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Agenda

12.00 – 12.45 uur: Welkom met lunch

12.45 – 14.00 uur: Deel 1: Het instrument 
“Mijn Ervaring met de
Zorgrelatie”(MEMZ)

14.00 – 14.15 uur: Pauze

14.15 – 15.30 uur: Deel 2: Implementatie van 
MEMZ

15.30 – 16.00 uur: Borrel



Groepjes

• Groepje rood: Ezra en René 

• Groepje blauw: Ruth en Jos 

• Groepje geel: Stephie en Leon



Agenda deel 1

• Kennismaking en 
communicatieafspraken

• Project: van aanleiding tot resultaat

• Cliëntparticipatie 

o ervaringen en leerpunten

• Het instrument “Mijn Ervaring met 
de Zorgrelatie” (MEMZ)

• Uitproberen MEMZ



Kennismaking



Communicatieafspraken

Ik heb een vraag!

Ik heb verheldering nodig!

Het gaat mij te snel!

Ik heb een korte pauze nodig!



Aanleiding

Communicatiekwetsbare mensen: 

• moeite om informatie te begrijpen 

• moeite om zichzelf te uiten

Zorgrelatie is essentieel Hoe wordt zorgrelatie ervaren? Hoe ga je dit meten?



Doelstelling

Communicatief toegankelijk 
kwaliteitsinstrument ontwikkelen

dat de kwaliteit van de zorgrelatie

tussen communicatiekwetsbare mensen en begeleiders 

inzichtelijk maakt. 



User centred design

2. Analyse 
doelgroep en 

context

3. Identificatie 
behoeften 

doelgroepen

4. Ontwikkelen 
kwaliteits-
instrument

5. Evaluatie 
bruikbaarheid

(iteratief proces)

6. Evaluatie 
hanteerbaarheid

7. Implementatie-
plan

Kwaliteits-
instrument

1. Ontwikkelteam 
vormgeven



Teams in het project



Ontwikkelteam: 
Ervaringsdeskundig in leven met 

verstandelijke beperking, neurodegeneratieve 
aandoening, niet-aangeboren hersenletsel en 

mantelzorger van familie met dementie



Evaluatie bruikbaarheid  
(fase 5)



Evaluatie bruikbaarheid 
(fase 5) 

10 interviews, 
inhoudelijke 

experts, 
stuurgroep, 

ontwikkelteam

6 interviews, 
ervarings-

deskundigen

3 focusgroepen 
cliëntenraden, 

stuurgroep



Leerpunten

• Taal mag eenvoudiger

• Keuzemogelijkheid voor cliënt over 
inhoud 

• Vier thema’s: 
–Communicatie (6), 

–Samenwerking (4), 

–Gedrag (7) 

–Begrip (7)

• Keuzemogelijkheid „geen keuze“ 
belangrijk

• Spelvorm voor een groep



Leerpunten

• Meerdere prototypes:

van zelfstandig invullen naar met 
begeleiding invullen  Begeleiding is 

essentieel

• Meer audiovisuele ondersteuning nodig 

• Kleuren aanpassen voor mensen die 
slecht kunnen zien



Evaluatie hanteerbaarheid 
(fase 6)



Evaluatie hanteerbaarheid 
(Fase 6)

• Observaties + interviews: 

– 37 cliënten

– 11 begeleiders

• Bijeenkomsten 
ontwikkelteam (2)



Belangrijkste uitkomsten

• MEMZ kan zorgrelatie in kaart brengen en 
leiden tot concrete actieplannen

• Begeleiders en cliënten zijn enthousiast 
over eenvoudige vorm(en) 

• App alleen geschikt voor gebruik 
onafhankelijk van een begeleider



Belangrijkste uitkomsten

• Minder en eenvoudigere vragen (van 25 
naar 14 vragen)

• Belang van vaardigheden begeleider 
(voldoende ruimte geven, doorvragen 
etc.)

• Handleiding vereenvoudigen/visualiseren

• Groesspel: Illustraties toevoegen



Cliëntparticipatie



Cliëntparticipatie

3rd International 

Disability Studies 

Conference: The Art of 

Belonging (30.11 –

02.12.17, Amsterdam)



Cliëntparticipatie- Plan

Fasen →

Level ↓

1. 
Selectie 
teams

2. 
Doelgroep 
en 
context

3. 
Behoeften 
doelgroep

4. 
Door-
ontwikkeling 
kwaliteits-
instrument

5. 
Evaluatie
bruik-
baarheid

6. 
Evaluatie
hanteer-
baarheid

7. 
Definitief 
kwaliteits-
instrument

Regie/controle bij 
de cliënten

Samenwerken in 
partnerschap

Advisering

Consultering

Cliënten als onderdeel van het ontwikkelteam

Cliënten als onderdeel van het expertteam

Cliënten als onderzoeksparticipanten



Cliëntparticipatie-Evaluatie

Fasen →

Level ↓

1. 
Selectie 
teams

2. 
Doelgroep 
en 
context

3. 
Behoeften 
doelgroep

4. 
Door-
ontwikkeling 
kwaliteits-
instrument

5. 
Evaluatie 
usability

6. 
Evaluatie 
feasibility

7. 
Definitief 
kwaliteits-
instrument

Regie/controle bij 
de cliënten

Samenwerken in 
partnerschap

Advisering

Consultering

Cliënten als onderdeel van het ontwikkelteam

Cliënten als onderdeel van het expertteam

Cliënten als onderzoeksparticipanten



Cliëntparticipatie

• Wat hebben we geleerd?

 Opbouwen vertrouwensband

 Ruimte geven voor verhalen

 Concrete agenda’s en 
communicatievriendelijke werkvormen

 Laten zien hoe de inbreng is verwerkt

 Concreet zijn over het te ontwikkelen 
product



Het instrument 
Mijn Ervaring met de Zorgrelatie 

(MEMZ)

`

o MEMZ-App (1 cliënt, zelfstandig)

o MEMZ-Bord (1 cliënt, in dialoog 

met onafhankelijke persoon)

o MEMZ-Groepsspel (2 – 6 cliënten, 
samen met vertrouwenspersoon)



MEMZ-App

`

www.mijnervaringmetdezorgrelatie.nl



MEMZ-Bord

`



MEMZ-Groepsspel

`



Ontwikkelpunten

• App voor de documentatie van 
MEMZ-Bord

• Onderzoek inhoud 
(afstudeeropdracht Zuyd)

• Integratie in bestaande systemen

• Training begeleiders

• Website over MEMZ



Aan de slag

Wie wil met groepsspel aan de slag? 
(minimaal 4 mensen)

Wie wil met het bord aan de slag?

Wie wil met de app aan de slag?
www.mijnervaringmetdezorgrelatie.nl

http://www.mijnervaringmetdezorgrelatie.nl/


Terugkoppeling



Pauze



Agenda deel 2

• Filmfragmenten  

• Hoe maken we er een 
succes van?  -
Bevorderende en 
belemmerende factoren



Filmfragmenten

https://youtu.be/JUyaw4Pwbqs

https://youtu.be/7-gVUnUR_ck

Het lijkt makkelijk, maar dat is het 
niet!

https://youtu.be/JUyaw4Pwbqs
https://youtu.be/7-gVUnUR_ck


Hoe maken we er een 
succes van?

• Wat werkt bevorderend?

• Wat werkt belemmerend?

Op niveau van:

– Client-begeleider

– Organisatie/afdeling

– Landelijk



Hoe maken we er een 
succes van?

Denk na en schrijf op (10 min)

Wat bevordert? Wat belemmert?



Hoe maken we er een 
succes van?

Uitwisseling in twee groepjes (15 Min)



Hoe maken we er een 
succes van?

1

2

3 Mijn Ervaring met de 
Zorgrelatie (MEMZ)

Bijeenkomst Zorgrelatie
29 Jan. 2018

Uitwisseling in twee groepjes (30 Min)



Terugkoppeling



En nu…

• Doorontwikkeling instrument

• Implementatie bij SGL

• Strategieën voor 
implementatie (Universiteit 
Gent)






