
Multidisciplinaire samenwerking voor individuele zingeving  

Sevagram – Valkenheim – verpleeghuis – woonzorgcentrum 

 

Bij verpleeghuis Valkenheim ontstond door toenemende zorgzwaarte bij de cliënten 

steeds meer behoefte aan kleinschalige, individueel gerichte activiteiten. Verschillende 

teams en disciplines pakten dit voortvarend op, maar onderling contact en afstemming 

ontbrak. Doordat de commissie Welzijn is gestart, bestaande uit een vertegenwoordiging 

van alle betrokken teams en disciplines, is die afstemming nu veel beter en is het hele 

huis op een gelijkwaardig niveau bezig met activiteiten. 
Criteria 2B – 2E – 2I – 7A – 7C 

Componenten 1, 2, 3, 4, 10 

Tags: activiteiten, persoonlijk, werkgroep 

 

Aanleiding 

Door de toegenomen zorgzwaarte konden meerdere cliënten niet meer deelnemen aan 

de met name grootschalige georganiseerde activiteiten, omdat dit teveel prikkels 

opleverde. Gevolg was onrust bij de bewoners. Het belang van meer kleinschalige, 

individueel gerichte activiteiten was duidelijk.  

De ontwikkeling hiervan gebeurde met veel enthousiasme op meerdere fronten, maar de 

afstemming tussen zorg, activiteitenbegeleiding en andere disciplines ontbrak. 

Er werden veel initiatieven ontplooid door zowel medewerkers zorg, 

activiteitenbegeleiding als fysiotherapie op het gebied van dagbesteding/welzijn.  

Er was onderling echter niet duidelijk wie waarmee bezig was; men werkte langs elkaar 

heen.  

 

Aanpak 

De commissie Welzijn is gestart in verpleeghuis Valkenheim. In deze commissie zitten 

teamleiders zorg en activiteitenbegeleiding, fysiotherapie, ergotherapie, 

activiteitenbegeleiders en de aandachtsfunctionaris welzijn van iedere zorgafdeling. 

De aandachtsfunctionarissen welzijn zijn medewerkers niveau 2 en 3 met een groot 

arbeidscontract van minimaal 32 uur per week. Deze medewerkers hebben duidelijk een 

voortrekkersrol op hun afdelingen als het gaat om welzijn en dagbesteding. 

Daarnaast zijn zij in staat om hun collega’s mee te nemen en een voorbeeld te zijn als 

het gaat om verschil maken in welzijn. Het is immers een cultuuromslag, bewustwording 

bij verzorgenden, dat ADL maar een klein gedeelte van de daginhoud bepaalt. Welzijn en 

dagbesteding nemen nu een veel belangrijkere plek in. 

 

De commissie komt eenmaal per 6 weken bij elkaar en brengt elkaar op de hoogte van 

de voortgang van bestaande activiteiten en gezamenlijk worden nieuwe activiteiten 

ontwikkeld. 

 

Verbeterde situatie in de praktijk  

Er is een aantal concrete verbeteringen te benoemen: 

 door het benoemen van een aandachtsfunctionaris Welzijn op de zorgafdelingen 

wordt welzijn/dagbesteding meer gepromoot bij collega’s; 

 een aantal medewerkers heeft de cursus klankschaal therapie gevolgd en dit 

wordt wekelijks toegepast bij een aantal cliënten met geweldige resultaten; 

 door het instellen van de commissie Welzijn is duidelijkheid gekomen wie waar 

mee bezig is en kunnen zaken veel beter op elkaar afgestemd worden; 



 er zijn diverse materialen aangeschaft zoals projectors, materialen voor 

zintuigactivering, sprekend fotoboek, apps voor de iPad om de handmotoriek te 

verbeteren; 

 iedere afdeling heeft nu een eigen kist met knuffelmaterialen voor de diep 

dementerende cliënt. 

 

Mooi aan dit project is de samenwerking die is ontstaan tussen verschillende disciplines 

op het gebied van dagbesteding/welzijn. Ieder levert vanuit zijn eigen deskundigheid een 

bijdrage aan de behoeften van de cliënten.  

Het multidisciplinair team geeft hiermee een goed voorbeeld aan de overige 

medewerkers, waardoor een kentering in denken is ontstaan. ADL en HDL zijn nog 

belangrijk maar niet langer meer het belangrijkste.  
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