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Ernstig beperkte cliënten komen vaak niet in aanmerking voor dagbesteding buiten de 

groep, maar hebben wel behoefte aan aandacht en activiteiten. Een team van Fatima 

Zorg had zo’n cliënt in de groep en is op het idee gekomen om activiteiten te zoeken of 

ontwikkelen die passen bij de verschillende gemoedstoestanden van deze cliënt en deze 

te bundelen in een overzichtelijk mapje. De activiteiten werden gekozen op basis van de 

reactie van de cliënt zelf. Resultaat is dat de cliënt merkbaar beter in haar vel zit en een 

beter contact heeft met de begeleiding.   
Criteria 2B – 2E – 2I – 2K – 7A – 7B - 7C – 8A  

Componenten 1, 2, 5, 9 

Tags: zingeving, activiteit, aanvullende zorg 

 

Aanleiding 

Op de groep Elzenpas 5/6 woont een cliënt die zeer beperkt is. Hierdoor neemt ze weinig 

deel aan de activiteiten op de groep. Ook ligt ze veel op haar slaapkamer in bed, 

vanwege drukte op de groep en slijmvorming waardoor ze niet langer dan een half uur in 

haar rolstoel kan zitten. Het team zag in dat ze deze cliënt toch nog korte intense 

momenten aan konden bieden, waarbij de cliënt uit reactie liet blijken dat ze deze 

momenten erg leuk vond. Het team raakte hierdoor gemotiveerd om gerichte activiteiten 

met deze cliënt te ondernemen. Belangrijk is dan wel dat de activiteiten helemaal op 

haar behoeften afgestemd zouden worden.  

 

Aanpak 

Voor deze cliënt is een taakanalyse gestart waarin staat welke activiteiten je met haar 

kunt ondernemen. Eerst is onderzocht welke activiteiten leuk zijn om te doen bij haar. 

Hierbij is haar reactie geobserveerd om te kunnen bepalen of de activiteit zinvol is en 

hoelang de spanningsboog van de cliënt is. Ook is gekeken naar de verschillende 

stemmingen van de cliënt: slapen, duf, alert, zodat de activiteiten ook hierop konden 

worden aangepast. Wanneer ze erg slaperig is kun je haar bijvoorbeeld een rustig en 

zacht verhaaltje voorlezen of haar een massage geven. Als ze de volgende keer erg alert 

is kun je bijvoorbeeld gaan wandelen of een badactiviteit doen. Zo is er altijd wel een 

activiteit die je samen kunt ondernemen. Afgesproken is dat er iedere avond en de 

woensdagmiddag een activiteit gedaan wordt, zodat het nooit vergeten wordt. De 

activiteit wordt gestart en afgesloten met een liedje van Woezel en Pip. Zo weet de cliënt 

dat we gaan beginnen en wanneer het afgelopen is.  

 

Verbeterde situatie in de praktijk  

De cliënt is sinds de start van deze activiteiten alerter en beter te pas. Ook is het contact 

tussen de begeleiders en de cliënt verbeterd doordat er andere aandacht is, niet alleen 

voor de verzorging.  

 

Het mapje waarin de verschillende activiteiten zijn opgenomen is ook voor nieuwe 

collega’s en stagiaires erg handig. Ze kennen de cliënt nog niet zo goed maar door het 

mapje met activiteiten weten ze welke activiteiten ze met de cliënt kunnen doen en 

maken zo makkelijker contact met deze cliënt. Het mapje ligt op de kamer van de cliënt.  

 

Wat is uniek aan dit initiatief? 

Het team is op zoek gegaan naar activiteiten die bij de cliënt past. 



De vorm van activiteiten zijn afgestemd op 

de cliënt en lokken een reactie bij haar uit.  

Deze activiteiten zijn in een mapje gestopt 

en gebundeld per stemming. Zo kun je 

gemakkelijk een activiteit kiezen die bij 

haar stemming past. Hierdoor is het 

gemakkelijk in gebruik.  

 

Dit initiatief kan als voorbeeld dienen voor 

andere cliënten die ernstig beperkt zijn en 

daardoor doorgaans niet in aanmerking 

komen voor dagbesteding buiten de groep.  

 

De tabbladen die in het mapje zitten: slapen, duf en alert. Zo kan 

direct een activiteit gekozen worden die bij haar stemming past. 
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