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Een zorgleefplankwartet als werkvorm voor teams
Debora Talens, praktijkopleider van thuiszorgorganisatie MensenZorg ontwikkelde een
zorgleefplankwartet. Zij deed dit via de site www.kwartetcadeau.nl.
Zij vertelt hierover: „Het kwartet heeft als doel om na de
basisscholing over het zorgleefplan zowel alles wat te maken heeft
met het zorgleefplan weer op te frissen, als om nog eens de diepte
in te gaan. Wanneer een medewerker een compleet kwartet heeft,
gaan we in gesprek over het onderwerp van dat kwartet. Het is echt
een leuke didactische vorm. Bijna alle onderwerpen die met het
zorgleefplan te maken hebben probeer ik hiermee letterlijk
spelenderwijs te laten leven bij de medewerkers zodat het het
werken met het zorgleefplan vergemakkelijkt.‟

Ook een zorgleefplankwartet maken?
Dit kun je dus doen via www.kwartetcadeau.nl. Dit zijn de teksten die Debora gebruikte voor haar
kwartet. Met dank aan Debora!
Kwartet “Jouw rol”
Spin in het web
Belangenbehartiger
Vertrouwenspersoon
Zorgverlener
Kwartet “Verantwoorde zorg”
Risicosignalering
10 Thema‟s
Kwaliteit van leven
Meten

Dit is een uitgave van V&VN. Vanuit „Zorg voor Beter‟ biedt V&VN (voorheen Sting) ondersteuning bij de invoering van
zorgleefplannen. Kijk voor meer informatie op www.venvn.nl of www.zorgleefplanwijzer.nl een interactieve site voor
zorgverleners rondom de invoering van het zorgleefplan.
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Kwartet “Methodisch werken”
Hoe wil de cliënt leven?
Afspraken vastleggen
Uitvoeren en rapporteren
Evalueren
Kwartet “Samenwerken”
Disciplines
Collega‟s; koppen bij elkaar
Evalueren met je cliënt
Verantwoordelijkheid
Kwartet “Competenties”
LSD methode
Samenwerken en inspireren
Signaleren, oplossen problemen
Deskundigheid bevorderen
Kwartet “Visie”
Regie versterken/ behouden
Vraaggericht
Voorkeuren en behoeften
Kwaliteit van leven
Kwartet “Het goede gesprek”
Dialoog in de zorg
Ken je cliënt
Aandacht en betrokkenheid
Reflectie
Kwartet “4 Domeinen”
Woon- en leefomgeving
Participatie
Mentaal welbevinden
Lichamelijk welbevinden
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