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2.3 Clientgericht werken: Individueel Zorgplan 

 

1. Bij welke aanbeveling uit de richtlijn past dit voorbeeld?  

Het is een aanbeveling ten behoeve van richtlijn herseninfarct en hersenbloeding (2017): Hoofdstuk 

10, waarbij het gaat om het afstemmen met de patiënt/client.  

 

2. Wat is het? 

Een van de doelstellingen in de zorg is het werken met een individuele zorgplan (IZP). Het is een 

vorm van zelfmanagement. Het IZP is een document dat betrekking heeft op de totale zorg vanaf het 

moment van diagnose en kan al binnen 24 uur na diagnosestelling opgesteld worden. Het is een plan 

dat zowel tijdens de acute- alswel revalidatie-, chronische fase opgesteld kan worden. Uiteraard 

moet het aansluiten op de situatie van dat moment.  

In het IZP worden de afspraken over de zorg weergegeven welke aangesloten zijn op de wensen en 
mogelijkheden van de patiënt/cliënt. De patiënt/client en naaste dienen te weten wat de ziekte 
inhoudt, wat de consequenties zijn, wat aan zorg verwacht mag worden en van wie, welke 
keuzemogelijkheden beschikbaar zijn en wat zelf kan en gedaan moet worden om de ziekte en 
complicaties te voorkomen of te beheersen, om zo tot een zo groot mogelijke autonomie te komen.  
 
3. Voor wie is het? 

Het is ten behoeve van de patiënt/cliënt en zijn of haar naasten. Het IZP wordt opgesteld door de 

zorgverlener. 

 

4. Wat is het doel 

Met een IZP wordt beoogd de kwaliteit van het leven na een CVA te verbeteren voor de 

patiënt/cliënt en naasten. In het IZP wordt inzichtelijk gemaakt wat de afspraken rondom de zorg van 

de patiënt/cliënt zijn. Het geeft weer wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Er zal zorg 

gedragen moeten worden dat het opgesteld is in begrijpelijke taal. Dat wil zeggen, de patiënt/cliënt 

en zijn naasten zijn in staat om het IZP te begrijpen. Het is een instrument waarmee de patiënt 

invloed kan uitoefenen op zijn zorg en behandelproces.  

 

5. Hoe wordt het georganiseerd? Hoe wordt het gegeven? Welke vorm? 

Het IZP is een levend document. Dat wil zeggen dat het aangepast kan worden nadat er herijkingen 

hebben plaats gevonden betreft de gezondheidsstatus en behoeften van de patiënt/cliënt.  

In de acute fase ligt de focus op medische informatie en zullen naasten actief bevraagd en/of 

voorbereid worden op hun toekomstige rol als mantelzorger. In de loop van de tijd is er tevens vraag 

naar informatie over maatschappelijke aspecten en over ervaringen van andere patiënten. 

Belangrijke onderwerpen zijn:  

De beschikbare zorg en hoe deze kan worden verkregen, het leven na een CVA en bijkomende 

problemen, geschikte oefeningen, informatiepunten, mogelijkheden tot lotgenotencontact, het 

voorkomen van een recidief, informatie en begeleiding bij medicatie gebruik, de rol van verschillende 

organisaties, hulpverleners en patiëntenverenigingen. Belangrijk is dat de informatie wordt 

toegespitst op de individuele patiënt en dat de aangeboden informatie door verschillende 

zorgverleners eenduidig is. 

file:///C:/Users/Elianne%20van%20Lunteren/AppData/Local/Microsoft/Windows/C:/Users/moniq/Downloads/Richtlijn-herseninfarct-en-hersenbloeding-2017.pdf


 
 

2 

 

Het opstellen van de IZP zal per instelling verschillend zijn. Echter zal het inhoudelijk overeenkomsten 

vertonen. In het raamwerk Individueel Zorgplan, zorginstituut Nederland, kan informatie gehaald 

worden met betrekking tot het opstellen van een IZP.  

In het ‘Plan van eisen generiek Individueel ZorgPlan’, uitgevoerd in opdracht van het 

Kwaliteitsinstituut, zijn een aantal functionaliteiten omschreven waaraan een generiek IZP aan zou 

kunnen voldoen. T.w.: 

Beschrijving van de klachten/vragen en van gezondheidsproblemen 

Beschrijving van motivatie en bereidheid tot gedragsverandering en (zelfmanagement) 

vaardigheden 

Beschrijving van problemen m.b.t het functioneren en participeren 

Overzicht van risicofactoren/risicoprofiel 

Meet- en streefwaarden 

Bevindingen lichamelijk en ander onderzoek (beeldvormend-, functie- , laboratorium onderzoek) 

Diagnose(s) en (in de toekomst ook) ICF-classificatie7 

Overzicht van voorgeschreven en mogelijk ook afgeleverde medicijnen 

Proces van SDM (gezamenlijke besluitvorming): voor welke opties werd gekozen, eventueel met 

onderbouwing 

Inventarisatie van problematiek in, bijvoorbeeld, de SFMPC matrix: Somatisch, Functioneel, 

Maatschappelijk, Psychologisch, Communicatief 

Doelen van de patiënt waarvoor gekozen wordt 

Het prioriteren van behandelopties in relatie tot de doelen van de patiënt 

Afspraken over de aanpak die nodig is om de gestelde doelen te bereiken, te onderscheiden naar 

wat de zorgverlener doet en wat patiënt zelf doet, welke ondersteuning waarbij nodig is en wie die 

ondersteuning zal bieden. Dit is de kern van het IZP. 

Vastleggen begeleiding van de patiënt door de zorgverleners 

Vastleggen vast aanspreekpunt / centrale zorgverlener / case manager voor de patiënt 

Vastleggen hoe en wanneer afspraken worden geëvalueerd  

Integratie van instrumenten voor zelfzorg en zelfmeting  

Integratie van een dagboekfunctie 

Integratie van modules informatie en educatie met links naar sociale kaart etc. 

 

6. Is het thema geëvalueerd? 

Er is nog geen specifieke evaluatie geweest met betrekking tot het individuele zorgplan gerelateerd 

aan CVA patiënten/cliënten. Wel is er in 2013 een onderzoek uitgevoerd door Deloitte in opdracht 

van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarin is onderzocht of dat de invoering 

van het besluit zorgplanbespreking in de langdurige zorg meerwaarde heeft. Hieruit is voortgekomen 

dat de positie van de cliënt in de langdurige zorg verbeterd is en dat de organisatiecultuur bij 

zorginstellingen inderdaad meer cliëntgericht is geworden. Wellicht zouden deze uitkomsten ook in 

lijn kunnen zijn met de IZP in de CVA/NAH zorg. 

 

7. Tips 

Vanuit het Vilans zijn er diverse tips geformuleerd voor het inzetten van een IZP: 

✓ Neem de behoeften van de patiënt/cliënt als uitgangspunt 
✓ Een klein doel is ook een doel 
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✓ Wijs uw collega’s op gezamenlijke verantwoordelijkheid 
✓ Stel een gezamenlijke sociale kaart en toollijst op 

 
8. Meer lezen?/Meer weten? 

• Zorgstandaard CVA/TIA: paragraaf 2.3 

• Individueel zorgplan CVA – Amphia ziekenhuis 

• https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen/raamwerk-individueel-zorgplan 

• https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/individueel-zorgplan 

• https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen/raamwerk-individueel-zorgplan 

• https://www.vilans.nl/artikelen/tips-voor-het-werken-met-een-individueel-zorgplan 

• https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/zorgplan 

https://www.kennisnetwerkcva.nl/quality_standards/zorgstandaard-cva-tia/
https://www.kennisnetwerkcva.nl/project/individueel-zorgplan-cva/
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen/raamwerk-individueel-zorgplan
https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/individueel-zorgplan
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen/raamwerk-individueel-zorgplan
https://www.vilans.nl/artikelen/tips-voor-het-werken-met-een-individueel-zorgplan
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/zorgplan

