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Hoe kun je nagaan of het Zorgleefplan dat je hebt opgesteld met je cliënt - en/of diens
vertegenwoordiger – goed is?

Een zorgleefplan is adequaat als het voldoet aan een aantal eisen

1. In de eerste plaats gaat het om eisen aan het plan zelf: is het plan methodisch opgebouwd?
2. In de tweede plaats is het van belang dat de cliënt werkelijk betrokken is bij het tot stand
komen van het plan.

Met bijgevoegd instrument kun je snel scannen of een zorgleefplan adequaat is.

Toelichting:
Deze scan bestaat uit twee delen:
•

Het eerste deel vul je in over een zorgleefplan dat jij samen met de cliënt (of diens
vertegenwoordiger) hebt gemaakt.

•

Het tweede deel bestaat uit vragen die je aan de cliënt zelf (of diens vertegenwoordiger) stelt.

Als alle vragen met ‘JA’ beantwoord kunnen worden, is het zorgleefplan adequaat. Als een van de
vragen met ‘NEE” beantwoord wordt, is direct duidelijk wat nog aandacht behoeft.
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Deze scan betreft het zorgleefplan van:
Cliënt: …………………………………………………………

(naam cliënt of vertegenwoordiger)

Datum: ………….. Ingevuld door: ………………………..

(naam medewerker)

1. Indicatoren over het plan:

Ja

Nee

•

In het ZLP staat duidelijk verwoord wat de wensen, voorkeuren, zorgvragen van
de cliënt zijn.

O

O

•

Daarbij zijn de vier domeinen betrokken: woon- en leefomstandigheden;
participatie; mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden.

O

O

•

De doelen en afspraken zijn gebaseerd op de wensen, voorkeuren, zorgvragen
van de cliënt.

O

O

•

Het is duidelijk op welke ondersteuning / zorg de cliënt kan rekenen.

O

O

•

In het ZLP is terug te vinden dat de cliënt instemt met het plan (al dan niet door
ondertekening).

O

O

•

In het ZLP is terug te vinden dat de organisatie instemt met het plan (aangeeft dat
de gemaakte afspraken haalbaar zijn) (al dan niet door ondertekening).

O

O

•

Uit het ZLP is op te maken wanneer de evaluatie gaat plaatsvinden (en heeft
plaatsgevonden).

O

O

2. Indicatoren over de betrokkenheid van de cliënt (en/of diens naaste)

Ja

Nee

•

U (cliënt en/of diens naaste) bent goed geïnformeerd over doel en werkwijze met
het ZLP (mondeling en schriftelijk).

O

O

•

U hebt kunnen vertellen wat uw wensen, voorkeuren, zorgvragen zijn.

O

O

•

U bent van mening dat uw wensen, voorkeuren en zorgvragen goed beschreven
zijn in het plan.

O

O

•

U weet op welke ondersteuning u kunt rekenen (en u kunt de afspraken nalezen
op het moment dat u dat wilt).

O

O

•

U weet dat het plan periodiek geëvalueerd wordt en wanneer de eerst volgende
evaluatie is.

O

O

Conclusie: Het zorgleefplan is adequaat / moet worden bijgesteld.
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