
 

2.4 Spiegelgesprek 

 

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 spiegelgesprek is een vorm van cliënten-/patiënten feedback, wat als waardevolle bron van 

kwalitatieve informatie kan fungeren. In zo’n gesprek deelt een groep cliënten/patiënten, naasten en 

ervaringsdeskundigen hun ervaring met en mening over zorgprofessionals met elkaar en met de 

betreffende zorgprofessionals. 

De zorgprofessionals kunnen op deze wijze meer inzicht krijgen in de manier waarop 

cliënten/patiënten, naasten en ervaringsdeskundigen de zorg en dienstverlening ervaren.  

 

3. Voor wie is het? 

Zorgprofessionals die direct samenwerken met cliënten/patiënten, naasten en ervaringsdeskundigen. 

 

4. Wat is het doel? 

Het doel van een spiegelgesprek is tweeledig. Aan de ene kant gaat het om het meer bewust worden 

van de wijze waarop de patiënt/cliënt de zorg ervaart. 

Aan de andere kant kunnen de gesprekken leiden tot concrete verbetering van zorg en de 

cliëntgerichtheid. De zorgprofessionals ontvangen feedback en informatie over de verleende en 

ervaren zorg- of dienstverlening ontvangen. Dit levert vaak een overzicht op van positieve- en 

verbeterpunten. Bovendien resulteert dit in aanbevelingen voor verbeteracties, geformuleerd vanuit 

het perspectief van CVA cliënten/patiënten. Vaak levert het inspiratie op en komen volop concrete 

en relatief eenvoudig te implementeren verbeteracties naar boven tijdens de gesprekken. 

 

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

Een spiegelgesprek is een groepsgesprek onder leiding van een (ervaren) gespreksleider. 

Verschillende cliënten/patiënten, naasten en/of ervaringsdeskundigen zitten tijdens 

spiegelgesprekken in een kring en delen hun ervaringen over vooraf vastgestelde thema’s. In de 

cirkel achter hen, nemen de betrokken zorgprofessionals plaats. Ook managers of leden van de 

cliëntenraad kunnen aanwezig zijn. Hun taak is om te luisteren, maar ook te zwijgen. Aan het einde 

kunnen zij vragen stellen. Het is niet de bedoeling met elkaar in discussie te gaan, of het gelijk te 

halen.  

Aanwezigheid van alle betrokken zorgprofessionals bij een spiegelgesprek is van belang voor het 
succes van het spiegelgesprek. 
 
6. Is de innovatie geëvalueerd? 

Bij verschillende (zorg)organisaties wordt gebruik gemaakt van deze methode. Dit wil niet zeggen dat 

het wetenschappelijk onderbouwd is dan wel geëvalueerd. Op dit moment zijn er nog geen 

evaluaties vindbaar betreft dit onderwerp.  

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


 

 

7. Meer lezen?/Meer weten? 

Binnen het Knowledge broker netwerk zijn er voor zo ver bekend (nog) geen projecten beschreven 

met betrekking tot spiegelgesprekken.  

Regio Midden Nederland heeft het onderwerp wel in 2017 behandeld tijdens een regiobijeenkomst. 

Daaruit zijn verschillende documenten voortgevloeid die gebruikt kunnen worden als naslagwerk. 

 

- Draaiboek spiegelbijeenkomsten Hoogstraat 

- Vragen spiegelgesprek Mia 

- Ppt 29 juni info spiegelgesprek 

Onderstaand een aantal sites die meer informatie en handvatten geven voor het uitvoeren van een 

spiegelgesprek: 

• Invoorzorg.nl (brabantzorg) 

• https://participatiekompas.nl/spiegelgesprekken-patienten-houden-zorgverleners-een-

spiegel-voor 

• Draaiboek patiëntenbijeenkomst 

• http://www.stichtingspiegelbijeenkomsten.nl/page/methode- 
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