
Zorg bij ADL –
een open deur? 

Svenja Cremer
@CremerSvenja
s.cremer@maastrichtuniversity.nl
Universiteit Maastricht 

Bianca van Gameren 
@biancavangamer
QuaRijn

Geleerde lessen uit het richtlijn ontwikkeltraject



Welkom 

Bianca van Gameren
Kwaliteitsverpleegkundige 

QuaRijn

Svenja Cremer 
Promovenda 
Universiteit Maastricht 



Dit webinar

• Inzicht geven in het ontwikkeltraject van de richtlijn 
Zorg bij ADL 
- Kernthema: Betrokkenheid van zorgvragers 

• Kritische vragen stellen over hoe ADL-zorg wordt 
verleend 

• Uitdagen om op eigen handelen te reflecteren



Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen 
(ADL)  
Gewoon wassen en aankleden, toch?

Zorg op autopiloot?





“ADL geeft de mens 
de mogelijkheid om 
op zijn eigen manier 
en tempo zijn leven 
in te richten.” 

Patiëntvertegenwoordiger Burgerkracht Limburg 



ADL 

• Activiteiten die nodig zijn om zelfstandig te kunnen 
leven 

• ADL’s geven identiteit 
• Intieme vorm van zorgverlening 

• “Simpele en makkelijke vorm van zorgverlening”  



“Wanneer 
begint ADL 
zorg en 
wanneer 
stopt het?”



Verpleegkundige 
Richtlijn: Zorg bij ADL 
Handvaten voor verpleegkundigen en verzorgenden voor het kiezen 
en onderbouwen van de juiste ADL-zorgopties 



Doel: V&V handvaten aanreiken voor het kiezen en 
onderbouwen van de juiste ADL zorgopties voor volwassen 

zorgvragers in alle settingen waarin ADL-zorg wordt 
verleend. 

Richtlijnontwikkeling Zorg bij ADL 



Met de richtlijn willen we:

• Handvaten aanreiken voor V&V om ADL-zorg te kunnen 
onderbouwen

• Zorgvragers een stem geven door de nadruk leggen op 
gezamenlijke besluitvorming in alle keuzes in het ADL-
zorgproces

• Zorgverleners uitdagen om kritisch te blijven te kijken 
naar de ADL-zorgverlening 



Voorbereidingsfase
(10/2018 – 12/2018)

Ontwikkelfase
01/2019 – 04/2021

Afrondingsfase
05/2021 – XX-XXXX



Knelpuntenanalyse 

• Inventarisatie in de werk- en projectgroep

• Literatuurstudie

• 2 Wereld-café bijeenkomsten 



Van knelpunten naar richtlijnmodules 

• De geleverde ADL-zorg sluit onvoldoende aan bij de 
behoeften van zorgvragers

• Effectieve interventies worden onvoldoende ingezet in de 
ADL-zorg voor het bevorderen van ADL-zelfstandigheid. 

• De afstemming tussen zorgverleners in de ADL-zorg lijkt 
onvoldoende en gaat ten koste van de continuïteit van de 
zorgverlening en tevredenheid van zorgvragers. 

• Onvoldoende aandacht voor de betrokkenheid en 
ondersteuning van mantelzorgers in de ADL-zorg

• Zorg bij ADL wordt onvoldoende als middel gebruikt om 
risico’s op gezondheidsproblemen te signaleren 

Betrokkenheid 
zorgvragers 

Effectieve interventies 

Zorgvraag in kaart 
brengen 

Ondersteunen van 
mantelzorgers 

Risicosignalering in de 
ADL zorg 
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Betrekken van 
zorgvragers in 
de ADL-zorg 
Het onderliggend knelpunt…. 



De ADL-zorgbehoefte van de zorgvrager en 
de geleverde ADL-zorg komen onvoldoende overeen. 

Geringe mate van 
betrokkenheid van 
zorgvragers in de planning en 
uitvoering van de ADL-zorg

Te weinig rekening houden 
met individuele wensen, 
voorkeuren en cultuur van 
de zorgvrager



Is de zorgvrager te weinig betrokken of houdt de zorgverlener te weinig rekening 
met individuele wensen, voorkeuren en de cultuur van de zorgvrager?





Betrekken van 
zorgvragers in 
de ADL-zorg 
Samen keuzes maken in het zorgproces



Richtlijnmodule:  Betrekken van 
zorgvragers in de ADL-zorg 

Doel: Zorgvragers sterker betrekken in de keuzes die 
in de ADL-zorg worden gemaakt 

Welke keuzes? 
Wat is het doel in de ADL-zorg?

Wat spreken we af over de ADL-zorg?
Wie speelt hierbij een rol? 

Dagdagelijkse keuzes 



Zorgproces  

Doelen 
stellen 

Afspraken maken 

Interventie 
kiezen en 
uitvoeren 

Monitoren 
en 

Evalueren 

Vraag-
verheldering

VPK-
diagnose 

stellen 

Betrekken 
van 

zorgvragers 



Zorgproces  
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Theorie gezamenlijke 
besluitvorming  
(Elwyn et.al., 2012) 



Samen ADL-doelen stellen 

(Daniëls et.al., 2016)



Aanbeveling: 

Betrek de zorgvrager bij het stellen van ADL doelen door: 

de (veranderende) drijfveren voor verandering op het gebied van 
ADL van de zorgvrager tijdens een gesprek te inventariseren;

de zorgvrager te informeren over zaken die vanuit professionele 
expertise belangrijk zijn rondom de ADL-zorg; 

de ADL-doelen zo veel mogelijk samen met de zorgvrager 
te formuleren. 



Drijfveren in kaart
brengen
Wat wil en kan de zorgvrager?



Gesprek over drijfveren: Wat wil en kan 
de zorgvrager?

ADL-zorg biedt mogelijkheden voor actieve 
betrokkenheid 

Zorgplan

Positieve houding en een empathische 
benadering (Intieme zorg)

(Non)-verbaal communiceren, Luisteren



Informeren van de 
zorgvrager
Op basis van professionele expertise 



Infomeren van de zorgvrager 

• Informeren op maat
• Wat zijn de mogelijkheden die ADL-zorg kan 

bieden? 
- Het vergroten/behouden van zelfredzaamheid 
- Het vergroten van comfort

• Welke partijen kunnen wellicht nog ondersteunen 
in de ADL?

• Wat zijn de gevolgen van de keuzes die de 
zorgvrager hierin maakt? 
- Wanneer u kiest voor…. Dan kan dat betekenen dat… 



Infomeren van de zorgvrager 

Kritische vragen 

• Wanneer ben je professioneel? 

• Welke expertise heb je wel en niet?

• Wat vind jij belangrijk? En waarom? 



Gezamenlijk stellen
van doelen
Uit perspectief van de zorgvrager



Samen doelen stellen 

• SMART 

• Formuleren vanuit de zorgvrager 

• Regelmatig evalueren en bijstellen



Samen ADL doelen stellen: 3 scenario's

PaternalistischgGeinformeerdg Gezamenlijkg
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Samen ADL zorgafspraken 
maken 
Het doel is duidelijk…  en nu?
Hoe gaan we het doel bereiken?

(Daniëls et.al., 2016)



Aanbeveling: 

Betrek de zorgvrager bij het maken van ADL-zorgafspraken 
door: 

te benadrukken dat de zorgvrager een stem heeft in de keuzes 
rondom ADL-zorg; 

deze opties te bespreken; 

gezamenlijk zorgafspraken te maken. 
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Samen ADL-zorg uitvoeren 

Hoe betrek ik de zorgvrager in de dagdagelijkse zorg?



Aanbeveling: 

Betrek de zorgvrager in het uitvoeren en evalueren van de 
uitgevoerde ADL-zorgacties door:

De zorgvrager in dagdagelijkse ADL-keuzes te betrekken
• Hoeveel energie heeft de zorgvrager?
• Welke kleren wil iemand aan?
• Hoe wil iemand zich wassen? 
• Welke ondersteuning is nu wenselijk?

Vraag de zorgvrager hoe de zorg en ondersteuning wordt ervaren
en stel mogelijk zorgafspraken bij
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ADL-zorg 
Een open deur?



Een open deur…? 

ADL-zorg kan (met name bij NAH/CVA) complex zijn 

Het vraagt zorg op 
Lichamelijk gebied
Cognitief gebied 
Emotioneel gebied
Relationeel gebied 

Het vraagt jou om
Zintuigen in te zetten
Empathisch te zijn
Kritisch te reflecteren
Los te laten
Voortdurend te blijven leren

Goede ADL zorg is persoonsgericht en blijft maatwerk 



Kritische vragen

• Beinvloeden jouw normen weleens de ADL-zorg die je levert?

• Vanuit welk perspectief heb je gisteren zorg gegeven? 
(zorgvrager, jezelf, samen?) 

• Wat betekent goede ADL-zorg voor jou?

• Wat betekent ADL-zelfstandigheid voor jou als zorgverlener?



Samen werken we aan
goede ADL-zorg
#elkedagweer



We kijken ernaar uit jullie op 03 December in Utrecht te ontmoeten.

Laat je ons op weten hoe jij zorgvragers met een CVA/NAH in de ADL-zorg betrekt? 

#elkedagweer

Dank aan het 
Kennisnetwerk CVA/NAH

voor de uitnodiging

Bedankt voor het luisteren en jullie aandacht! 




