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Rol van naasten in institutionele setting 
Houd de Naaste Vast is een traject dat de basis vormde voor de gids Thuis Voelen. Uit de gesprekken die 
wij organiseerden in verschillende huizen bleek dat naasten maar al te zeer bereid zijn veel te willen 
doen voor hun dierbaren in het verpleeg– of verzorgingshuis. Blijvende betrokkenheid van naasten levert 
ook belangrijke winst op voor in de eerste plaats de bewoner en zijn dierbaren, maar ook voor de verzor-
genden en de organisatie in zijn geheel. 

 Werkwijze  
Het traject ‘Houd de Naaste Vast‘ start vanuit 
de rol en de behoeften van de naasten in het 
belang van de bewoners. Op basis van de ge-
sprekken die met zowel naasten als medewer-
kers van de organisatie gevoerd worden, eerst 
apart en daarna samen, worden na afloop van 
het traject inzichten aangereikt waarmee naas-
ten beter in staat worden gesteld om betrok-
ken te zijn bij het wel en wee van hun familielid 
binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van een institutionele setting. Tijdens de ge-
sprekken wordt het intramuraal proces staps-
gewijs doorlopen met aandacht voor dilemma-
’s die zich voordoen in de zorg aan kwetsbare 
bewoners. 

 

Verschillende stappen van het traject op een rij: 
Startfase (Draagvlak en Commitment) 

1. Gesprek met management organisatie 
2. Gesprek met cliëntenraad  
3. Oriëntatie organisatie en huisvestingssituatie 
4. Afspraken over locatie en spelregels vervolgtraject 

  
 Vervolgfase (Thuis Voelen Agenda) 
5. Gesprek met functionarissen uit de organisatie 
6. Gesprek met naasten 
7. Gezamenlijk gesprek met de gesprekspartners uit de organi-

satie en met de naasten. Samen afspraken maken over con-
crete actiepunten. 

8. Eindrapportage met Thuis Voelen Agenda 
9. Nazorg en evaluatie 

Informatiebrochure over het traject  
Houd de Naaste Vast en de gids Thuis Voelen  
 

Een greep uit de resultaten die tijdens de gesprekken bij eerdere trajec-
ten naar voren kwamen: 
 

Naasten hebben onderling e-mailadressen uitgewisseld, zodat zij met elkaar 
kunnen communiceren en afspraken kunnen maken. 

Naasten en medewerkers brengen gezamenlijk anti-slip verf aan in de bad-
kamers van bewoners. 

Familiebesprekingen vinden niet langer plaats in een grote groep van 30 
families, maar in kleiner verband per huiskamer. 

De activiteitenbegeleiding is hoger op de agenda gekomen en gaat binnen-
kort meer in de avonduren van start. 

Scholing voor vrijwilligers en mantelzorgers m.b.t. dementie 

De huiskamer heeft andere schilderijen aan de muur gekregen, omdat de 
voormalige te somber waren.  

Naasten hebben een ‘high tea’ op de woonkamer georganiseerd. 

Een naaste pakt het maken van een maandelijks nieuwsbericht op.  

Naasten krijgen een kopie van het zorgleefplan mee, dat wordt opgesteld in 
het Multi Disciplinair Overleg. 

 

1.  

Naastenbeleid in zorginstellingen, verpleeg– en verzorgingshuizen, winst  
voor iedereen. 
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2.Thuis Voelen 

Gids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg.    

Lessen voor de praktijk 

 Gids Thuis Voelen 
Uit gesprekken met medewerkers en naasten merkten Hetti Willemse en Tineke 
van den Klinkenberg op dat naasten worstelen met de wijze waarop ze aan hun 
betrokkenheid bij de zorg binnen de zorginstelling vorm en inhoud willen, 
kunnen en mogen geven. Om naasten ook binnen een institutionele setting de 
kans te geven een rol te spelen in het leven van hun dierbaren is er in drie 
pilotstudies binnen verpleeg– en verzorgingshuizen bekeken hoe naasten en 
medewerkers zich tot elkaar verhouden. Hoe breng je naasten, die zorgen 
vanuit hun emotionele verbinding met een bewoner, en medewerkers, die 
vanuit een functionele verband zorg verlenen, bij elkaar?  
De gids Thuis Voelen beschrijft op een toegankelijke manier tal van oplossingen 
voor het bondgenootschap tussen naasten en zorginstelling, als ware het een 
reisgids met ruim 75 tips, waarin de verschillende fases in de  
zorginstelling aan bod komen, alsook randvoorwaardelijke  
kwesties op het gebied van architectuur, de wijk eromheen,  
inrichting en openbare ruimte, personeel en organisatie en ICT.  

 
Praktische tips op Zorgvisite.nl  
Thuis Voelen heeft veel publiciteit gegenereerd, nationaal en inter-
nationaal. Twee mooie voorbeelden: eind 2009 is de gids genomi-
neerd voor de Agis Zorgverbeteraarsprijs en is hij opgenomen als 
best practice in de brief van toenmalig staatssecretaris Jet Bussema-
ker van VWS over de relatie tussen formele en informele zorg.  
Inmiddels is de gids gedigitaliseerd op het digitale platform 
www.zorgvisite.nl, met recensies van de leefomgeving in verpleeg- 
en verzorgingshuizen en nieuwe verbetertips op het Thuis Voelen 
gevoel. Ook is Houd de Naaste Vast opgenomen op de website van 
Vilans onder de bullet ‘familieparticipatie’ en in het Impulspakket 
Samenspel 2010 van het Expertisecentrum Mantelzorg, als praktisch 
instrument om de communicatie tussen medewerkers en naasten te 
verbeteren.   

Met een verhuizing naar een zorginstelling maakt de vertrouwde omgeving plaats voor de institu-
tie, waarmee het thuisgevoel naar de achtergrond verdwijnt. In opdracht van Vereniging het Zon-
nehuis is vanuit Publicarea door Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg de gids ‘Thuis Voe-
len’ geschreven, vanuit de overtuiging dat juist je Thuis Voelen en het contact met naasten en fa-
milie in een zorginstelling heel erg belangrijk zijn.  


