer thuis moet blijven wonen. Ik 

merk ook dat er zorg ingezet wordt niet omdat het per se nodig is voor de cliënt maar puur om de 

mantelzorg te ontlasten. Daar worden steeds meer stappen in genomen.  

 

1. Kunnen je stellen dat, doordat sommige zorgprofessional, het beschouwen als een groot verhaal 

er een probleem kan ontstaan in de onderlinge informatie deling? 

 

4. Ik denk het wel, en dat er ook sommige mindere oog hebben voor de mantelzorger en dan 

voornamelijk als op den duur de cliënt is overleden of is verhuisd, praat op dat moment met de 

mantelzorger. Eigenlijk vallen zij op dat moment in een zwart gat. Wij als thuiszorg komen dan 

namelijk niet meet bij de cliënt. Als jij bijvoorbeeld mantelzorg ondersteuning hebt ingeschakeld dan 

vallen ze daarna niet in het zwarte gat want dat loopt ook uiteindelijk door. 

 

1. Andere aanvullingen m.b.t. psychische dimensie? 

 

4. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar de spirituele dimensie. 

Daar zie voornamelijk verschillen tussen de zorgprofessionals onderling; Gesteld kan worden dat er 

door de zorgprofessionals verschillend gekeken wordt naar de spirituele dimensie, een aantal 

betrekken het geloof binnen deze dimensie waar ander meer kijken naar de rust en het innerlijke 

proces van dec cliënt. Er wordt aangegeven dat het geloof hier een rol speelt maar daarnaast komen 

ook zaken als het eigen rouwproces of waarde van het eigen leven voorbij. 

 

Merk jij dat daar mogelijke problemen zouden kunnen ontstaan? 

 

4. Ja, ik denk dat dat voornamelijk komt hoe interpreteert de zorgprofessional het spirituele? Daar is 

nog wel eens discussie over. De ene heeft het over het eigen bewust zijn de ander schept daar alleen 

het geloof onder. Met het geloof doen we in palliatieve zorg natuurlijk wel wat in samenwerking met 

de kerk.  Maar als je dan weer naar het eigen bewust zijn kijkt op het moment dat eigenlijk iemand 

niet gelovig is, wordt er dan nog wel verder op ingaan. 

 

1. Aan de ene kant zie je de zorgprofessionals die zelf ook die normen en waarden hebben die 

duiken daar veel meer op en diegene die dat niet of minder hebben doen dat niet. Dat is een keuze 

die je uiteraard respecteert onderling.  

Zit daar wel een mogelijk informatie mismatch tussen beiden? 
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4. Ik denk dat je moet weten naar wie je moet door verwijzen. Je merkt redelijk snel hoe een cliënt 

met zijn/haar geloof omgaat en hoe deze graag ziet dat de zorgprofessional hiermee omgaat.  

 

1. Zou je daarmee kunnen zeggen dat dat je mogelijk hindert in de zorg die je kan geven? 

 

4. Ik denk dat je wel op de hoogte moet zijn van de geloofsgebruiken als je een gelovig cliënt hebt. 

Als team vullen we elkaar hierin aan en we hebben goed contact met de geestelijk verzorger. Maar 

als je een collega hebt die hier totaal niets mee heeft, die zou hier niet veel dieper op door gaan. 

 

1. Mis je door deze verschillende manieren van aankijken tegen het geloof mogelijk informatie 

onderling? 

 

4. Ik weet niet of ze zich daarvan bewust zijn dat ze die kant ook nog op moeten kijken want voor 

hun bestaat dat misschien helemaal niet. Dus dan denk ik wel dat je daar soms informatie in mist. 

 

1. Andere aanvullingen m.b.t. spirituele dimensie? 

 

4. Nee. 

 

1. Voor zover de algemene begrippen. Dan zie ik een aantal ziektebeelden waar verschillen in zijn te 

constateren. 

 

De eerste is Multi mobiliteit waarbij er vooral een verschil met de literatuur vast te stellen is; 

Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Multi Morbiditeit omschrijft als twee of meer 

chronische ziektes die tegelijk bij dezelfde persoon aanwezig zijn. De zorgprofessionals geven 

allemaal aan dat bij multi morbiditeit er meerdere ziektebeelden aanwezig zijn. Hierbij spreekt een 

deel van de zorgprofessionals over dat deze ziektes ook chronisch moeten zijn en nagenoeg niemand 

benoemd dat de ziektebeelden ook tegelijkertijd op moeten treden. 

 

Merk jij daar verschillen in? 

 

4. Je merkt het wel maar ik denk niet dat er echt een verschil in is. Dat we wel in het achterhoofd 

houden het is multi morbiditeit als het chronisch is. Als het chronisch is dan stapelt het altijd op. Dat 

is de ene ziekte en daar komt de andere bij.  

 

1. Kun je daarmee de aanname doen dat, omdat iedereen hetzelfde geschoold is, iedereen hetzelfde 

bedoeld? 

 

4. Ja, dat denk ik wel.   

 

1. Andere aanvullingen m.b.t. multi morbiditeit? 

 

4. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar de volgende en dat is nierfalen. 

Hier zie ik vooral verschillen tussen de literatuur; Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur 

nierfalen omschrijft als problemen omtrent de werking van de nieren waardoor deze moeite krijgen 

met de uitscheiding van afvalstoffen van het menselijk lichaam. De zorgprofessionals omschrijven 

nierfalen allemaal als problemen rondom de werking van de nieren. Hierbij geeft maar een kleine 

groep aan dat dit daarmee invloed heeft op de uitscheiding van afval stoffen. 
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Levert dit interpretatie verschillen op? 

 

4. We weten dat als de nieren niet werken dat dat probleem bestaat.  

 

1. Daar die jij dus geen problemen ontstaan waar het gaat om het delen van informatie of het geven 

van zorg.  

 

Andere aanvullingen m.b.t. Nierfalen? 

 

4. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar Parkinson. 

Ook daar merk ik weinig/geen verschillen onderling de zorgprofessionals. Deze is er wel met de 

literatuur; Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur Parkinson omschrijft als een familiale ziekte 

met veel verschillende ziekte kenmerken. Deze ziekte kan uiteindelijk zich verder ontwikkelen in 

blijvende dementie. De zorgprofessionals beschrijven allemaal veel van de ziekte kenmerken die 

voor kunnen komen bij cliënten met Parkinson. Geen van de zorgprofessionals geeft hierbij aan dat 

de ziekte familiaal is en ook geen van de zorgprofessionals geeft aan dat dementie een mogelijk 

gevolg kan zijn. 

 

4. Ik denk dat wij dat inderdaad ook allemaal hetzelfde zien en dat we dan op den duur weten dat je 

een casemanager dementie nodig hebt. 

 

1. In de algehele ziektebeelden zijn er met de literatuur wel verschillen te onderkennen. Jij geeft aan 

dat jullie allemaal wel op de hoogte zijn van deze ziektebeelden en dat de verschillen met de 

literatuur niet leiden tot mogelijke problemen tot het leveren van zorg. 

Kan je mogelijk wel stellen dat de aanname dat eenieder van deze definities op de hoogte is ook van 

toepassing is op nieuw personeel dat binnen de organisatie komt werken. 

 

4. Ik verwacht ook van de nieuwe verpleegkundige dat zij hiervan op de hoogte is. Daarnaast vragen 

we ook aan ze of ze het weten als we gezamenlijk bij een cliënt aan het werk zijn.  

 

1. Heb je nog aanvullingen aangaande ziektebeelden? 

 

4. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar het aandachtgebied medicatie. 

Daar zie ik onderlinge verschillen tussen de zorgprofessionals; Algeheel kan gesteld worden dat alle 

zorgprofessionals hetzelfde beeld hebben waarbij het gaat om het begrip medicatie. De 

zorgprofessionals geven wel allemaal andere bijzaken aan die zij zien bij dit begrip. Hier is geen 

eenduidige lijn vast te stellen. Er is hier verschil te onderkennen tussen bijvoorbeeld het aanreiken 

van, maken van afspraken met of oog hebben voor bijwerkingen. 

 

Merk jij daar verschillen in? 

 

4. Ik denk dat voornamelijk het verschil zit in hoe kundig is je cliënt op dat moment. Ik heb bij 

bepaalde cliënten alleen de bijwerkingen erbij staan omdat ze kunnen reageren op de medicatie 

maar die nemen dat zelf dus dan heb ik dan niet beschreven. Maar cliënten die het helemaal 

bijvoorbeeld door dementie helemaal niet meer en zelfstandig kunnen dan probeer ik wel zoveel 

mogelijk het hele proces te beschrijven. 
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1. Zie je bij collega’s dat zij door deze manier mogelijk informatie missen? 

 

4. Ja, ik denk wel dat we informatie missen en dat komt vooral omdat sommige die inderdaad 

hebben staan ik reik de medicatie elke ochtend aan en je weet op dat moment niet van eventuele 

allergieën. Dus als je dan onverwachts in het team komt en er zijn medicatie wijzigingen je niet weet 

of er dan mogelijk wat is.  

 

1. Zou dat invloed hebben op de zorg die je zou kunnen geven? 

 

4. Ik denk het wel en vooral bij bijwerkingen. Als je niet weet dat een cliënt niet tegen bepaalde 

medicatie kan. Dat je dan soms niet op de hoogte bent van de reactie die kan gaan komen. 

 

1. Heb je nog aanvullingen m.b.t. aandachtsgebied medicatie? 

 

4. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar het volgende begrip case managen.  

Ik zie hier zowel verschillen onderling de zorgprofessional als ook met de literatuur. 

Verschillen onderling; Algeheel kan gesteld worden dat de zorgprofessionals een verschillend beeld 

hebben bij het begrip case managen. Zorgprofessionals spreken over het ondersteunen van een 

cliënt, een specifieke casemanager, betrokkenheid van verschillende disciplines en/of de noodzaak 

tot rapporteren.  

 

En het verschil in de literatuur geeft aan; Algeheel kan gesteld worden dat de literatuur case 

managen omschrijft als de coördinatie en afstemming van de verschillende soorten zorg die geleverd 

worden rondom een patiënt. De zorgprofessionals beschrijven case managen als een vast persoon of 

aanspreekpunt die beschikbaar is voor de cliënt en/of familie aangaande de (verschillende) zorg die 

geleverd wordt aan de cliënt.  

 

Zie jij verschillen in dit begrip ontstaan? 

 

4. Ik denk inderdaad dat ze, doordat bij ons een dementie casemanager is, dat je daar wel verschillen 

in ziet. Ik zie het meer inderdaad als mijn taak als verpleegkundige (hbo verpleegkundige of 

regieverpleegkundige) om de zorg echt te coördineer het regisseren richting de verschillende 

disciplines die bij die cliënt aanwezig zijn.  

 

1. Merk je dat daarmee informatie verloren gaat tussen zorgprofessionals die een ander beeld 

hebben bij dit begrip? 

 

4. Ik denk dat het meer een verschil is tussen de HBO en MBO verpleegkundige. Dat de HBO puur op 

de regie geschoold zijn. Dat je daar wel eens informatie mist doordat het contact minder is met 

verschillende disciplines. 

 

 1. Kan je daarmee stellen dat dat dan ook leidt tot een verminderde zorg richting een cliënt? 

 

 4. Ik denk het wel en dan voornamelijk over het overzicht houden van waar eigenlijk iedereen mee 

bezig is en wat het doel is waar we allemaal aan werken.  

 

1. Hier zou verbetering kunnen optreden door de begrippen beter op elkaar af te stemmen? 

 

4. Ja. 
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1. Heb je nog aanvullingen m.b.t. case managen? 

 

4. Nee. 

 

1. Dan kijk ik naar medicatie toedienen. Hier zijn vooral verschillen onderling de zorgprofessionals te 

constateren; Alle zorgprofessionals geven aan dat het begrip betrekking heeft op de inname van 

medicatie door een cliënt. Verschillen zijn er te constateren op de wijze waarop de zorgprofessionals 

hier invulling aangeven, gaat het alleen over toedienen, moet er controle gehouden worden en 

wordt er wel/niet vastgelegd wat er wordt gedaan.  

 

Merk jij dat hier mogelijk verschillen zijn binnen dit begrip? 

 

4. Ik denk het wel en dan voornamelijk ook met de BEM-scores. Ik denk dat daar wel onvoldoende 

aandacht voor is dat wordt eenmalig gescoord niet heel vaak weer naar nagekeken. Bij zorg inname 

wordt iemand gescoord op een bepaalde BEM. Cliënt verslechterd dus je neemt steeds meer over en 

dat je daarin wel eens denkt van dit mag wel eerder aangepast worden. Dat voor iedereen duidelijk 

is. Maar daarnaast ook voor toedienen, wel verschil ziet dat sommige die vinden aanreiken wel 

toedienen en sommige vinden dat niet toedienen want ik geeft het in de hand en geef het niet.  

 

1. Daar zijn dus wel degelijk verschillen te constateren tussen eenheid van taal binnen dit begrip. 

Merk jij mogelijk een interpretatie overlap tussen het aandachtsgebied en het begrip medicatie 

toedienen? 

 

4. Ik denk wel dat dat gecombineerd wordt. 

 

1. Die combinatie komt die volgens jou ten goede of ten slechte aan de informatiedeling?  

 

4. Ik denk dat je dan voornamelijk de BEM scoren en de controle gaat missen.  

 

1. Heb je nog aanvullingen m.b.t. medicatie toedienen? 

 

4. Nee. 

 

1. Het laatste begrip dat ik wil bespreken is monitoren en bewaken. 

Hier zie ik vooral een onderling verschil tussen de zorgprofessionals; Algeheel kan geconstateerd 

worden dat de zorgprofessionals eenzelfde soort beeld hebben bij het begrip monitoren, echter zijn 

er bij het begrip bewaken wel enig verschillen te onderkennen. Er wordt gesproken over 

rapporteren, inzichtelijk maken van zorg, evaluaties en afstemmen van zorg met de cliënt. 

 

Merk jij ook dat daar mogelijkheden verschillen in zitten onderling? 

 

4. Ja, Wat ik vooral heel veel merk is dat het te observeren er onder valt en dan denk ik altijd aan het 

bewaken van de doelen gaan we dat wel halen, niet halen of moet het bijgesteld worden of 

geëvalueerd worden. Moeten we andere stappen gaan zetten om het überhaupt te gaan halen.  

 

1. Merk je dat je daarmee dan ook onderling informatie wordt gemist omdat de één het op deze 

manier interpreteer en dan ander een ander invulling geeft? 

 

4. Ik vind wel dat er soms summier op gerapporteerd wordt bijvoorbeeld. Dat je dan wel echt je 

evaluatie er in mist. 
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1. Heeft dat dan ook invloed op de zorg die geeft of je kunt geven? 

 

4.  Ik denk dat je daar echt consequent in moet zijn in die observatie en die bewaking om 

daadwerkelijk je zorg goed te kunnen inrichten. Als daar een te lange tijd steeds tussen zit ben je 

mogelijk te laat of loop je achter de feiten aan.  

 

1. Heb je nog aanvullingen m.b.t. bewaken en monitoren? 

 

4. Nee. 

 

1. Zijn er naast eenheid van taal volgens jou nog andere zaken die kunnen bijdragen aan problemen 

rond om informatie-uitwisseling binnen de palliatieve zorg? 

 

4. Wat ik soms wel eens jammer vind is dat we allerlei verschillende soorten rapportagesystemen 

hebben. Wij werken in O&S, de fysiotherapeut werkt ook in O&S is het thuis dan moet het weer via 

OZO en als iemand binnen het team dan een bericht heeft gelezen maar niet gekopieerd in het juiste 

dossier dan ben je het bericht kwijt of niet op de hoogte dat daar een bericht is geweest.  Ik vind het 

wel eens jammer dat er geen koppeling tussen, ik kom uit het ziekenhuis en ben gewend dat in dit 

eerste systeem gerapporteerd werd 's ochtends en tussen de middag laden je het systeem en werd 

het in het ander systeem ingevoegd.  

 

1. Zijn de invoer velden in de verschillende systemen wel gelijk of zit daar ook een verschil?  

 

4. Je knipt en plakt de informatie van het ene systeem naar het andere. Bijvoorbeeld vanuit OZO 

haal je een bericht. Dan kijk je waar het ongeveer over gaat en dan plak je dat onder die kop in het 

andere systeem. Je merkt dan dat er informatie op verschillende plekken staat. Daardoor zie je het 

niet altijd allemaal even goed.  

 

1. Daarmee kan het dus voorkomen dat je informatie die je krijgt vanuit het ene systeem mogelijk 

niet terugvindt in het ander systeem en hier dus overheen kan lezen? 

 

4. Ja. 

 

1. Levert dat mogelijk problemen op voor het leveren van zorg? 

 

4. Het is vooral een probleem dat je dus meerdere systemen in de gaten moet houden. Je kunt net 

bij een cliënt geweest zijn en dan staat er een bericht klaar waar je rekening mee moet houden, dan 

loop je achter op de informatie.  Daarnaast vind ik het vind het wel zonde zeg maar dat je, O&S biedt 

zoveel mogelijkheden en dat het binnen ZGR zo beperkt is.  

Er bestaan hele mooie vooropgestelde zorgplannen waar alles in staat wat met betrekking tot een 

ziekte of operatie en wij moeten het allemaal zelf gaan verzinnen. Daarmee krijg je al die verschillen.  

 

1. Dan heb ik meer dan genoeg informatie waar ik nu even mee verder kan.  

Hartelijk dank voor jouw tijd. 

 

 

 

  

 


