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oorWoord

In	deze	brochure	vindt	u	instrumenten	en	goede	praktijken	uit	bin-
nen-	 en	 buitenland	 met	 betrekking	 tot	 de	 verbetering	 van	 de	
arbeidssituatie	van	de	verzorgenden	 in	de	gezinszorg,	met	name	
een	materiaallijst,	een	deontologische	code,	een	checklist	die	de	
risico’s	bij	de	cliënt	thuis	in	kaart	brengt…

Deze	publicatie	volgt	op	een	eerder	uitgebrachte	brochure:	Werken 
in de gezinszorg: belangrijkste resultaten van het Proxima-
onderzoeksproject,	 FOD	 Werkgelegenheid,	 Arbeid	 en	 Sociaal	
Overleg,	september	2006.	Dit	document	presenteerde	de	resulta-
ten	van	een	onderzoek	dat	in	het	kader	van	het	Proximaproject	bij	
een	 aantal	 diensten	 voor	 gezinszorg	 in	 Vlaanderen,	Wallonië	 en	
Brussel	werd	uitgevoerd.	De	brochure	analyseerde	op	welke	pun-
ten	de	arbeidssituatie	van	verzorgenden	kan	verbeteren.

Het	 Proximaproject	 wordt	 mede	 gefinancierd	 door	 de	 Federale	
Overheidsdienst	 Werkgelegenheid,	 Arbeid	 en	 Sociaal	 Overleg	 en	
het	Europees	Sociaal	Fonds.	Het	is	het	resultaat	van	een	samenwer-
king	tussen	de	Algemene	Directie	Humanisering	van	de	Arbeid	van	
de	 FOD	Werkgelegenheid,	 Arbeid	 en	 Sociaal	 Overleg,	 het	 Hoger	
Instituut	voor	de	Arbeid	van	de	KULeuven	en	de	dienst	arbeidspsy-
chologie	 van	 de	 Université	 de	 Mons-Hainaut.	 Het	 doel	 van	 het	
project	 bestaat	 erin	de	arbeidssituatie	 	 van	de	 verzorgenden	die	
actief	zijn	in	de	thuiszorgsector	te	bestuderen	en	te	verbeteren.

Na	publicatie	van	de	onderzoeksresultaten	in	de	eerder	verschenen	
brochure	werd	overeengekomen	een	inventaris	op	te	maken	van	
de	 bestaande	 instrumenten	 en	 goede	 praktijken	 ter	 verbetering	
van	 de	 arbeidssituatie	 van	 de	 verzorgenden	 in	 de	 thuiszorg.	 In	
eerste	 instantie	werd	aan	de	Belgische	diensten	gevraagd	welke	
instrumenten	en	goede	praktijken	zij	 in	hun	dagelijkse	werk	toe-
passen.	Nadien	is	men	ook	gaan	praten	met	Nederlandse,	Franse	
en	Canadese	teams	die	zich	met	de	arbeidssituatie	van	verzorgen-
den	bezighouden.	Tot	slot	was	ook	het	internet	een	rijke	bron	van	
informatie.
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Heel	wat	instrumenten	en	goede	praktijken	hebben	niet	als	hoofd-
doel	de	arbeidssituatie	van	de	verzorgenden	te	verbeteren,	maar	
veeleer	de	kwaliteit	 van	de	hulpverlening	 te	optimaliseren.	 Toch	
kunnen	ze	mits	de	nodige	aandacht	en	enkele	aanpassingen	ook	
bijdragen	tot	een	verbetering	van	de	arbeidssituatie	van	de	verzor-
genden.

De	instrumenten	en	goede	praktijken	die	in	deze	brochure	aan	bod	
komen,	worden	in	drie	stappen	voorgesteld.	Het	eerste	en	meest	
uitgebreide	 deel	 handelt	 over	 België	 en	maakt	 een	 onderscheid	
tussen	 Vlaanderen	 enerzijds	 en	 Wallonië	 en	 Brussel	 anderzijds.	
Vervolgens	worden	enkele	Franstalige	 landen	van	naderbij	beke-
ken	en	 tot	 slot	 is	 het	de	beurt	 aan	Nederland.	De	presentatie	 is	
opgebouwd	 rondom	de	6	actiedomeinen	die	ook	al	 in	de	vorige	
brochure	de	leidraad	vormden	voor	de	aanbevelingen,	met	name	
leeftijdsbewust	 personeelsbeleid,	 aangepaste	 werkorganisatie,	
meer	aandacht	voor	preventie,	ondersteuning	van	de	verzorgende,	
goede	 afspraken	 met	 cliënten	 en	 waardering	 van	 het	 beroep.	
Alleen	voor	Nederland	ligt	de	aanpak	wat	anders,	aangezien	vrij-
wel	 alle	 hier	 beschreven	 Nederlandse	 instrumenten	 ontwikkeld	
werden	vanuit	preventief	oogpunt	en	bijgevolg	overeenstemmen	
met	het	actiedomein	‘meer	aandacht	voor	preventie’.

Deze	brochure	is	in	eerste	instantie	bestemd	voor	de	verantwoor-
delijken	van	de	diensten	voor	gezinszorg	en	de	preventieadviseurs.	
Daarnaast	kan	zij	ook	interessant	zijn	voor	de	verzorgenden	en	hun	
vertegenwoordigers,	maar	ook	voor	docenten	in	scholen	en	oplei-
dingscentra,	 ambtenaren	 uit	 de	 non-profitsector	 en	 iedereen	 die	
meer	wil	weten	over	de	arbeidssituatie	van	de	verzorgenden	en	de	
mogelijkheden	om	die	situatie	te	verbeteren.
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Hoofdstuk 

1   leeftijdsbewust personeelsbeleid

Uit de PROXIMA-enquête is gebleken dat de verzorgenden vrij laat 
in het beroep stappen, namelijk rond de leeftijd van 28 jaar, en er 
soms ook snel weer uitstappen. De gemiddelde anciënniteit bedraagt 
overigens 12 jaar. Als gevolg van deze vaststelling dient zich de vraag 
aan hoe er meer jongeren kunnen aangetrokken worden en hoe de 
oudere verzorgenden langer aan het werk gehouden kunnen worden. 
De diensten zouden met andere woorden acties moeten onderne-
men zowel voor de ouder wordende verzorgenden (om ze langer in 
het vak te houden) als voor de jongere verzorgenden, om hen te 
motiveren het beroep uit te (blijven) oefenen.

Deel 1: 
instrumenten en goede 
praktijken in België
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1 Vlaanderen 

Binnen Landelijke Thuiszorg worden onder het motto ‘vertrekkers 
kan je betreuren, blijvers kan je verdienen’ verschillende maatregelen 
uitgewerkt ter verbetering van de arbeidssituatie van de verzorgen-
den. Hierbij wordt niet enkel gefocust op het einde van de loopbaan, 
maar getracht een globaal leeftijdsbewust loopbaanbeleid uit te wer-
ken. Het globaal actieplan 2005-2007 bevat hiertoe acties zoals de 
draaglast- en draagkrachtmeter, loopbaanmogelijkheden voor ervaren 
verzorgenden en een initiatief rond het einde van de loopbaan. We 
belichten ook verwante initiatieven uit andere diensten en staan even 
stil bij de eindeloopbaanregeling in de Vlaamse social profit (initiatie-
ven op sectorniveau).

1.1 Draagkracht- en draaglastmeter

1.1.1 Instrument

Zoals de naam van het instrument verraadt, meet de draagkracht- en 
draaglastmeter van Landelijke Thuiszorg de draagkracht en de draag-
last van de verzorgenden. Het instrument bevat 20 uitspraken over 
thema’s als werkdruk (vb. ‘om mijn taken uit te voeren, werk ik in een 
normaal tempo’), herstel (vb. ‘de tijd en energie die ik aan mijn werk 
besteedt, is in balans met wat ik wil of kan’), fysieke belasting (vb. ‘om 
mijn taken uit te voeren, werk ik in gemakkelijke houdingen’) en mate-
riële werkomstandigheden (vb. ‘ik werk in een hygiënische omge-
ving’). 

Voor elke uitspraak dient de verzorgende aan te geven hoe vaak de 
situatie voorkomt. De verzorgenden kunnen antwoorden met een 
score van 1 tot 10. Elke score komt overeen met een bepaalde kleur 
en betekenis. De scores ‘1, 2 en 3’ moeten worden omcirkeld als de 
genoemde uitspraak ‘nooit tot uiterst zelden‘ voorkomt. Deze scores 
staan in het rood, hetgeen ‘probleem’ betekent. De scores ‘4, 5, 6 en 
7’ moeten worden omcirkeld als de genoemde uitspraak ‘soms’ voor-
komt. Deze scores staan in het oranje en betekenen ‘risico’. De sco-
res ‘8, 9 en 10’ moeten worden omcirkeld als de genoemde uitspraak 
‘vaak tot altijd’ voorkomt. Deze scores staan in het groen en beteke-
nen ‘alles oké’. De verzorgenden kunnen tevens antwoorden dat een 
uitspraak ‘niet van toepassing’ is. 
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De vragenlijst wordt ingevuld voor de afgelopen 3 maanden om te 
verhinderen dat de scores een momentopname zijn.

1.1.2 Doel

De bedoeling van de meter is niet het werk van de verzorgenden te 
beoordelen, maar eventuele mankementen in de arbeidsorganisatie te 
signaleren aan de dienst. Veel rood scoren betekent dus niet dat de 
verzorgende haar werk niet goed doet of de job niet aankan. Het 
wordt bekeken als een signaal dat er iets aan de arbeidsorganisatie 
schort. 

Op basis van de resultaten van de meter kan enerzijds een bijsturing 
op maat gebeuren voor individuele verzorgenden. Anderzijds zal op 
basis van de resultaten gestreefd worden naar een optimale werkver-
deling die draaglast en draagkracht beter in evenwicht brengt. De 
meter zal ook dienen om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te 
voeren, waarbij de klachten of pijnpunten bij oudere verzorgenden 
voorrang zullen krijgen bij het zoeken naar oplossingen.

1.1.3 ontwikkeling 

De draagkracht- en draaglastmeter werd eind 2005/begin 2006 ont-
wikkeld met behulp van subsidies van het ervaringsfonds. In eerste 
instantie werd de meter getest bij een 300-tal 45-plussers. Op basis 
van de testresultaten werd het instrument bijgestuurd (aanpassing 
voorbeelden, tekstverbeteringen) en vervolgens getest bij een 600-tal 
verzorgenden die jonger zijn dan 45 jaar. Deze laatste test gebeurde 
met eigen middelen. Medio 2007 is het instrument gefinaliseerd en 
wordt het ingevoerd binnen de dienst.
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1.2 Loopbaanmogelijkheden voor ervaren verzorgenden

1.2.1 Verwenverzorgende

In 2005 leidde Landelijke Thuiszorg met behulp van subsidies van het 
ervaringsfonds een 15-tal 45-plussers op tot referentieverzorgenden 
in verwen- en comfortzorg. De selectie van de verzorgenden gebeur-
de op voordracht van de regioverantwoordelijken o.b.v. criteria als 
eigen vervoer, flexibiliteit e.d. 

De opleiding duurde 3 dagdelen en ging in op de volgende zaken: 
therapeutisch bad (aroma + massage), haptonomische1 aanpak, leren 
werken met hightech ergonomisch materiaal in een RVT, verplaatsen 
van zwaar zorgbehoevende cliënt met hulpmiddelen en een stage in 
een RVT. 

De verwenverzorgenden worden vrijgesteld voor verwendagen (vb. 
therapeutische relaxatiebaden) met cliënten van Landelijke Thuiszorg 
in 10 RVT’s. Een verwendag duurt doorgaans 4 tot 8 uur. Het vervoer 
gebeurt door de mantelzorger of door Landelijke Thuiszorg en de 
mantelzorger kan al dan niet aanwezig zijn.

1.2.2 expertverzorgende 

Familiehulp biedt een aantal verzorgenden de mogelijkheid om 
expertverzorgende te worden. De expertverzorgenden worden 
geselecteerd via een selectiegesprek dat polst naar hun interesses en 
vaardigheden. Ze krijgen bijkomende vorming rond een bepaalde 
materie (kraamzorg, psychiatrische thuiszorg, opvang ziek kind, kans-
arme gezinnen, …). De expertverzorgenden worden zowel in de 
specifieke situaties ingezet waarvoor ze expert zijn, als in gewone 
situaties. Een uitzondering hierop vormen de kraamzorgequipes die in 
bepaalde regio’s enkel kraamzorg geven. De expertverzorgenden 
blijven onder de vleugels van hun ‘gewone’ sectorverantwoordelijke. 
Daarnaast is er steeds één sectorverantwoordelijke die gespeciali-
seerd is in dezelfde materie en zorgt voor coördinatie en expertise. 

1  Haptonomie houdt zich bezig met direct lichamelijk contact. Vooral aan de gevoelsmatige betekenis van 
aanraken en voelen - door mensen en tussen mensen - wordt in haptonomie veel aandacht besteed. De 
haptonomische benadering wordt gekarakteriseerd door het ontmoetend, helend aanraken om de ander in 
zijn wezen te bevestigen.
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Ook bij Thuishulp zijn er verzorgenden die zich via extra opleiding en 
inzet in bepaalde cliëntsituaties (vb. bij palliatieve, dementerende, ver-
slaafde cliënten, …) specialiseren tot expertverzorgende.

1.2.3 Meterschap

In verschillende diensten zorgen de collega’s mee voor de opvang van 
nieuwkomers in de vorm van een soort meterschap. Zo voorziet het 
OCMW van Mortsel bijvoorbeeld een korte stage met een collega 
voor beginnende verzorgenden. Bij Thuishulp gebeurt dit eveneens. 
Deze dienst geeft de begeleidende collega hiervoor een opleiding tot 
coach. In tegenstelling tot in Wallonië, bestaat er in Vlaanderen geen 
wettelijk kader voor het meterschap in de thuiszorg.

Op vraag van de verzorgenden worden binnen Landelijke Thuiszorg 
meeloopdagen georganiseerd met andere verzorgenden. Hierdoor 
kunnen de verzorgenden kennismaken met andere cliënten, waardoor 
ze hun drempelvrees voor bepaalde cliënten (vb. palliatieve cliënten) 
kunnen overwinnen en zin kunnen krijgen in nieuwe uitdagingen.

1.3 einde loopbaan

1.3.1 check-up onderzoek

Landelijke Thuiszorg breidde haar 5-jaarlijkse medische check-up (op 
45/50/55/60 jaar) in 2005 uit tot een vormingsdag ‘leeftijdsbewust 
personeelsbeleid’ voor alle 45-plussers. De dag start met een ontbijt. 
Naast de medische check-up worden in groepen van 10 verzorgen-
den ervaringen uitgewisseld met als thema’s: ‘hoe draaglast en draag-
kracht beter in evenwicht brengen’, ‘rug, nek en schouder’ en ‘zorg 
voor jezelf ’. Elke groep wordt begeleid door één van de 3 coaches (de 
ergocoach of één van de 2 zorgcoaches2) die hiertoe werden 
opgeleid. Voor de ontwikkeling van het cursusmateriaal en de ‘train 
the trainer-cursus’ werd beroep gedaan op subsidies van het erva-
ringsfonds.

2  Er zijn twee zorgcoaches (één kraamzorgcoach en één bejaardenzorgcoach) die het tussenniveau vormen 
tussen de regioverantwoordelijken en het diensthoofd. Het gaat om ervaren regioverantwoordelijken die 
doorgegroeid zijn naar een meer omkaderende en ondersteunende functie.
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1.3.2 sectorale regeling

In de Vlaamse social profit krijgen werknemers vanaf 45 jaar een ‘vrij-
stelling van arbeidsprestaties’, ook wel ‘VAP-dagen’ of ‘rimpeldagen’ 
genoemd. Het gaat om 12 dagen vanaf 45 jaar, 24 dagen vanaf 50 jaar 
en 36 dagen vanaf 55 jaar. Verder kent de Vlaamse social profit sector 
de landingsbaan. Dit is een vorm van tijdskrediet voor werknemers 
die ouder zijn dan 50 jaar. Naast de uitkering van de RVA ontvangt de 
verzorgende die overstapt naar halftijds werken of die haar werktijd 
met 20% vermindert een Vlaamse aanmoedigingspremie.

2 Wallonië en Brussel

2.1 Meterschap

In Wallonië en Brussel bestaat er in de thuiszorg al enkele jaren een 
systeem van meterschap. Dit systeem wordt geregeld door de col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2002 afgesloten voor onbe-
paalde duur en wordt gefinancierd door het Sociaal Fonds voor de 
gezins- en bejaardenhelpsters.

Het meterschap omvat opleidingsmogelijkheden die in het werk zijn 
ingebouwd. Deze opleidingen worden verstrekt door een ervaren 
medewerkster die de naam “meter” meekrijgt en zijn gericht op de 
omkadering van nieuwkomers in de vorm van begeleiding, raadgeving 
en uitwisseling van opgedane ervaring. Elke dienst kan rekenen op een 
financiering voor één meter per begonnen schijf van 50 verzorgenden 
of minder, mits uitzondering. De diensten die in het systeem wensen 
te stappen, stellen vervolgens aan elke verzorgende voor om zich op 
vrijwillige basis kandidaat te stellen voor een functie als meter. Een 
meter-verzorgende is een verzorgende die al minstens tien jaar in de 
dienst moet werken (uitzonderingen zijn mogelijk voor diensten die 
nog geen tien jaar bestaan) en van wie de aanstellingsomvang ten 
minste halftijds is. De nieuw aangeworven verzorgende op haar beurt 
dient minder dan 12 maanden in het personeelsregister ingeschreven 
te zijn. Het meterschap omvat een basisopleiding en een voortge-
zette opleiding waarvan de organisatie door het Sociaal Fonds in 
handen wordt gegeven van opleidingsoperatoren. De werkgever van 
zijn kant dient het werk op een zodanige manier te organiseren, dat 
de meters kunnen deelnemen aan de opleidingen en zorgen voor de 
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omkadering van de nieuwkomers voor een totaal van 16 uur per jaar 
en per meter.

In 2003 is uit het PROXIMA-onderzoek gebleken dat minder dan 20% 
van de Belgische diensten opteerden voor meterschap. Om de oor-
zaken van dit lage cijfer te achterhalen kan het interessant zijn terug 
te grijpen naar de resultaten van het onderzoek van het Sociaal Fonds 
in juni 2004 naar aanleiding van een ontmoeting met een honderdtal 
verzorgenden en hun opleiders.

Dit onderzoek belicht de verschillende (combineerbare) vormen van 
meterschap die binnen de diensten bestaan: eenvoudige briefing met 
informatie bij aanwerving, individuele gesprekken om te antwoorden 
op vragen of voor administratieve ondersteuning, “startopleiding” 
verzorgd door de meter, telefonische stand-by voor ondersteuning en 
informatie, groepsgesprekken tussen meters en nieuwkomers, bege-
leiding in de praktijk, gesprekken na praktijkervaring (debriefing). Uit 
deze lijst blijkt dat heel wat vormen niet echt overeenstemmen met 
meterschap, maar veeleer deel uitmaken van een functie als referen-
tiepersoon. Het meterschap omvat in eerste instantie immers vooral 
begeleiding tijdens het werk, wat niet verward mag worden met 
gewoon informatie verschaffen of antwoorden op vragen over het 
werk. Het tijdsgebrek (zestien uur per jaar ongeacht het aantal ver-
zorgenden per meter) en de verplaatsingen (vooral in landelijk 
gebied) kunnen een verklaring vormen voor het geringe succes van 
het meterschap in de praktijk.

Wat opleiding betreft, vallen twee elementen op. Enerzijds zou de 
basisopleiding realistischer moeten zijn. Het op school gebruikte 
materiaal en de aangeleerde principes komen namelijk zelden over-
een met de situatie bij een cliënt thuis. Er moet immers rekening 
gehouden worden met het beschikbare materiaal en de moeilijk te 
veranderen gewoonten van de mensen, vooral als het gaat om 
ouderen. Anderzijds wijzen de meters in het kader van de voortge-
zette opleiding op de nood aan een grotere praktijkgerichtheid, prak-
tische oefeningen en zelfs de mogelijkheid om zélf een meter te 
krijgen in andere diensten zodat ze kunnen aanvoelen wat het meter-
schap concreet inhoudt.
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3 ConClusie

We kunnen vaststellen dat er m.b.t. leeftijdsbewust personeelsbeleid 
weinig instrumenten en goede praktijken voorhanden zijn (behalve de 
wettelijke voorzieningen betreffende de vermindering van de arbeids-
prestaties). In Vlaanderen wordt de draagkracht- en draaglastmeter 
gebruikt als hulpmiddel voor het voeren van een leeftijdsbewust per-
soneelsbeleid. Dit instrument signaleert immers wanneer het werk 
niet meer aangepast is aan de draagkracht van een verzorgende. 
Enkele grote private diensten voorzien daarnaast loopbaanmogelijk-
heden (verwen- en expertverzorgenden en meterschap) voor erva-
ren verzorgenden.
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Hoofdstuk 

2 aangepaste werkorganisatie

Via de organisatie van de prestaties kunnen de diensten heel wat 
invloed uitoefenen op de kwaliteit van het werk van de verzorgenden. 
Meer be¬paald is het belangrijk om stil te staan bij de verdeling van 
de cliënten over de verzorgenden. Daarnaast moeten de verzorgen-
den voldoende geïnformeerd worden over hun cliënten en is vol-
doende afstemming tussen de verschillende hulpverleners nodig.

Deel 1: 
instrumenten en goede 
praktijken in België
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1 Vlaanderen

Naast de instrumenten die we hier beschrijven, is ook de draagkracht- 
en draaglastmeter (deel 1, hoofdstuk 1, §1.1) een instrument om tot 
een betere werkorganisatie te komen.

1.1 Werkverdeling

1.1.1 rugklachtbewuste werkverdeling

Het OCMW van Zoersel houdt bij de werkverdeling indien nodig (bij 
welbepaalde rugklachten) rekening met rugbelastende posten. De 
verzorgenden geven zelf aan welke posten rugbelastend zijn of wor-
den.

1.1.2 Afwisselende verzorgenden

De dienst gezinszorg van het OCMW van Sint-Niklaas heeft de laat-
ste jaren meer en meer problematische cliënten die vaak op vraag van 
derden worden geholpen door de dienst. In deze problematische 
hulpverleningssituaties zet de dienst verschillende verzorgenden in 
om de lasten te verdelen. Bovendien zorgt dit voor sociale controle 
en een vlottere overdracht tussen verzorgenden. Aangezien extra 
begeleiding van de verzorgenden die hiermee te maken hebben ook 
belangrijk is, pleit de dienst voor subsidiëring in functie van het cliënt-
profiel (nu gebeurt dit los van het cliëntprofiel). 

Het OCMW van Bierbeek is zelfs helemaal afgestapt van het systeem 
van een vaste verzorgende per cliënt omdat dit soms problemen gaf 
bij cliënten die hun vaste verzorgende te veel opeisten. Daarom wor-
den nu bij alle cliënten een 2 à 3-tal verzorgenden ingezet die elkaar 
afwisselen.

1.1.3 jaarlijkse herverdeling cliënten

In het OCMW van Bekkevoort worden de cliënten ieder jaar 
opnieuw verdeeld over de verzorgenden. De opmaak van deze nieu-
we uurroosters gebeurt samen met de verzorgenden. Zij mogen 
kiezen bij wie ze gaan werken, rekening houdend met enkele afspra-
ken hierover. 
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Het OCMW van Gingelom wisselt de verzorgenden eveneens jaar-
lijks. De bedoeling is dat elke cliënt twee verzorgenden heeft die 
elkaar elk jaar aflossen.

1.2 Informeren verzorgende over cliënt

1.2.1 Inlichtingenfiche 

In het OCMW van Leopoldsburg maakt de verantwoordelijke tijdens 
de intake een inlichtingenfiche op met informatie over de andere 
zorgverleners, de gezondheidstoestand en specifieke opmerkingen. 
De verzorgende krijgt deze fiche mee bij het eerste bezoek van de 
verzorgende aan de cliënt zodat de verzorgende weet in welke situ-
atie ze zal terechtkomen en waarop ze moet letten. Bij de jaarlijkse 
herziening wordt de fiche nagekeken en zo nodig aangepast.

Wellicht zijn er nog andere diensten die hun verzorgenden op een 
vergelijkbare manier informeren. Zij verwezen hier echter niet naar 
als antwoord op onze vraag naar instrumenten ter verbetering van de 
arbeidssituatie van hun verzorgenden.

1.2.2 thuiszorgkaft

Verschillende diensten werken met een thuiszorgkaft of zorgmap. Het 
gaat telkens om een bundel die bij de cliënt thuis ter beschikking van 
de verzorgenden (en andere hulpverleners) ligt. De bundels bevatten 
informatie over de zorgvrager, alsook de met de dienst gemaakte 
afspraken. 

Zo werkt het OCMW van Antwerpen bijvoorbeeld met een door de 
cliënt getekende thuiszorgkaft bij elke cliënt. Deze bevat o.a. informa-
tie over de taakafspraken, een inventaris van de verschillende zorg-
gevers, een blad met informatie voor vervangers (overzicht van 
taken/dag- of weekindeling), een communicatieblad met de huisarts, 
communicatiebladen, aanwezigheidsschema van de verschillende 
zorggevers en allerlei praktische informatie (voeding, boodschappen 
doen, …) De kaft ligt bij de cliënt thuis, maar blijft wel eigendom van 
de dienst. Wanneer de zorg stopt, dient de thuiszorgkaft terug aan de 
dienst te worden gegeven. Tijdens de hulpverlening is ze beschikbaar 
voor gebruik door de verzorgenden en de andere hulpverleners. De 
cliënten wordt verzocht de kaft door te nemen met het oog op aan-
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vullingen die samen met de verzorgenden kunnen opgenomen wor-
den.

1.3 Afstemming tussen verzorgenden

1.3.1 overdrachtsdocument 

In 2006 ontwikkelden enkele studenten sociale verpleegkunde van de 
Katholieke Hogeschool Limburg samen met de dienst gezinszorg van 
het OCMW Lummen-Halen een overdrachtsdocument voor vervan-
gende verzorgenden3. 

Via een grondige standaardbriefing wil dit document een continue 
professionele hulpverlening verzekeren, alsook de stress verminderen 
die alle partijen ervaren bij vervanging van de vaste verzorgende. 

Daartoe bevat het document persoonlijke gegevens van de cliënt en 
de taakverdeling tussen de mantelzorgers en de professionele hulp-
verleners. Praktische zaken zoals de plaats van de borstel, het strijk-
ijzer en de wijze waarop de maaltijden worden bereid, komen even-
eens aan bod. 

Tijdens het eerste huisbezoek legt de verantwoordelijke het over-
drachtsdocument uit aan de cliënt en zegt dat de verzorgende bij de 
eerste hulpverlening voornamelijk de opdracht heeft om het over-
drachtsdocument in te vullen. Het overdrachtsdocument biedt de 
verzorgende een aanknopingspunt om de cliënt wat beter te leren 
kennen. De verzorgende overloopt dit samen met de cliënt gedu-
rende een tweetal uren. De verzorgende bespreekt het overdrachts-
document met haar verantwoordelijke die er een kopie van bewaart 
in het dossier. Bij de volgende hulpverlening bezorgt de verzorgende 
het origineel overdrachtsdocument terug aan de cliënt en krijgt het 
een vaste plaats bij het communicatieschriftje. Het overdrachtsdocu-
ment vormt de basis voor de cliëntbespreking en wordt regelmatig 
bijgewerkt. 

Het overdrachtsdocument werd getest bij alle cliënten van de dienst 
gezinszorg. De feedback van de verzorgenden was over het algemeen 
zeer positief, want hoe meer relevante informatie ze over een gezin 
bezitten, hoe beter ze functioneren.

3  Bron: Vlaamse Federatie van Verzorgenden, Kontaktblad VFvV, nr. 128 p. 3.
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1.3.2 Inlichtingsblad

Het OCMW van Lubbeek gebruikt een inlichtingsblad voor de onder-
linge briefing tussen de verzorgenden. Het document bevat informatie 
over de toegang tot de woning, te contacteren personen in geval van 
nood, medische gegevens, maaltijden, welke taken wanneer aan bod 
komen, e.d. Het wordt ingevuld door de vaste verzorgende in samen-
spraak met de cliënt in het begin van de hulpverlening. Elke verzor-
gende heeft er een kopie van voor elke cliënt om zo vervangingen te 
vergemakkelijken. Het document is nog maar pas ingevoerd in de 
dienst. De bedoeling is het 1 of 2 keer per jaar aan te passen.

1.3.3 Werkschema 

De verzorgenden van het OCMW van Leopoldsburg vullen na enke-
le weken hulpverlening een zogenaamd ‘werkschema’ in met heel 
specifieke informatie over een concrete cliënt, zoals de plaats van 
onderhoudsproducten, aandachtspunten i.v.m. onderhoud, verzorging, 
boodschappen, maaltijden en algemene opmerkingen m.b.t. de cliënt. 
Deze informatie wordt bijgehouden op de dienst en meegegeven aan 
vervangsters zodat ze weten waarop ze bij een specifieke cliënt moe-
ten letten.

1.3.4 communicatieschriftje

Met het oog op de continuïteit in de zorgverlening werken de mees-
te diensten met een communicatieschriftje. Het gaat veelal om een 
blanco schriftje waarin de verschillende hulpverleners notities kunnen 
maken van hetgeen ze gedaan hebben, eventueel aangevuld met 
andere belangrijke info omtrent de gebruikers. 

Het OCMW van Bierbeek gebruikt er een voorgestructureerd invul-
formulier voor waarop de verzorgenden vooral de taken noteren die 
al gedaan of nog niet gedaan zijn en die een volgende verzorgende 
niet kan weten (vb. propere lakens). Ook andere bijzonderheden die 
een opvolger moet weten, kunnen worden ingevuld. De dienst werkt 
immers systematisch met meerdere verzorgenden per cliënt die via 
deze weg op de hoogte zijn van elkaars werk. 

In diensten met een vaste verzorgende is het communicatieschriftje 
vooral handig bij vervangingen. Ook naar andere hulpverleners toe 
kan het een nuttig instrument zijn. 
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2 Wallonië en Brussel

2.1 fotogram

Het fotogram is een instrument dat ontwikkeld werd door de vzw 
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) in samenwerking met het 
Centre pour la Opleiding et l’Intervention Psychosociologique (CFIP). Het 
omvat de beschrijving van de situatie van de geholpen perso(o)n(en) 
op grond van vier sleutelbegrippen: gezondheid, beheer van het dage-
lijks leven, economische situatie en relationele situatie. Hierbij komt 
nog de beschrijving van het primair netwerk (familie, vrienden, buren) 
en het secundair netwerk (de mensen en diensten die de cliënt 
beroepshalve bijstaan) en ook een aantal gegevens over het levenska-
der.

Met dit instrument kan de hulp nauwkeurig bijgestuurd worden naar-
gelang de situatie evolueert en kan ook een waar teamwerk opge-
bouwd worden rond de geholpen persoon, op grond van gemeen-
schappelijke informatie en analyses.

Het fotogram wordt uitgedeeld bij elke nieuwe aanvraag aan de zorg-
verleners en kan vervolgens in teamverband ingevuld worden tijdens 
de dienstvergaderingen. Het dient als grondslag om de hulp waar 
nodig bij te sturen.

Bij dit fotogram zit ook een hulpovereenkomst, die de frequentie en 
het aantal te presteren uren omvat, evenals een actieplan dat een 
beeld geeft van de doelstellingen, de rolverdeling, de taken en de 
manier waarop ze dienen uitgevoerd te worden.

2.2 uurroosterfiche

Het uurrooster dat uitgedeeld wordt aan de verzorgenden van de 
koepel van de CSD’s (Centrale de Services à Domicile) bestaat uit een 
tabel met verschillende kolommen: uren, persoonlijke gegevens van 
de cliënt, een code in verband met de situatie van de cliënt (bijvoor-
beeld: code 9 = zware gevallen) en bijzondere opmerkingen i.v.m. de 
cliënt en/of het werk bij die cliënt. Bijvoorbeeld: als het gaat om een 
diabetespatiënt, mag niet zomaar om het even wat klaargemaakt wor-
den, oppassen voor gevaarlijke hond, binnenkomen langs de achter-
deur… Aan de hand van dit instrument kan de verzorgende informa-
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tie krijgen over enkele belangrijke aspecten van de situatie waarin ze 
zal terechtkomen of er opnieuw aan herinnerd worden.

2.3 taakverdelingsfiche

Bij de ASD (Aide et Soins à Domicile) van Namen vult de maatschap-
pelijk assistente die verantwoordelijk is voor het eerste thuisbezoek 
bij de cliënt, een taakverdelingsfiche in aan de hand waarvan de pres-
taties meteen kunnen verdeeld worden onder de verschillende part-
ners (cliënt, familie, dienst gezinszorg, andere zorgverleners) met de 
bedoeling geen dubbelzinnigheid te laten bestaan over de verdeling 
van de taken.

2.4 communicatieschriftje

De provinciale dienst voor gezinszorg (SPAF) van Namen voorziet in 
een communicatieschriftje voor de personen en diensten die zich met 
de cliënt bezighouden. In dit schriftje bevinden zich onder meer:
• nuttige inlichtingen: naam en telefoon van de behandelende 

geneesheer, de verpleegkundige, de ambulancedienst, de fysiothe-
rapeut, de apotheek, de contactpersoon bij noodgevallen, een 
buur of andere.

•  bijzondere inlichtingen die de huisarts, de fysiotherapeut, de ver-
pleegkundige of andere zorgverleners willen meegeven.

•  algemene inlichtingen over het toilet, de maaltijden, de controle 
van de inname van de geneesmiddelen, het onderhoud en de 
boodschappen.

•  een dagboek waar elke zorgverlener die er iets in noteert, ook 
zijn naam en de datum moet vermelden.

• de behandelingen met geneesmiddelen (naam van de geneesmid-
delen en ogenblik van inname).

2.5 Logboek

Bij de vzw Aides familiales et aides seniors van Ganshoren wordt 
gebruikgemaakt van een soort logboek dat bij de cliënt thuis blijft 
liggen en waarmee alle zorgverleners (huishoudelijk helpsters, familie, 
familie, verpleegkundigen, artsen…) informatie kunnen uitwisselen.
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2.� Dagboek

Bij het Centre familial de Bruxelles is een dagboeksysteem ingevoerd. 
Telkens wanneer ze bij een cliënt thuis komt, kan een verzorgende op 
die manier noteren welke taken ze precies heeft uitgevoerd en welke 
de gezondheidstoestand van de cliënt is. Daarnaast kan ze via het 
dagboek ook een aantal opmerkingen doorgeven aan collega’s, familie 
of andere zorgverleners.

2.7 Afwisselende verzorgenden

De vzw Aides familiales et aides seniors van Ganshoren en het Centre 
familial de Bruxelles hebben een systeem ingevoerd waarin de verzor-
genden elkaar afwisselen of in teams werken om te zorgen voor de 
zware cliënten. Daardoor zijn het niet altijd dezelfden die moeten 
werken bij de zwaarste cliënten. 

3 ConClusie

Wat de werkorganisatie betreft, stellen we vast dat er vooral instru-
menten met het oog op informatie en communicatie bestaan. Het 
verstrekken van informatie aan de verzorgenden is gericht op het 
verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening. Via het uitwisselen 
van informatie tussen de verschillende hulpverleners tracht men de 
continuïteit in de hulpverlening te verzekeren. Daarnaast wordt er bij 
zware cliënten gewerkt met verzorgenden die elkaar afwisselen om 
zo de lasten te verdelen. Tot slot is het fotogram een instrument om 
de hulpverlening af te stemmen op de situatie van de cliënt.
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Hoofdstuk 

3 meer aandacht voor preventie

Volgens het PROXIMA-onderzoek is het huidige veiligheidsbeleid van 
de diensten hoofdzakelijk defensief van aard. Er bestaan namelijk wei-
nig acties die rechtstreeks gericht zijn op de arbeidsomstandigheden. 
De diensten willen hun verzorgenden in eerste instantie beschermen 
tegen risico’s en problemen door middel van informatie, opleiding of 
ondersteuning vanwege de rechtstreeks verantwoordelijke. Ze moe-
ten dus aangezet worden tot meer preventie, ook al is er vrij weinig 
speelruimte. De risico’s hangen immers rechtstreeks samen met de 
woning van de cliënt.

Deel 1: 
instrumenten en goede 
praktijken in België
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1 Vlaanderen

We belichten eerst enkele instrumenten voor een algemene 
preventieaanpak. Vervolgens beschrijven we een aantal concrete pre-
ventie-instrumenten.

1.1 De opsporing en aanpak van risico’s

1.1.1 risicoanalyse en globaal preventieplan

Terwijl in principe elke dienst verplicht is om een risicoanalyse uit te 
voeren en een globaal preventieplan op te stellen, verwezen slechts 
enkele diensten (OCMW Kontich, OCMW Bornem, OCMW Ever-
gem, Gezinszorg Villers) hiernaar als antwoord op onze vraag naar 
instrumenten. De maatregelen uit deze globale preventieplannen 
overlappen uiteraard met de verschillende instrumenten en goede 
praktijken die in deze bijdrage aan bod komen. Zo maakt het OCMW 
van Kontich melding van o.a. het opstellen van instructiefolders voor 
cliënten (rond veiligheid, hygiëne en gezondheid), persoonlijke 
beschermingsmiddelen, bijscholing en het voorzien van overlegmoge-
lijkheden.

1.1.2 Proxibane 

De PROXIBANE-overleggids is het resultaat van de samenwerking 
tussen het SOBANE-project onder leiding van professor Malchaire en 
het PROXIMA-project. Het betreft de aan de thuiszorg aangepaste 
versie van de gids voor participatieve risicoanalyse (DEPARIS) die 
uitgewerkt werd in het kader van de algemene SOBANE-preventie-
strategie. Hij bestaat zowel in het Nederlands als in het Frans. Aan de 
hand van de gids kunnen de medewerkers en hun omkadering tijdens 
een vergadering op systematische wijze de arbeidssituatie nagaan.

De PROXIBANE-overleggids omvat 11 rubrieken die de verschillende 
facetten van de arbeidssituatie van de zorgverleners in de thuiszorg 
belichten: organisatie van het werk (instructies en informatie over het 
werk, organisatie van de prestaties, autonomie…), tijdsdruk (uurroos-
ters, werkritme, pauzes…), werkverhoudingen, werkhoudingen, 
inspanningen en heffen en tillen, arbeidsongevallen, elektrische risico’s 
en brandgevaar, fysische risico’s, hygiëne, inhoud van het werk, cliën-
ten (informatie, arbeidsomstandigheden bij de cliënten, voorzieningen 
bij de cliënten…) en psychosociale omgeving (loopbaanmogelijk-
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heden, evaluaties, lonen, psychosociale problemen…). Het doel van de 
Déparis-vergadering bestaat erin vast te stellen wie concreet wat kan 
doen op welk moment om de situatie te verbeteren. Aan de deelne-
mers van de vergadering wordt ook gevraagd een smiley te kiezen 
(JKL) voor elk van de rubrieken.

Doorgaans werken verzorgenden alleen en bij een groot aantal cliën-
ten. Naar gelang van de materiële omstandigheden bij deze cliënten 
thuis kunnen hun arbeidsomstandigheden dan ook sterk uiteenlo-
pen. 

Tijdens de Déparis vergadering, is het niet mogelijk om de discussie 
en het zoeken naar verbeteringen te laten gaan over de woonomge-
ving van cliënten, de inrichting van de vertrekken, de werkhouding van 
verzorgenden, het geluid of de warmte van de werkomgeving. De 
rubrieken die deze aspecten behandelen in de Déparis gids zijn dus 
sterk samengevat zodat de gesprekken vooral over de vormingsas-
pecten worden gevoerd: vorming over heffen en tillen, vorming over 
chemische risico’s…

De kwaliteit van de woonomgeving van cliënten kan worden bekeken 
met behulp van een checklist die toelaat de specifieke risico’s bij een 
bepaalde cliënt te identificeren en eventueel met hem naar oplossin-
gen te zoeken. De volgende thema’s komen aan bod in deze checklist: 
werkruimte en -materiaal, ongevallenrisico’s, houdingen/inspanningen/
heffen en tillen, fysische omgeving, luchthygiëne en de cliënt. Voor elk 
item van elke rubriek en ook op het einde van elke rubriek dient de 
smiley (JKL) gekozen te worden die de situatie het beste weer-
geeft en dienen ook commentaren en te ondernemen acties te wor-
den toegevoegd. 

1.2 comfortzorg- en ergocoach

Landelijke Thuiszorg heeft een comfortzorg- en ergocoach in huis. Dit 
is een kinesiste die werd opgeleid om zwaar zorgbehoevende cliënten 
te bezoeken en advies te geven over verzorgingsmateriaal en de her-
inrichting van de woon- en slaapkamer. Via de comfortzorgcoach 
wordt op die manier nieuw materiaal (zoals draaischijven, tilliften, 
glijlakens) geïntroduceerd bij de cliënten. 

Via een navorming over hef- en tiltechnieken en het gebruik van hulp-
middelen heeft de comfortzorgcoach zich bijgeschoold tot 
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ergocoach. Als ergocoach waakt ze over de fysieke belasting van 
verzorgenden, staat ze in voor het persoonlijk coachen van verzor-
genden in de gezinnen en geeft ze de cliënt en mantelzorger advies 
over aangepast materiaal. 

Bij het uitoefenen van haar job als comfortzorg- en ergocoach gaan 
het streven naar een betere zorgverlening en het streven naar een 
betere ondersteuning van de verzorgende hand in hand.

1.3 Dvd over beroepsrisico’s

In het kader van het PROXIMA-project werd een dvd van het INRS 
met als titel ‘Van het ene huis naar het andere. Beroepsrisico’s in de 
thuiszorg’ vertaald. De dvd toont 6 verzorgenden aan het werk bij 
verschillende cliënten. Deze scènes worden afgewisseld met reflecties 
van de verzorgenden en hun verantwoordelijken. Hoewel ook de 
positieve kanten van het beroep aan bod komen, toont de documen-
taire voornamelijk de negatieve kanten (beroepsrisico’s). De dvd 
vormt een hulpmiddel om te discussiëren over problemen in de 
gezinszorg en manieren om ze op te lossen. De doelgroep bestaat 
zowel uit verzorgenden, ondersteunend personeel (vormings- en 
directe en dienstverantwoordelijken) als beleidsverantwoordelijken. 
De dvd is voorzien van een beknopte brochure met informatie over 
het opzet, de inhoud en het gebruik van de dvd.

1.4 Informatie voor verzorgenden over veiligheid en  
 preventie

1.4.1 Veiligheidsfiches

Volgend op de risicoanalyse die Solidariteit voor het Gezin enkele 
jaren geleden uitvoerde, nam de dienst verschillende 
preventiemaatregelen. Om deze preventiemaatregelen kenbaar te 
maken bij de verzorgenden, ontwikkelde de dienst veiligheidsfiches. 
Elke fiche heeft betrekking op een concrete preventiemaatregel: han-
den wassen, persoonlijke hygiëne, wondverzorging, manueel hanteren 
van lasten, veilig schoonmaken, scherven opruimen, voorkomen van 
vallen, gesprekstechnieken, aanpak van stress, maatregelen ter preven-
tie van geweld op het werk en omgang met huisdieren . Alle verzor-
genden kregen een exemplaar van de fiches, alsook een korte toelich-
ting hierbij. Jaarlijks wordt er over één fiche vorming gegeven.
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1.4.2 Preventiefiches

Familiehulp ontwikkelde vergelijkbare fiches onder de naam ‘preven-
tiefiches’. Familiehulp heeft reeds preventiefiches over de volgende 
thema’s: prikongeval, handhygiëne, handschoenen, aanvullend bescher-
mingsmateriaal, CO-vergiftiging, hepatitis B, zorg- of dienstverlening 
bij gebruiker met chemotherapie, zorg- of dienstverlening bij gebrui-
ker met behandeling door radioactieve isotopen, schurft, rotavirus en 
resistente ziekenhuiskiemen – MRSA. Het merendeel van de fiches 
situeert eerst het onderwerp en gaat dan in op preventieve en cura-
tieve maatregelen. Van de meeste preventiefiches bestaan twee ver-
sies: een eenvoudige versie voor de verzorgenden en een uitgebrei-
dere versie voor de sectorverantwoordelijke en de directie. De ver-
zorgenden ontvangen de fiches via de maandelijkse zending van de 
dienst. Afhankelijk van de concrete fiche wordt er vanuit de dienst 
extra vorming of toelichting rond voorzien.

1.4.3 Informatiebrochures

Cytostatica of chemoproducten vormen een belangrijk aandeel in de 
behandeling van kanker. Het zijn zeer krachtige geneesmiddelen die 
echter veel neveneffecten hebben. Voor de patiënt worden de neven-
effecten als ‘aanvaardbaar’ beschouwd, maar niet voor de omgeving en 
de professionele hulpverlener. Sinds enkele jaren worden cytostatica 
ook meer en meer in de thuiszorg toegediend. Met de brochure ‘Geen 
cytostatica op je boterhammen!’ wil LIKAS (Limburgse Kankersamen-
werking) de professionele hulpverleners in de thuiszorg duidelijk 
informeren. De brochure bevat richtlijnen in verband met het veilig 
omgaan met cytostatica en de besmette uitscheidingsproducten. Voor
 de patiënt en zijn familie werkte LIKAS een patiëntenfolder ‘U en 
chemotherapie’ uit. Hierin worden duidelijke richtlijnen beschreven 
voor de patiënt en zijn omgeving. 

De Onafhankelijke Dienst Gezinszorg ontwikkelde een verzuimbro-
chure voor haar personeel. De brochure start met een toelichting van 
de verschillende contactmomenten (wijkwerking, functionerings-
gesprek, e.d.) waar verzorgenden met vragen of problemen terecht-
kunnen met het oog op het voorkomen van verzuim. De brochure 
licht het absenteïsmebeleid toe en bevat richtlijnen rond ‘wat te doen 
bij ziekte of ongeval’. Zo is er o.a. sprake van een individueel verzuim-
gesprek met de sectorverantwoordelijke vanaf de derde ziektemel-
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ding op een jaar. Hierbij wordt benadrukt dat frequente ziektemelding 
op een (professioneel) probleem kan wijzen waarvoor samen een 
oplossing kan gezocht worden. 

Thuishulp ontwikkelde verschillende brochures om de verzorgenden 
te informeren. De brochure ‘Arbeidsongevallen voorkomen=bewust wer-
ken’ gaat in op de oorzaken van arbeidsongevallen en geeft tips om 
arbeidsongevallen te voorkomen. De brochure bevat tevens de te 
volgen procedure bij een arbeidsongeval. De brochure ‘Voorkomen van 
besmettelijke ziekten’ geeft weer hoe de verzorgende risico’s op ziek-
ten kan verminderen en wat ze moet doen bij besmetting. De bro-
chure ‘Welzijn op het werk en arbeidsgeneeskunde’ belicht de taken van 
de arbeidsgeneesheer. De brochure ‘Moederschapsbescherming’ behan-
delt de verschillende stappen die een verzorgende tijdens en na de 
zwangerschap moet volgen en welke uitkeringen ze kan ontvangen.  
Alle personeelsleden (verzorgenden, sectorverantwoordelijken en 
diensthoofden) hebben deze brochures gekregen tijdens een wijk-
werking of een bijscholing. Afhankelijk van de regio werden de bro-
chures al dan niet in meer of mindere mate toegelicht of werd er al 
dan niet een bijscholing aan gekoppeld. 

Het OCMW van Beersel maakte voor haar verzorgenden de infor-
matiebrochure ‘Veilig poetsen’. Enkele jaren geleden werd ze bij de 
verzorgenden geïntroduceerd tijdens een vorming. De nieuwe ver-
zorgenden krijgen een brochure bij hun indiensttreding. De brochure 
geeft een overzicht van de risico’s inzake veiligheid en gezondheid en 
tips en aanbevelingen om ermee om te gaan. Er wordt stilgestaan bij 
rug- en nekklachten, hef- en tiltechnieken, hulpmiddelen (materiaal), 
ruiten wassen, reinigen van meubels en van rekken op hoogte, 
schoonmaken van trappen, schoonmaken van vloeren, schoonmaak-
middelen, elektrische apparaten, beschermingsmiddelen en werkom-
geving (vb. temperatuur). 

Het OCMW van Dilsen-Stokkem geeft elke nieuwe verzorgende een 
document met veiligheidstips. Het document werd ontwikkeld door de 
externe preventieadviseur en maakt een onderscheid tussen risico’s 
m.b.t. werkmaterialen, risico’s m.b.t. woon- en werkomgeving en risi-
co’s m.b.t. het persoonlijk functioneren. Bij de introductie van het 
document, werd er een vorming door de externe preventiedienst aan 
gekoppeld. 
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Het OCMW van Maaseik besteedt in haar informatiebrochure voor 
de verzorgenden uitgebreid aandacht aan veiligheid. Enerzijds worden 
een aantal algemene veiligheidstips gegeven die in de eerste plaats tot 
de cliënt zijn gericht (en dus ook deel uitmaken van de informatiebro-
chure voor de cliënt, zie § 1.7.2 in dit hoofdstuk). Daarnaast bevat de 
informatiebrochure specifieke veiligheidstips voor de thuisverzorger. 
Hierbij wordt een overzicht geboden van de meest voorkomende 
veiligheidsrisico’s m.b.t. werkmaterialen en omgeving. Per risico wordt 
vermeld welke acties moeten worden ondernomen om de risico’s zo 
klein mogelijk te houden. Elke nieuwe verzorgende krijgt deze veilig-
heidsinformatie. De introductie ervan was gekoppeld aan een vor-
ming, waarin ook het gebruik van de veiligheidschecklist (zie § 1.8.2 in 
dit hoofdstuk) werd toegelicht. 

SOWEL bespreekt in haar interne nota voor de verzorgenden in 
detail een aantal tips om arbeidsongevallen en gezondheidsrisico’s in de 
thuiszorg te voorkomen. Er wordt ingegaan op bukken en tillen, staan, 
elektrische huishoudapparaten, gevaarlijke stoffen, vallen, verbranden, 
geneesmiddelen en snijwonden.

1.5 Informatie voor verzorgenden over  
 grensoverschrijdend gedrag

Thuishulp ontwikkelde een informatiebrochure voor de verzorgenden 
met als titel ‘Grensoverschrijdend gedrag’. De brochure licht toe wat 
grensoverschrijdend gedrag is, wie risico loopt, hoe het aangevoeld en 
erop gereageerd wordt en welke stappen de verzorgende kan zetten 
als ze meent slachtoffer te zijn. Alle personeelsleden (verzorgenden, 
sectorverantwoordelijken en diensthoofden) hebben deze brochure 
gekregen tijdens een wijkwerking of een bijscholing. 

De verzorgenden van het OCMW van Bekkevoort krijgen bij 
indiensttreding de brochure ‘Een gewenste aanpak voor ongewenst sek-
sueel gedrag in de thuiszorg’. Deze brochure werd geschreven door 
Elcker-ik Leuven. De brochure belicht de volgende aspecten: wat is 
ongewenst seksueel gedrag, wie maakt er zich schuldig aan, hoe 
ermee omgaan als verzorgende en dienstverantwoordelijke, welk 
beleid voeren en adressen voor slachtoffers van geweld. 

Het OCMW van Grimbergen gebruikt het document ‘Maatregelen ter 
bescherming van het personeel tegen ongewenste intimidaties en geweld 
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op het werk’. Dit document wordt bij de indiensttreding aan de ver-
zorgende overhandigd en besproken. Het beschrijft de problematiek 
van ongewenste seksuele intimiteiten in de thuiszorg en de maatre-
gelen die de dienst in dit kader neemt. 

Het OCMW van Herent ontwikkelde een stappenplan aangaande 
ongewenst seksueel gedrag. Het geeft aan hoe de verzorgenden best 
reageren op het gedrag van hun cliënt en hoe de dienst het probleem 
aanpakt. 

Het OCMW van Beringen heeft de preventie- en beschermingsmaat-
regelen tegen geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het 
werk aan alle personeelsleden gecommuniceerd via een dienstnota. De 
inhoud van de dienstnota maakt ook deel uit van het arbeidsregle-
ment van het OCMW. Aangezien de maatregelen gericht zijn op alle 
personeelsleden van het OCMW, bevat noch de dienstnota, noch het 
arbeidsreglement specifieke maatregelen voor de thuiszorg. 

SOWEL belicht in haar interne nota voor de verzorgenden hoe ver-
zorgenden dienen om te gaan met conflictsituaties (hoe vermijden en 
wat indien dit niet lukt). 

ISW Limits ontwikkelde een sensibilisatieaanbod rond ongewenst 
gedrag op het werk in de thuiszorg. De verantwoordelijken uit de 
diensten kunnen sessies van een volledige dag volgen en voor de 
verzorgenden worden sessies van een halve dag voorzien. Het pro-
gramma bestaat standaard uit drie delen: ‘Wat maken verzorgenden 
mee’, ‘Hoe kunnen we dit alles begrijpen’ en ‘Wat kunnen we doen’. 
Maatwerk is eveneens mogelijk. Tot eind 2007 kunnen de diensten 
gezinszorg gratis gebruikmaken van dit aanbod, dankzij de steun van 
de FOD WASO en het Europees Sociaal Fonds.

1.� Informatiebrochures voor alle personeelsleden ocMW

Het OCMW van Kortenaken maakt gebruik van een veiligheidsonthaal-
brochure die ontwikkeld werd door de gemeenschappelijke interne 
preventiedienst van Interleuven. Thema’s die hierin aan bod komen 
zijn: gebruik van machines, elektriciteit, gevaren signaleren, werken 
met gevaarlijke producten, orde, netheid en hygiëne, werken in hoog-
te, signalisatie van mobiele werken e.d. Elke verzorgende krijgt hier-
van een exemplaar en tekent voor ontvangst. De brochure is niet 
specifiek gericht op de thuiszorg, maar op al het personeel van een 
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openbaar bestuur. Bijgevolg is een groot gedeelte niet (rechtstreeks) 
van toepassing op de verzorgenden in de thuiszorg. 

Het OCMW van Maaseik hanteert eveneens een veiligheidsbrochure 
voor al haar personeelsleden onder de benaming ‘Welzijnsbrochure’. 
De personeelsdienst bezorgt de brochure aan elke nieuwe verzor-
gende. De brochure geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste 
veiligheidsinstructies waaraan iedere werknemer binnen het OCMW 
van Maaseik zich moet houden. De brochure behandelt o.a. volgende 
onderwerpen: orde en netheid op de werkplaatsen, persoonlijke en 
collectieve beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen, elektriciteit, 
onderhoudswerkzaamheden en werken op hoogte. Ook hier geldt 
dat een groot gedeelte van de brochure niet (rechtstreeks) van toe-
passing is op de verzorgenden in de thuiszorg.

1.7 Informatie voor cliënt over veiligheid en preventie

1.7.1 Preventiebrieven

Naast de preventiefiches werkt Familiehulp ook met preventiebrieven 
die in de eerste plaats aan de cliënten gericht zijn. De verzorgenden 
krijgen de brieven ook. Sinds kort is er een centraal aangestuurde 
preventiebrief. Hiervoor was het instrument al in bepaalde afdelingen 
in gebruik. De preventiebrief wordt vooral gebruikt om de winterpe-
riode aan te kondigen en aandacht te vragen voor de werkomstandig-
heden in de koude. De preventiebrief is een middel om alle cliënten 
te bereiken (terwijl de materiaallijst en de afspraken bij intake enkel 
de nieuwe cliënten bereiken). In 2006 werd er voor het eerst een 
zomerbrief verstuurd. Deze ging in op de risico’s van een hittegolf 
voor de cliënt en vroeg aandacht voor de werkomstandigheden tij-
dens een hittegolf.

1.7.2 Informatiebrochures

Het OCMW van Maaseik besteedt niet enkel uitgebreid aandacht aan 
veiligheid in de informatiebrochure voor de verzorgenden (§ 1.4.3 in 
dit hoofdstuk). In zijn informatiebrochure voor de cliënten belicht het 
eveneens uitgebreid een aantal veiligheidstips. Het betreft hierbij 
zowel preventietips die van toepassing zijn in alle delen van de woning 
(vb. Aangepaste verlichting, geen rondslingerend materiaal, …), als 
preventietips gericht op een specifiek deel van de woning (vb. stevige 
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handgrepen aan kookpotten, stevig en stabiel stapelrek om gereed-
schap op te bergen). De tips zijn in eerste instantie gericht op het 
verbeteren van de veiligheid voor de cliënt. Het spreekt echter voor 
zich dat wanneer de cliënt een veiligere woonomgeving heeft, de 
veiligheid voor de verzorgende eveneens toeneemt. Na ongeveer een 
maand hulpverlening overloopt de verzorgende de veiligheidstips met 
de cliënt en vult ze ook een veiligheidschecklist in (§ 1.8.2 in dit 
hoofdstuk). 

Het OCMW van Beersel heeft naast de informatiebrochure ‘veilig 
poetsen’ voor de verzorgenden (§ 1.4.3 in dit hoofdstuk), een gelijk-
aardige, maar beknoptere brochure voor de cliënten ontwikkeld. De 
brochure gaat in op rug - en nekklachten, materiaal, onderhoudspro-
ducten en omgeving (vb. ventilatie). Zij wordt bij de intake overhan-
digd aan de cliënten waar poetsen een onderdeel vormt van het 
takenpakket van de verzorgenden. 

Het OCMW van Kontich is bezig met de opmaak van een instructie-
folder voor de cliënten met aandachtspunten voor veiligheid, hygiëne 
en bescherming tijdens het werk. 

Daarnaast nemen heel wat diensten beknopte richtlijnen rond veilig-
heid, hygiëne en bescherming tijdens het werk op in hun cliëntbro-
chures, taakafspraken e.d.

1.7.3 rookbeleid

Naar aanleiding van het KB van 19 januari 2005 betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen tabaksrook, pleit het OCMW 
van Antwerpen voor een rookstop in de thuiszorg. 
Het KB gaat in essentie over 2 zaken:
• het recht van de werknemer op een rookvrije werkplek
• de verplichting voor de werkgever om een rookverbod in te stel-

len.

Het KB vermeldt echter een paar uitzonderingen. Zo heeft het per-
soneel in de thuiszorg dat in de bewonersvertrekken werkt (nog) 
geen recht op een rookvrije werkplaats. Toch stelt de dienst voor 
gezinszorg van het OCMW van Antwerpen een rookverbod in voor 
haar medewerkers bij de cliënten. Bovendien verzoekt de dienst haar 
cliënten beleefd, doch met aandrang om tijdens de aanwezigheid van 
hun medewerkers een rookstop te respecteren. In de loop van 2005 
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verstuurde de dienst hiertoe 2 brieven naar de cliënten. De cliënten 
worden hiervan eveneens op de hoogte gebracht via een paragraaf in 
de cliëntbrochure. 

Het OCMW van Wijnegem en Schilde hebben eveneens richtlijnen 
rond roken opgesteld: er mag niet meer gerookt worden door de 
verzorgenden en aan alle cliënten wordt gevraagd hetzelfde te doen.

1.� checklists veiligheid

1.�.1 ‘eenvoudige checklist woonomgeving’

1.8.1.1	 Wat?	

Familiehulp is vorig jaar gestart met de ‘eenvoudige checklist woon-
omgeving’. Deze checklist wil een hulpmiddel zijn voor het inschatten 
van risico’s in de woonomgeving op vlak van hygiëne en veiligheid en 
voor het bepalen van afspraken tussen cliënt en verzorgende. Op de 
achterzijde van de checklist is plaats voorzien voor bijkomende noti-
ties en afspraken. 

Het is de bedoeling om vanuit deze eenvoudige checklist woonomge-
ving adviezen en richtlijnen op te stellen en samen te brengen in een 
uitgebreide checklist woonomgeving die gemakkelijk consulteerbaar 
is om tot een gepaste oplossing of beslissing te komen voor de cliënt 
en de verzorgende.

1.8.1.2	 Aanbevolen	gebruik	door	Familiehulp

De checklist is bij voorkeur te gebruiken bij de intake als blijkt dat de 
woonomgeving afwijkt van de ‘standaardnorm’ m.b.t. hygiëne en/of 
veiligheid of als er zichtbare gebreken aanwezig zijn die gevaar kunnen 
opleveren voor de verzorgende. Het aankruisen van bepaalde aspec-
ten in de lijst woonomgeving van het BEL-formulier4 (vb. onvoldoende 
onderhoud of sterke vervuiling, beperkte of onvoldoende beschik-
baarheid huishoudelijk materiaal, …) kan eveneens de aanzet zijn 
voor het gebruik van de checklist. Tot slot kunnen ook signalen na de 
opstart van de zorgverlening aanleiding geven tot het invullen van de 
checklist.

4  Het BEL-formulier vormt een verplicht onderdeel van het sociaal onderzoek door de dienst.
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1.8.1.3	 Door	wie?	

De checklist kan gebruikt worden door de sectorverantwoordelijke, 
intaker of preventieadviseur tijdens het (eerste) huisbezoek of in 
overleg met de verzorgenden indien de zorgverlening reeds werd 
opgestart.

1.�.2 Andere checklists

Het OCMW van Beersel gebruikt bij de intake een formulier met 
vragen over het onderhoud en de veiligheid van de woning. Dit for-
mulier overlapt gedeeltelijk met het onderdeel ‘woonsituatie’ van het 
BEL-formulier. Het wordt gebruikt om een goed beeld van de cliënt-
situatie te krijgen om zo de verzorgenden te kunnen informeren over 
de omstandigheden waar ze in ze terecht zullen komen. 

Het OCMW van Vorselaar ontwikkelde een checklist ‘veilig werken’ 
die bij de intake en het herzieningsbezoek wordt gebruikt als geheu-
gensteuntje. Daarnaast hebben alle verzorgenden er een exemplaar 
van om hen te helpen waakzaam te zijn wat hun veiligheid betreft. Bij 
eventuele mankementen trachten de verzorgenden eerst tot een 
oplossing te komen met de cliënt en pas wanneer dit niet lukt, een 
beroep te doen op de dienst. De checklist werd tijdens een werkver-
gadering voorgesteld aan de verzorgenden.

Het OCMW van Olen laat haar verzorgenden na enkele weken hulp-
verlening een document met ja/neen-vragen invullen over het werk-
gerief, de onderhoudsproducten en de toestand van de woning (qua 
veiligheid, onderhoud, hygiëne en huisdieren). Op basis hiervan wor-
den op het einde van het document indien nodig afspraken genoteerd 
die verder opgevolgd worden. 

De OCMW’s van Maaseik en Dilsen-Stokkem gebruiken elk eveneens 
een veiligheidscontrolelijst. Ongeveer een maand na de opstart van 
de hulpverlening evalueren de verzorgenden hun arbeidsomstandig-
heden m.b.v. deze controlelijst. Het resultaat wordt in het persoonlijk 
dossier van de cliënt bewaard. Deze lijst is tamelijk uitgebreid en is 
onderverdeeld in 9 rubrieken: trapladder, trappen en doorgangen, 
elektrische installaties, reinigingsproducten, installaties, warmwaterbe-
reiding, hygiëne, werkmaterialen en werkomstandigheden. Bij deze 
lijst hoort eveneens een document dat dienstdoet als hulpmiddel bij 
de opvolging van een onveilige situatie. 
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Daarnaast zijn er nog enkele diensten die een checklist hebben, maar 
in de praktijk niet gebruiken.

1.� Aanpassing woonsituatie cliënten

1.�.1 centraal steunpunt voor veilig en comfortabel wonen

Via het project ‘centraal steunpunt voor veilig en comfortabel wonen’ 
wil het OCMW van Leopoldsburg, in samenwerking met het 
Toegankelijkheidsbureau ouderen de mogelijkheid bieden om zonder 
problemen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiertoe kunnen 
ze in het dienstencentrum een ergotherapeute raadplegen. Zij geeft 
tips over hulpmiddelen, advies op maat en begeleiding voor kleine 
woningaanpassingen. Ze informeert de cliënten tevens over premies 
en subsidies voor deze hulpmiddelen of woningaanpassing. Indien de 
verplaatsing naar het dienstencentrum niet mogelijk is of bij een inge-
wikkelde vraag kan er een afspraak gemaakt worden voor een huis-
bezoek. Zowel het bezoek aan het dienstencentrum tijdens de zitdag, 
als het huisbezoek zijn gratis voor alle 60-plussers van de gemeente 
Leopoldsburg. De kosten van de hulpmiddelen en eventuele woning-
aanpassing dienen door de senior zelf betaald te worden.

1.�.2 Preventieprojecten ongevallen bij ouderen

1.9.2.1	 Preventie	van	ongevallen	bij	ouderen	in	de	woning,		
	 via	thuisverzorgenden.

De dienst Gezondheidspromotie van het Rode Kruis-Vlaanderen 
ontwikkelde i.s.m. Koördinatie Veiligheid in de Privésfeer (KVIP) het 
project ‘Preventie van ongevallen bij ouderen in de woning, via thuis-
verzorgenden’. Dit project bestaat uit een informatiefolder voor de 
ouderen en een handleiding en een werkboekje voor de thuisverzor-
genden.

1.9.2.2	 Preventieproject	OCMW	Grobbendonk

Geïnspireerd door het preventieproject van het Rode Kruis, zette het 
OCMW van Grobbendonk een project op waarbij ze elke bejaarde 
die een aanvraag tot gezinszorg doet, een folder en een vragenlijst 
meegeeft. De folder tracht de bejaarde te sensibiliseren om aan onge-
valpreventie te doen en geeft hiervoor een reeks tips. Deze hebben 
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zowel betrekking op aanpassingen van de omgeving als op aanpas-
singen van het gedrag. De vragenlijst is een hulpmiddel om onveilige 
situaties in huis op te sporen. Elke kamer wordt stapsgewijs gecontro-
leerd via vragen als ‘is er voldoende verlichting?’, ‘hebben de tapijten 
een antisliplaag?’, e.d. Aan het einde van de vragenlijst, dient de 
bejaarde aan te geven welke risico’s hij zelf gaat oplossen en voor 
welke risico’s hij de klusjesdienst van het OCMW nodig heeft. Dit 
preventieproject is, zoals de dienst zelf aangeeft, niet zozeer gericht 
op de veiligheidssituatie van de verzorgende zelf. Maar werken aan 
een veilige thuissituatie voor de bejaarde, bevordert uiteraard een 
veilige werkomgeving voor de verzorgende.

1.10 Het ‘rugklachten’-project

Om rugklachten bij verzorgenden te voorkomen werden in het kader 
van het ‘rugklachten’-project5 verscheidene instrumenten ontwikkeld: 
een opleidingsprogramma, een brochure, twee checklists en een 
document met tips voor de hulpvrager. Dit alles is verwezenlijkt in 
samenwerking met het PROXIMA-project. 

De brochure telt drie hoofddoelstellingen:
• de werking van de rug begrijpen (de wervelkolom en haar onder-

delen)
• begrijpen wat er met de rug verkeerd kan gaan (de oorzaken van 

rugpijn, de natuurlijke veroudering van de wervelkolom en enkele 
ziektebeelden)

• aangepaste oplossingen ontwikkelen (preventie: Hoe een rug 
gezond houden?; toepassing van preventieve oplossingen in het 
werk van de verzorgende in de thuiszorg; fysieke activiteiten).

De checklist ‘Analysefiche van de risico’s voor de rug’ is bestemd 
voor de verzorgende, die ze alleen kan invullen. De checklist omvat 
17 punten, die ondergebracht zijn in 8 thema’s: configuratie van de 
plaatsen, opslag en opberging, werkhoogte, statische of lastige hou-
ding, kwaliteit van het schoonmaakmateriaal, tilbewegingen en inspan-
ningen, hulpvrager en organisatie van het werk. Voor elk punt wordt 

5  Het ‘rugklachten’-project kwam tot stand door een samenwerking met Prevent. Het project ging van start 
in 2000 op grond van een concept dat opgesteld werd door het ‘Centrum voor de bevordering van de 
arbeid’. Het Centrum heeft als doelstelling de risico’s op rugklachten in de sector van de kinderdagverblijven 
te voorkomen door middel van opleidingen voor kinderverzorgsters en kleuterjuffrouwen. De tussenkomst 
van het Europees Sociaal Fonds zorgde ervoor dat het project een breed doelpubliek kon bereiken (directies 
van de kinderdagverblijven, opleiders van kinderverzorgsters en kleuterjuffrouwen op het gebied van licha-
melijke opvoeding…). Het project werd omwille van zijn succes ook uitgebreid naar andere sectoren zoals 
de landbouw, de bouwsector en de thuiszorg.
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gevraagd het icoontje (JKL) te omcirkelen dat overeenstemt met 
de omvang van het eventuele probleem en ook het (eventuele) pro-
bleem kort te verduidelijken. Na deze analyse wordt de verzorgende 
gevraagd de omcirkelde icoontjes op te tellen om een globale inschat-
ting te maken van het risico vergeleken met andere hulpvragers. 
Nadat de verschillende knelpunten dan geëvalueerd zijn, wordt ver-
volgens gevraagd eventuele verbeteringsmogelijkheden voor te stel-
len voor de situaties waarop met L of K geantwoord werd.

De tweede checklist, getiteld ‘Laten we de rug van de verzorgenden 
verzorgen. Materiaallijst’. bestaat uit een tabel die de verschillende 
producten (vloertrekker, plumeau, dweil…) en eigenschappen (vb. 
telescoopsteel, in goede staat en met geschikte afmetingen, …) 
opsomt die bijdragen tot kwaliteitsvol werk en die de rug van de 
verzorgende beschermen. Voor elk product duidt de verzorgende of 
de maatschappelijk werkster in overleg met de cliënt het overeen-
stemmende icoontje aan (O: dit product is niet noodzakelijk in dit 
huis; J: dit product is aanwezig in dit huis en is van goede kwaliteit; 
K: dit product is aanwezig in dit huis maar is niet van goede kwaliteit; 
L: dit product is niet aanwezig in dit huis maar is wel noodzakelijk.) 
Tot slot is er ook ruimte voorzien om eventuele opmerkingen over 
het materiaal neer te schrijven.

Het document met tips voor de hulpvrager is getiteld ‘Laten we de 
rug van de verzorgenden verzorgen. Tips voor de hulpvrager’. De 
bedoeling ervan is hulpvragers en hun familie bewust te maken van de 
arbeidsomstandigheden van de verzorgenden door hun erop te wij-
zen dat het verstandig is de verzorgenden gepast materiaal te ver-
schaffen en eventueel een aantal aanpassingen te doen in hun woning. 
Dit om kwaliteitswerk mogelijk te maken en tegelijk de rug van de 
verzorgenden te sparen. Het document blijft bij de hulpvrager thuis 
liggen en omvat 14 aanbevelingen om de gezondheid van de verzor-
genden en in het bijzonder hun rug, te beschermen. Zo wordt onder 
meer gevraagd eventuele obstakels op te ruimen om valpartijen te 
vermijden, geen elektrische snoeren of telefoonkabels te laten rond-
slingeren op plaatsen waar mensen langslopen, tapijten vast te maken 
om te vermijden dat ze wegglijden…
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1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen

1.11.1 Algemeen

Heel wat diensten stellen persoonlijke beschermingsmiddelen ter 
beschikking van hun verzorgenden zoals handschoenen, schorten, 
handcrème, desinfecterende gel, e.d. Een aantal diensten (vb. OCMW 
Huldenberg, OCMW Erpe-Mere) zorgt voor schoenen en een enkele 
dienst (vb. OCMW Oosterzele) heeft aan een EHBO-kitje gedacht.

1.11.2 Dweilpers

Een dweilpers is, zoals de naam al aangeeft, een toestel om dweilen of 
zeemvellen te persen. Naar aanleiding van polsproblemen bij een 
aantal verzorgenden, kocht Thuisgezondheidszorg Midden-Limburg 
10 dweilpersen aan. Elke verzorgende die er nood aan heeft, kan er 
één vragen. De dienst stelt een tiental verzorgenden tewerk, waarvan 
er 9 een dweilpers gebruiken, zodat de dienst er nog één in reserve 
heeft. In het OCMW van Kapellen en van Sint-Truiden kunnen de 
verzorgenden eveneens een dweilpers vragen (bij polsproblemen).

2 Wallonië en Brussel

2.1 Informatie

2.1.1 Veiligheidsagenda 

Bij de CSD van Seraing (Luik) krijgen de verzorgenden een agenda 
waarin elke week geïllustreerd is met een veiligheidstip die nuttig is 
voor hun dagelijkse werk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om aanbeve-
lingen van de rugschool (de benen plooien in plaats van de rug, zware 
voorwerpen opbergen op bekkenhoogte, steunpunten vastgrijpen om 
voorwerpen op te tillen…) of voorzorgsmaatregelen om niet te val-
len (aangepaste schoenen met antislipzolen dragen, de staat van de 
vloer nagaan, geen voorwerpen laten slingeren op een trap…). De 
agenda wordt ook opgevrolijkt met een aantal tekeningen die moeten 
leiden tot een betere bewustmaking van de verzorgenden in verband 
met de risico’s. 



47

2.1.2 onthaalbrochure voor nieuwe werknemers 

Het instrument dat bestemd is voor de nieuwe werknemers van de 
CSD van Doornik-Ath omvat een reeks nuttige inlichtingen die ver-
band houden met het dagelijkse werk van de verzorgenden en de 
gevaren die ermee gepaard gaan. Het document gaat met name over 
de rol van de verschillende instanties die zich bezighouden met 
gezondheid en veiligheid op het werk (CPBW, arbeidsgeneeskunde). 
Per thema (gedrag, hygiëne, weg, rug) worden enkele principes en 
algemene preventiemaatregelen behandeld, evenals de te volgen pro-
cedure bij ongevallen. Tot slot komt ook de interne procedure aan 
bod, die gevolgd wordt bij geweld, pesterijen of ongewenste intimitei-
ten.

2.1.3 Pedagogische fiches

In de overtuiging dat sommige situaties een specifieke aanpak vergen, 
heeft de vzw ADMR een reeks pedagogische fiches ontwikkeld, die 
aangeven hoe precies met een bepaalde situatie moet worden omge-
gaan (paranoia, pesterijen, tuberculose, rouw…). Het doel van deze 
pedagogische fiches bestaat erin de zorgverleners een aantal prakti-
sche en eenvoudige begrippen uit te leggen. Nadat ze voorgesteld zijn 
tijdens een werkvergadering, liggen de fiches ter beschikking van de 
zorgverleners. De maatschappelijk werkster verwijst er tijdens de 
vergadering naar, telkens wanneer zo’n situatie zich voordoet. Op die 
manier hoopt de dienst een referentiekader en gemeenschappelijke 
praktijken te ontwikkelen en mag hij van zijn verzorgenden verwach-
ten dat ze geleidelijk aan spontaan op de juiste manier reageren.

2.1.4 fiches met tips voor warme dagen

De ADMR afdeling Annevoie heeft een lijst met tips opgesteld om het 
werk op warme dagen (meer dan 25°) draaglijk te houden. Zo wordt 
bijvoorbeeld aangeraden de overgordijnen of de luiken dicht te doen, 
een isotoon (licht gezouten) drankje mee te brengen, een zonne-
scherm aan te brengen in de wagen en te proberen te parkeren in de 
schaduw…
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2.2 opleiding 

2.2.1 europees eerstehulpbrevet 

Rekening houdend met eventuele gezondheidsproblemen bij cliënten 
tijdens het werk van een verzorgende is het bezit van het Europees 
eerstehulpbrevet volgens de verantwoordelijken van de ASD van 
Lobbes een absolute must. Deze opleiding is dan ook verplicht voor 
elke nieuwe verzorgende op het ogenblik van haar indiensttreding. De 
opleiding behandelt de vaakst voorkomende gezondheidsproblemen 
waarmee de verzorgenden tijdens hun werk geconfronteerd kunnen 
worden en bespreekt ook de manier waarop ermee moet worden 
omgegaan. Regelmatig worden ook sessies georganiseerd om de 
opgedane kennis op te frissen.

2.2.2 sArA

Het Bureau des Urgences Sanitaires et Sociales (BUSS) van de provincie 
Namen heeft een project uitgewerkt dat werknemers wil wijzen op 
de manier waarop moet worden omgegaan met een levensbedreigend 
noodgeval, een ongewone situatie of een gevaar. Hiertoe werd een 
module uitgewerkt om de werknemers bewust te maken van de ele-
mentaire handelingen om te overleven. In samenwerking met het 
Comité Provincial de Promotion du Travail van Namen werd ook een 
brochure opgesteld waarmee de verzorgenden in hun dagelijks werk 
aan de slag kunnen. Het project draagt de naam SARA (Situations 
Aiguës, Réponses Adaptées). De verzorgenden van de provinciale dienst 
voor gezinszorg en de CSD van Namen waren de eerste gebruikers 
ervan in de thuiszorgsector. Deze module handelt met name over de 
te volgen procedure bij noodoproepen en de handelingen en reacties 
bij acute situaties (bloedingen, open wonden, brandwonden, valpar-
tijen), de herkenning en identificatie van afwijkende gedragingen (bij 
flauwvallen, epilepsieaanval, stuipen of diabetes) en tot slot enkele 
gedrags- en preventietips (bij grote hitte of koude, aanwezigheid van 
koolmonoxide…). Deze brochure verklaart ook de betekenis van 
enkele pictogrammen en bevat enkele nuttige telefoonnummers.

2.2.3 opleiding inzake brandpreventie en ongevallen thuis

De dienst voor gezins- en personenzorg van de regio Verviers geeft 
zijn verzorgenden een erg volledig document over brand en ongeval-
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len thuis (ontstaan van de brand, verspreiding van de brand, brand-
klassen, blusmiddelen, ongevallen thuis, enkele EHBO-tips…). Dit rijk 
geïllustreerde document hoort bij een opleiding die door een brand-
weerman wordt gegeven.

2.2.4 Preventie van rugklachten

Met het oog op de preventie van rugklachten bij verzorgenden in de 
gezinszorg ontwikkelde het project ‘rugklachten’ verschillende instru-
menten: een vormingsprogramma, een brochure, een document met 
tips en twee checklists. Dit gebeurde in samenwerking met het 
PROXIMA-team. Elk instrument heeft zowel een Frans- als een 
Nederlandstalige versie. Voor meer informatie verwijzen we naar 
paragraaf 1.10 van dit hoofdstuk.

2.2.5 rugschool 

In het kader van het dynamisch risicobeheer werd in 2004 een rug-
school opgericht binnen het OCMW van Charleroi. Dit project werd 
ontwikkeld in samenwerking met de IDPB. De doelstellingen ervan 
houden vooral verband met bewustmaking en preventie: de werkne-
mer zijn lichaam leren kennen, vermijden er te veel van te vragen, 
inzicht geven in de talloze mogelijke oorzaken van rugpijn... Hiertoe 
biedt de school een aantal leerprogramma’s aan voor de preventie 
van rugpijn en aandoeningen van het bewegingsapparaat en ook voor 
de preventie van arbeidsongevallen. Tegelijk krijgen de werknemers 
ook een praktijkgedeelte aangeboden. Hierin zitten oefeningen op 
zelfverbetering en bescherming, maar ook een aantal aanbevelingen 
aangepast aan de werkplek, in dit geval de woning van de cliënt. 

2.3 risicobeheer

2.3.1 ProXIbANe

Proxibane betreft een instrument voor de participatieve opsporing 
van risico’s in de thuiszorg. Ze werd in het kader van PROXIMA ont-
wikkeld en is rechtstreeks geïnspireerd op de Sobane-methode (en 
Déparis in het bijzonder) van professor Malchaire van de UCL. Er 
bestaat zowel een Nederlands- als Franstalige versie van. Voor meer 
informatie over Proxibane verwijzen we naar paragraaf 1.1.2 in dit 
hoofdstuk.
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2.3.2  rooster voor vroegtijdige risico-opsporing 

De ADMR afdeling Doornik verschaft haar verzorgenden, ziekenver-
zorgers en huishoudelijk helpsters een rooster voor vroegtijdige 
risico-opsporing waarin verschillende punten staan waarvoor een 
beschrijving moet gegeven worden: situaties met gebrekkige hygiëne, 
gebrek aan sanitaire uitrusting, onveiligheid van het gebouw, onveilig-
heid van het gebruikte materiaal, situaties van stress of rouw, organi-
satie/verdeling/versnippering van het werk, aanwezigheid van dieren, 
risico’s verbonden aan de verplaatsingen buiten de woning, risico’s 
verbonden aan de verplaatsingen binnen de woning. Op dit rooster 
is ook plaats voorzien om de follow-up vanwege de dienst en de sug-
gesties van het CPBW in te vullen.

2.3.3 Werkgroep met een preventieadviseur

In de dienst voor gezins- en ouderenzorg van het OCMW van Elsene 
is een werkgroep in het leven geroepen met als doel alles te bespre-
ken wat samenhangt met de bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid op het werk, met andere woorden bij de cliënten thuis. In 
de groep zitten zorgverleners en een preventieadviseur. Heel wat 
onderwerpen zoals de onbewoonbaarheid van woningen, gebrek aan 
materiaal e.d. komen aan bod en er worden oplossingen voor 
gezocht.. 

2.3.4 Aanpassing van de woning 

De vzw SOLIVAL Wallonie-Bruxelles wil mensen een grotere zelfred-
zaamheid geven en ze ook langer thuis houden door materiaal en 
hulpmiddelen uit te lenen. De taken van de vzw bestaan enerzijds uit 
informatie, studie en tips over hulmiddelen en anderzijds onderzoek 
naar de aanpassingen van de woning. De opleidingszaal van de vzw in 
Mont-Godinne is ook open voor mindervaliden die de hulpmiddelen 
willen ontdekken waarmee ze hun levenskwaliteit en hun zelfred-
zaamheid kunnen verbeteren. Daarbij worden met name een reeks 
tips, technieken en trucjes voorgesteld om het dagelijks leven van 
ouderen, zieken of gehandicapten te vergemakkelijken (hoe valpartij-
en vermijden, inrichting van de douche, hulp bij aankleden en uitkle-
den, hulp bij het verplaatsen van personen…).
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3 ConClusie

Er werden reeds heel wat instrumenten met het oog op preventie 
ontwikkeld. Deze zijn vooral gericht op informatie (vb. veiligheidsfi-
ches, brochures, preventiebrief,…) of opleiding (vb. SARA, rugschool, 
rugklachtenpreventie,…). Er bestaan weliswaar een aantal instrumen-
ten die gericht zijn op risicopreventie door aanpassing van de arbeids-
situatie, maar ze worden niet altijd gebruikt door de diensten. Het 
gaat daarbij doorgaans om checklists (vb. rooster voor vroegtijdige 
risico-opsporing, checklist veiligheid, …). Daarnaast kunnen de dien-
sten ook beschikken over methodes voor risicoanalyse specifiek voor 
de thuiszorg; hierbij onder meer de Proxibane-methode, die ontwik-
keld werd in het kader van de samenwerking tussen het PROXIMA-
project en het project SOBANE. 
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Hoofdstuk 

4 ondersteuning van de verzorgenden

Uit het PROXIMA-onderzoek blijkt het belang van voldoende con-
tact- en overlegmogelijkheden met de collega’s en directe verant-
woordelijke als tegenwicht tegen het alleen werken in soms moeilijke 
omstandigheden. Voor dit overleg moet voldoende tijd voorzien wor-
den zodat niet enkel praktische regelingen en afspraken aan bod 
komen, maar de verzorgenden ook de mogelijkheid krijgen om over 
hun ervaringen te praten en oplossingen voor eventuele problemen 
te zoeken. Tot slot mogen ook de vormingen niet over het hoofd 
gezien worden. Vorming is belangrijk in het licht van de professiona-
lisering van het beroep en verhoogt de kwaliteit van de verleende 
hulp.

Deel 1: 
instrumenten en goede 
praktijken in België
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1 Vlaanderen

Verschillende diensten vermeldden de voor de hand liggende instru-
menten en praktijken ter ondersteuning van de verzorgenden: functi-
oneringsgesprekken, individuele werkbesprekingen, vergaderingen, 
wijkwerking, vorming, opendeurpolitiek van de verantwoordelijke. Aan-
gezien deze instrumenten reeds een wijde verspreiding kennen bin-
nen de Vlaamse gezinszorg, gaan we er niet dieper op in. We belichten 
wel een aantal instrumenten die minder voorkomen. 

Daarnaast zorgen ook enkele instrumenten die elders in deze bij-
drage aan bod komen voor een betere ondersteuning van verzorgen-
den: check-up onderzoek (deel 1, hoofdstuk 1, §3.1), comfortzorg- en 
ergocoach (deel 1, hoofdstuk 3, §1.2), werkgroepen (deel 1, hoofdstuk 
6, §1.4) en de instrumenten in het kader van het informeren van en 
afstemmen tussen verzorgenden (deel 1, hoofdstuk 2, §1.2 en 1.3). 

1.1 Deontologieboekje

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de poetsdienst, de ver-
zorgenden, de regioverantwoordelijken en de directie werkte binnen 
Sociale Familiezorg een gedragscodeboekje uit. Hierin worden uit-
spraken gedaan over wat wel en niet kan binnen het kader van de 
deontologie van het beroep of de gangbare gebruiken binnen Sociale 
Familiezorg. Het codeboekje is bedoeld als leidraad om verzorgenden 
te helpen bij het trekken van deze grens. Elke uitspraak staat ofwel in 
het rood, oranje of groen. ‘Rood’ wordt gebruikt om aan te geven dat 
iets niet is toegestaan (vb. je eigen telefoonnummer doorgeven aan de 
cliënt). ‘Oranje’ betekent dat de verzorgende eerst overleg moet 
plegen met Sociale Familiezorg (vb. buiten de werkuren cliënt bezoe-
ken in ziekenhuis). ‘Groen’ indiceert ‘toegestaan’ (vb. cliënt begeleiden 
naar een medisch onderzoek).

1.2 Meldingsinstrumenten

1.2.1 Meldingsprocedure werkomstandigheden

In samenwerking met het PROXIMA-team ontwikkelde Landelijke 
Thuiszorg een meldingsprocedure voor de verzorgenden. Het cen-
traal instrument in deze procedure is het meldingsformulier 
werkomstandigheden. Via het meldingsformulier kunnen de verzor-
genden knelpunten of problemen in hun werksituatie signaleren. 
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Het formulier bevat verschillende items rond de werkomstandighe-
den die zijn opgedeeld in twee grote rubrieken: werkruimte en werk-
materiaal. De rubriek ‘werkruimte’ gaat in op veiligheid, gezondheid 
en hygiëne, basisvoorzieningen en huisdieren. De rubriek ‘werkmate-
riaal’ polst naar de aanwezigheid, de kwaliteit, het gebruiksgemak en 
de veiligheid van het werkmateriaal. Het formulier bevat tevens een 
materiaallijst die het vereiste materiaal opsomt. 

Het meldingsformulier wordt systematisch ingevuld door de verzor-
genden bij elke nieuwe cliënt na ongeveer één maand. Daarnaast kan 
het gebruikt worden om eventuele problemen in bestaande hulpver-
leningssituaties te melden. Het formulier kan individueel besproken 
worden met de regioverantwoordelijke, of (bij voorkeur) op het zorg-
team. Het formulier zit standaard in de zorgmap (map die de cliënt bij 
de intake ontvangt) zodat de cliënten ervan op de hoogte zijn. De 
minimum materiaallijst zal in de toekomst ook in de cliëntbrochure 
worden opgenomen.

De meldingsprocedure is oplossingsgericht. Het is m.a.w. niet de 
bedoeling om de hulpverlening n.a.v. problemen stop te zetten. Wel 
om de samenwerking met de cliënt te verbeteren door problemen 
niet te laten escaleren of sluimeren, maar sneller aan te pakken. 
Hiervoor werd een stappenplan uitgewerkt waarin wordt gespecifi-
ceerd door wie en hoe er op de meldingen wordt gereageerd. 
Hierdoor zal Landelijke Thuiszorg nadenken over werkomstandighe-
den die al dan niet aanvaardbaar zijn, en over acties die ondernomen 
worden, m.n. ter verbetering van de werkomstandigheden van de 
verzorgende. Mettertijd zal er zo een beleidslijn ontstaan, gegroeid 
vanuit de praktijk. 

1.2.2 Meldingsformulier veiligheid

Bij Sociale Familiezorg hebben verzorgenden een meldingsformulier 
veiligheid ter beschikking dat ze kunnen invullen voor het signaleren 
van gevaarlijke situaties bij cliënten of problemen op het vlak van 
veiligheid. Het formulier wordt pas gebruikt nadat noch een oplossing 
in samenspraak met de cliënt mogelijk bleek, noch een oplossing via 
interventie van de regioverantwoordelijke. Het formulier is gericht 
aan de preventieadviseur. De verzorgende dient op het formulier de 
situatie te omschrijven, aan te geven wat ze zelf al deed en wat er 
verder moet gebeuren volgens haar.
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1.3 Werkinstrument miniteam

Het OCMW van Bierbeek is gestart met het gebruik van een ‘cliëntfi-
che’ als kapstok om een cliënt te bespreken tussen verzorgenden 
tijdens een zogenaamd ‘miniteam’. De bedoeling is een beter beeld 
van de situatie te krijgen, alsook een gepaste verzorging voor de cli-
ent. De fiche vraagt naar de taken die de cliënt nog zelf kan vervullen 
en naar de taken die de verzorgenden moeten verrichten, alsook naar 
bijzondere opmerkingen op dit vlak. Ze wordt overlopen en ingevuld 
door de verantwoordelijke en de verzorgenden van de betreffende 
cliënt. Van dit ‘miniteam’ wordt een verslag gemaakt met als vaste 
rubrieken: probleemstelling en ondernomen stappen. Het is de 
bedoeling om het instrument eerst voor elke cliënt in te vullen en 
daarna enkel nog in moeilijke situaties.

1.4 Introductie nieuwkomers

Verschillende diensten ontwikkelden een infobrochure, richtlijnen of 
een huishoudelijk reglement voor hun (nieuwe) verzorgenden met 
informatie over de jobinhoud en afspraken rond de uitvoering van het 
werk. Het OCMW van Oostende gaat daarnaast ook in op dienstkle-
dij, materiaal, producten en werkomstandigheden (o.a. hygiëne). 

Bij indienstneming krijgen de verzorgenden van het OCMW van 
Antwerpen een in-service-training die bestaat uit een bespreking van 
de onthaalbrochure, alsook een bespreking van de cliëntbrochure. 
Daarnaast krijgen ze ook een meter/peter toegewezen. Naargelang 
de individuele noodzaak worden terugkommomenten ingepland.

Ook in andere diensten kunnen nieuwe personeelsleden met een 
ervaren medewerker "meelopen" (deel 1, hoofdstuk 1, §1.2.3).

1.5 crisisscenario psychiatrische thuiszorg

Familiezorg Oost-Vlaanderen stelt in psychiatrische thuiszorgsituaties 
een individueel aangepast scenario op waarop verzorgenden bij een 
crisissituatie kunnen terugvallen. Hierin wordt o.a. opgenomen wie 
moet worden verwittigd enz.
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1.� extra begeleiding van verzorgenden

1.�.1 coach ‘moeilijke situaties’

In moeilijke situaties kunnen de verzorgenden én de sectorverant-
woordelijken van Familiezorg Oost-Vlaanderen terugvallen op een 
stafmedewerker/coach. De dienst telt één coach die er volledig voor 
vrijgesteld is. Het betreft een maatschappelijk werker met driejarige 
systeemtherapeutische opleiding die voornamelijk gespecialiseerd is 
in psychiatrische thuiszorgsituaties. Hij kan echter in om het even 
welke als moeilijk ervaren situatie worden geconsulteerd (communi-
ceren of helpen communiceren van moeilijke boodschappen, maken 
van goede afspraken met cliënten enz.).

1.�.2 stafmedewerkers zorg- en dienstverlening

Per interregio heeft Familiehulp een aantal experten zorg- en dienst-
verlening in dienst. Zij ondersteunen de zorgregio’s op vraag. Elke 
expert heeft een 3-tal expertises. In totaal zijn er 10 expertises: 
allochtonen, kansarmen, kraamzorg, verzorging en ziektebeelden, hef- 
en til, dementie, personen met psychische aandoening, palliatieve 
zorgen, reglementering zorgverlening (gezinszorg en poetsdienst) en 
reglementering dienstverlening (dienstencheques). De experten wer-
ken meestal op vraag van de sectorverantwoordelijken. Ze geven 
bijvoorbeeld tips rond de aanpak van demente cliënten of rond ver-
plaatsingstechnieken bij de cliënt thuis. 

Bij Thuishulp hebben een aantal sectorverantwoordelijken een speci-
alisatie dementie of psychiatrische zorg.

1.�.3 Werkbegeleiding

Binnen het OCMW van Heusden-Zolder zorgt een medewerker van 
de sociale dienst voor extra begeleiding van verzorgenden die bij 
kansarmen werken (via cliëntoverleg of individueel overleg).

1.�.4 zorgteams

Wijkteams en overleg verglijden vaak naar praktische zaken. Daarom 
wordt er binnen Landelijke Thuiszorg geëxperimenteerd met zorgte-
ams die de inhoud van de hulpverlening bespreken. Op deze verga-
deringen is op regelmatige basis een inhoudelijke expert aanwezig. Bij 
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de kraamzorgsters is dit altijd een vroedvrouw die de vergaderingen 
inhoudelijk stoffeert. Dit leidt o.a. tot een groter aandeel verzorging 
in het takenpakket van de kraamverzorgenden (25% tegen 10% bij de 
verzorgenden). Bij de ‘gewone’ verzorgenden kan bijvoorbeeld een 
psychiatrisch verpleegkundige zitten die de verzorgenden tips geeft 
en antwoordt op vragen rond cliënten met psychische problemen.

Binnen de zorgteams kunnen oudere verzorgenden hun ervaringen 
ook doorgeven aan de jongeren en hen tevens begeleiden rond 
bepaalde cliëntsituaties. Tijdens een zorgteam kan bijvoorbeeld wor-
den afgesproken om een oudere verzorgende te vergezellen bij een 
bepaalde cliënt.

De tijd besteed aan de zorgteams wordt niet gefactureerd aan de 
cliënt, maar bij de gelijkgestelde uren gerekend (waar dan boven 
gegaan wordt). Bijgevolg kunnen ze niet zo frequent worden ingericht. 
In principe zou hier extra subsidiëring voor moeten bestaan, omdat 
het inhoudelijk bespreken van de hulpverlening zowel in het voordeel 
van de cliënt als de verzorgende is.

1.7 Wijkhuizen

De verzorgenden van Gezinszorg Villers kunnen ’s middags eten in de 
wijkhuizen, samen met collega-verzorgenden en de wijkverantwoor-
delijke. Ze kunnen hier stoom afblazen, problemen melden, wijzigin-
gen in de werkplanning bespreken en overleggen.

1.� sociale activiteiten

De dienst voor Gezinszorg ‘De Regenboog’ organiseert verschillende 
zaken ter verbetering van de arbeidsmotivatie: oprichting feestcomité 
(meedenken en organiseren personeelsfeesten), personeelsfeest, 
vakantiedrink, receptie laatste werkdag, financiële cadeaus bij speciale 
gelegenheden (huwelijk, geboorte, …), verjaardagsfelicitaties en een 
maandelijkse nieuwsbrief met informatie van de dienst.
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2 Wallonië en Brussel

2.1 ondersteuning door een psycholoog 

Dankzij de aanwezigheid van een psycholoog in het OCMW van 
Charleroi kan een psychologische follow-up van de verzorgenden in 
bepaalde moeilijke situaties uitgevoerd worden. Op die manier kun-
nen zij in hun dagelijkse werking ook rekenen op ondersteuning voor 
de moeilijkheden waarmee zij in hun job en in hun privéleven gecon-
fronteerd worden. Het toezicht dat door deze professional uit de 
geestelijke gezondheidszorg wordt verzorgd, kan zowel individueel als 
collectief zijn, zowel op vraag van de verzorgenden naar aanleiding 
van een probleemsituatie of een emotioneel geladen situatie, als tij-
dens regelmatige vergaderingen. 

2.2 groepstoezicht met een extern opleidster 

Dit groepstoezicht dat af en toe wordt georganiseerd door de ASD 
Eupen-Familienhilfe huldigt dezelfde doelstellingen als de aanwezig-
heid van een psycholoog in het OCMW van Charleroi. Het biedt de 
groep verzorgenden overigens de kans stil te staan bij hun werking en 
zo een groepsgeest te smeden en het gevoel erbij te horen, waardoor 
ze hun beroepsreflexen- en praktijken uiteindelijk gaan baseren op 
een gemeenschappelijk referentiekader.

2.3 toezichthoudend maatschappelijk werkster 

In de dienst voor gezins- en ouderenzorg van het OCMW van Jette 
is een maatschappelijk werkster zich gaan bezighouden met het toe-
zicht over de verzorgenden. Haar doelstellingen stemmen overeen 
met die van een psycholoog, in die zin dat ze de verzorgenden onder-
steunt in hun dagelijks werk. Ze helpt hen hun moeilijkheden te boven 
te komen. Daarnaast zorgt ze samen met een andere maatschappelijk 
werkster voor de planning en treedt ze op als woordvoerster van de 
verzorgenden. Op die manier kunnen de teams, de uurroosters en de 
prestaties beter georganiseerd worden.

2.4 telefoonpermanentie door een maatschappelijk  
 werkster 

In de ADMR van Chimay en de vzw Centre familial de la Région 
Wallonne (Luik) kan tijdens de hulpverlening via een telefoonperma-
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nentie (verzorgd door een administratief bediende) een beroep 
gedaan worden op een maatschappelijk werkster die optreedt als 
referentiepersoon. Bij vragen of moeilijkheden in verband met een 
situatie of een cliënt kunnen de verzorgenden tijdens onregelmatige 
prestaties (prestaties die afwijken van het dagregime tijdens de 
gewone werkweek) contact opnemen met de maatschappelijk werk-
ster die sectorverantwoordelijke is of met elke maatschappelijk werk-
ster, naar gelang van hun beschikbaarheid.

2.5 Verzorgende-verslaggeefster

In de CSD van Seraing (Luik) vinden af en toe sectorvergaderingen 
plaats. Vóór de start ervan komen de verzorgenden een halfuurtje 
samen om te spreken over de situaties en moeilijkheden die ze heb-
ben meegemaakt. Vervolgens treedt één verzorgende tijdens de ver-
gadering op als verslaggeefster voor alle verzorgenden van een zelfde 
sector. De afdelingsverantwoordelijke, met andere woorden de maat-
schappelijk werkster die als referentiepersoon optreedt, luistert dus 
naar alle verzorgenden die verslag uitbrengen over een bepaald 
thema, moeilijkheden… Nadien vertelt elke verzorgende die op de 
werkgroep uitgenodigd is aan de verzorgenden van haar sector wat 
er precies gezegd en besproken is, welke nieuwigheden er staan aan 
te komen… De verslaggeefster heeft dus twee taken: verslag uitbren-
gen bij de afdelingsverantwoordelijke over wat de verzorgenden van 
een zelfde sector meemaken, willen… en bij de andere verzorgenden 
van dezelfde sector over wat tijdens de vergadering met de andere 
verslaggeefsters en de afdelingsverantwoordelijke aan bod is geko-
men.

2.� gedragslijnen in geval van rouw

De ADMR afdeling Annevoie heeft een handvest uitgewerkt voor de 
verzorgenden die in hun beroepsleven geconfronteerd worden met 
overlijdens en rouw. Dit handvest stelt ook de fasen voor die idealiter 
moeten gevolgd worden om deze pijnlijke momenten zo goed moge-
lijk door te komen. Het behandelt ook de te volgen rituelen om de 
fasen in het rouwproces te herkennen, stelt de verzorgenden ook een 
aantal mogelijkheden voor om hun gevoelens en ervaringen onder 
woorden te brengen en bespreekt ook de moeilijkheden die ermee 
gepaard gaan.
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2.7 Intern krantje

De vzw SAFTAM (Doornik) brengt driemaandelijks een krantje uit 
met daarin allerhande informatie voor de verzorgenden (vb. wat is 
tijdskrediet, passief, roken, de afgelopen sociale verkiezingen...). Het 
doet ook dienst als communicatie-instrument om de verzorgenden 
op de hoogte te brengen van de namen en functies van de nieuwko-
mers. 

2.� fiche in verband met ongewenste intimiteiten

De ADMR afdeling Annevoie heeft een fiche opgesteld met de moge-
lijke oplossingen om het hoofd te bieden aan ongewenste intimiteiten: 
de werknemer heeft recht op respect zowel in zijn privé- als in zijn 
beroepsleven, hij moet bepaalde grenzen trekken in wat hij zegt en 
doet (uitspraken, gebaren, grapjes…) en zal indien nodig gehoord 
worden door de maatschappelijk werk(st)er, de preventieadviseur of 
de regionale directrice. De fiche stelt ook dat een systeem ingevoerd 
wordt met verschillende vormen van bescherming. Zo zal de maat-
schappelijk werkster evalueren of de voorwaarden voor de voortzet-
ting van de hulp nog steeds nageleefd worden. Afhankelijk van de 
analyse van de situatie zal de verzorgende de toelating hebben om 
een bepaalde cliënt niet meer te gaan helpen. Indien de hulpovereen-
komst blijft duren, kunnen de verzorgenden bijvoorbeeld ook worden 
afgelost.

2.� regelmatige follow-up door een psycholoog

Het personeel van de vzw Aides familiales et aides seniors van 
Ganshoren kan op regelmatige basis - eenmaal om de 3-4 maanden 
- een beroep doen op een psycholoog.

De dienst voor gezins- en ouderenzorg van het OCMW van Elsene 
voorziet in een maandelijks gesprek met een psycholoog.

2.10 Multidisciplinaire vergadering met een verpleeg- 
 kundige 

In de dienst voor gezins- en ouderenzorg van het OCMW van Elsene 
kunnen de verzorgenden eenmaal per week spreken met een ver-
pleegkundige van de dienst tijdens een multidisciplinaire vergadering.



�1

2.11 Probleemvoorstelfiche

Het personeel van de dienst voor gezins- en ouderenzorg van het 
OCMW van Elsene heeft de mogelijkheid een fiche in te vullen waar-
mee ze de onderwerpen kunnen opgeven die ze tijdens de volgende 
vergadering graag zouden zien behandelen, evenals de voorstellen 
waaraan ze al gedacht hebben. 

3 ConClusie

Er bestaan in de praktijk al heel wat instrumenten. Ze kunnen onder-
gebracht worden in twee categorieën: ondersteuning door andere 
professionals (vb. psycholoog, extern opleidster, expert, coach,…) en 
informatiemiddelen (vb. deontologieboekje, gedragslijnen in geval van 
rouw, fiche over ongewenste intimiteiten,…). Daarnaast bestaan er 
ook een aantal signalisatie-instrumenten. 
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Hoofdstuk

5 goede afspraken met cliënten

Een belangrijke aanbeveling van het PROXIMA-project is dat diensten 
duidelijke en realistische afspraken moeten maken met de cliënten. 
De cliënten en hun omgeving moeten goed weten wat het beroep van 
de verzorgende inhoudt en dat een verzorgende geen poetsvrouw is. 
Er moet duidelijk worden afgesproken welke taken de verzorgende 
zal verrichten en welke niet. Ook de voorwaarden waaronder de 
hulp wordt verleend, moeten duidelijk gecommuniceerd worden, bij-
voorbeeld qua hygiëne en veiligheid van de werkplek en qua materi-
aal.

Deel 1: 
instrumenten en goede 
praktijken in België
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1 Vlaanderen

1.1 sociaal verslag

De Vlaamse overheid verplicht de diensten voor gezinszorg om tij-
dens het eerste contact met de cliënt een sociaal onderzoek uit te 
voeren aan de hand van twee formulieren. Het eerste (formulier F51) 
wordt gebruikt om de gebruikersbijdrage te bepalen en bevraagt o.a. 
de identificatiegegevens van de cliënt. Het tweede (genaamd BEL-
gegevens van het cliëntsysteem) brengt bijkomende gegevens over de 
gebruiker en diens hulpvraag in kaart. 

Thuishulp heeft beide formulieren gebundeld in één verslagdocument 
dat uitgebreid werd met een aantal rubrieken om meer info omtrent 
de cliëntsituatie te hebben. Zo zijn er extra vragen omtrent de 
medisch-sociale situatie, de woonsituatie van de cliënt en de verschil-
lende hulpverleners die bij de cliënt langskomen. Het verslagdocu-
ment bevat tevens een overzicht van de aangeboden en besproken 
documenten (cliëntbrochure, taakafspraken e.d.).

1.2 Algemene afspraken

Verschillende diensten leggen hun cliënten een blad met algemene 
afspraken ter ondertekening voor. Dit blad bevat afspraken m.b.t. het 
ruimer kader van de hulpverlening. De inhoud verschilt van dienst tot 
dienst. 

Het OCMW van Halle laat haar cliënten bij de intake een afspraken-
nota tekenen. Hierin staat bijvoorbeeld dat de afgesproken taken 
moeten gerespecteerd worden en dat buitengewone, zware of 
gevaarlijke taken, karweien of uitsluitend poetsen niet kunnen binnen 
de gezinszorg. 

Het OCMW van Wommelgem legt haar cliënten een afsprakenblad 
ter ondertekening voor met o.a. de verboden taken en de verplichtin-
gen van de verzorgenden (vb. geen fooien aanvaarden) en de cliënten 
(vb. voldoende schoonmaakmaterialen voorzien).

De cliënten van het OCMW van Wijnegem wordt verzocht een zorg-
contract te tekenen dat o.a. bepaalt dat verzorgenden niet enkel voor 
onderhoud kunnen instaan en dat de verzorgenden in veilige omstan-
digheden moeten werken.
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1.3 Afspraken rond individuele hulpverlening

Hoewel elke dienst wellicht de afspraken rond de concrete hulpver-
lening bij een specifieke cliënt op papier zet, verwezen slechts enkele 
diensten hiernaar als antwoord op onze vraag naar instrumenten ter 
verbetering van de arbeidssituatie van de verzorgenden. 

Zo maken de OCMW’s van Lubbeek en van Scherpenheuvel-Zichem 
bij de intake een hulpverleningsovereenkomst op met informatie over 
de hulpvrager, de andere hulpverleners, de hulpverlening, de overeen-
gekomen taken, aandachtspunten e.d. De afgeleverde documenten 
worden eveneens opgesomd (brochure thuiszorg, brochure SIT, docu-
ment met taakafspraken). De cliënt tekent voor akkoord. 

De Onafhankelijke Dienst Gezinszorg laat haar cliënten een klanten-
overeenkomst tekenen met afspraken rond de hulpverlening, algemene 
afspraken, taakafspraken en een materiaallijst.

1.4 cliëntbrochure en huishoudelijk reglement

De meeste diensten gebruiken een informatiebrochure voor de cliënt 
om hem tijdens de intake te informeren over de hulpverlening die 
door de verzorgenden kan geboden worden en de voorwaarden 
waaronder de hulpverlening zal plaatsvinden. Een aantal diensten 
spreekt eerder over een (huishoudelijk) reglement of richtlijnen voor 
de cliënt. Deze documenten komen zowel inhoudelijk als qua gebruik 
overeen met de cliëntbrochures. Wanneer we spreken over cliëntbro-
chures bedoelen we dus ook deze instrumenten. 

Het gebruik van een cliëntbrochure komt tegemoet aan de wettelijk 
bepaalde minimale kwaliteitseis voor de gezinszorg die stelt dat de 
dienst haar opdracht en hulp- en dienstverleningsaanbod, en de 
mogelijkheden en voorwaarden ervan op een gerichte wijze bekend 
moet maken.

In een aantal diensten (vb. OCMW Diepenbeek, OCMW Herent) 
krijgen de verzorgenden ook een exemplaar van de cliëntbrochure 
zodat het voor hen een instrument is waarop ze kunnen terugvallen 
bij eventuele problemen. Het OCMW van Wommelgem heeft de 
brochure ook besproken tijdens een vergadering. 

De cliëntbrochure is niet door elke dienst in dezelfde mate 
uitgewerkt. Alle diensten gaan in op hetgeen de cliënt van de dienst 
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kan verwachten (wie kan een beroep doen op de dienst, hoe wordt 
de kostprijs berekend, hoe wordt de hulp georganiseerd e.d.). Ze gaan 
ook vrijwel allemaal in op het takenpakket (de taken die de verzor-
gende wel en niet mag verrichten) en benadrukken het feit dat een 
verzorgende geen poetsvrouw is (door bijvoorbeeld te stellen dan 
max. 50% van de tijd gepoetst mag worden). Er worden ook algemene 
afspraken gemaakt (vb. geen beroep doen op verzorgende in vrije tijd, 
verzorgende mag geen fooien aannemen, …). 

Er zijn ook heel wat diensten die daarbovenop het belang van (soci-
ale) veiligheid, hygiëne of voldoende werkmateriaal benadrukken. De 
meeste diensten behandelen deze punten slechts summier. Slechts 
enkele diensten gaan er dieper op in (vb. Familiehulp, Thuishulp, 
OCMW Bree). Een aantal diensten beschrijft ook sec de omstandig-
heden die kunnen aanleiding geven tot een onderbreking van de 
hulpverlening. Bijvoorbeeld bij onvoldoende hygiënische omstandig-
heden (vb. SOWEL, OCMW Sint-Katelijne-Waver, OCMW Sint-
Truiden), bij aanhoudende veiligheidsproblemen (vb. OCMW Sint-
Katelijne-Waver, OCMW Heist-op-den-Berg, OCMW Gingelom, 
OCMW Sint-Truiden), of bij te seksueel gekleurde toenaderingen 
(vb. OCMW Keerbergen, OCMW Landen). 

Het OCMW van Mechelen beschrijft kort de redenen tot stopzetting 
van de hulp (o.a. gebrek aan respect of niet naleven taakafspraken), 
alsook de manier waarop de dienst dit aanpakt. Het OCMW van 
Huldenberg werkte een ganse procedure uit voor het beëindigen van 
de hulpverlening door de dienst. Het uitgangspunt hierbij is dat een 
begunstigde duidelijke afspraken over hulpverlening en takenpakket 
maakt met de dienst door ondertekening van de cliëntbrochure. 
Wanneer de begunstigde zich hier niet aan houdt, kan hij niet verder 
geholpen worden door de dienst. De verschillende stappen van de 
bijhorende procedure (melding door verzorgende, bespreking tijdens 
werkvergadering, contactname gebruiker, opvolging, …) worden uit-
gebreid beschreven in de cliëntbrochure. 

In heel wat diensten (vb. OCMW Houthalen-Helchteren, OCMW 
Herent, OCMW Ingelmunster) tekenen de cliënten voor ontvangst 
van de cliëntbrochure. Zo ook bij het OCMW van Leuven. Daar 
wordt echter niet gesproken van een brochure, maar van een over-
eenkomst, hoewel de inhoud overeenkomt met de cliëntbrochures 
van andere diensten: taken die een verzorgende wel en niet kan ver-
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richten, organisatie hulpverlening, afspraken rond materiaal, hygiëne 
en veiligheid en algemene afspraken.

1.5 taakafbakening

De OCMW’s van Kapelle-op-den-Bos en Zwalm hanteren een taak-
afbakeningsformulier dat een duidelijk onderscheid maakt tussen de 
taken van een verzorgende en de taken van een poetsvrouw. Waar bij 
de taken van de verzorgende slechts kort melding wordt gemaakt van 
‘het (dagdagelijks) onderhoud van de bewoonde plaatsen’, worden de 
poetstaken van de poetsvrouw in detail beschreven. 

De meeste diensten sommen een reeks verboden taken (vb. verplaat-
sen van zwaar meubilair, buiten poetswerk in regen- of vriesweer, …) 
op in hun cliëntbrochure of op hun taakafsprakenformulier.

1.� taakafsprakenblad 

De diensten leggen de bij de intake gemaakte afspraken rond de uit 
te voeren taken vast in een document dat door de cliënt getekend 
wordt: een taakafsprakenblad (ook wel taakafsprakenfiche, taakafspra-
kenformulier, … genoemd). Bij een aantal diensten bevat dit docu-
ment eveneens een aantal algemene afspraken. Verschillende diensten 
(vb. Thuishulp, OCMW Ingelmunster) sommen bijvoorbeeld de taken 
op die niet mogen worden uitgevoerd, zoals verplaatsen van zware 
meubelen, op hoge ladders klimmen e.d. 

Via het gebruik van een taakafsprakenblad komt een dienst tegemoet 
aan de wettelijk bepaalde minimale kwaliteitseis voor de gezinszorg 
die stelt dat de dienst bij iedere hulp- en dienstverlening een schrif-
telijke neerslag moet opmaken van de taakafspraken. Volgens de 
minimale kwaliteitseisen dient enkel de dienst en de gebruiker hier-
van een kopie te krijgen. In een aantal diensten krijgen de betrokken 
verzorgenden ook een kopie (vb. OCMW Bekkevoort, Regionale 
dienst Gezinszorg West-Brabant, OCMW Asse, Wij blijven Thuis, 
OCMW Beveren, OCMW Dilsen-Stokkem, Thuishulp, OCMW 
Leopoldsburg). Diensten die hun verzorgenden geen kopie geven, 
geven vaak aan dat de verzorgenden de kopie van de cliënt kunnen 
bekijken. In de praktijk blijkt dit niet altijd te kunnen omdat niet alle 
cliënten er even happig op zijn om dit aan de verzorgende te tonen.



�7

1.7 evaluatie en bijsturing hulpverlening

Tijdens de verplichte jaarlijkse herzieningsbezoeken aan de cliënt 
worden de hulpverlening en de taakovereenkomst geëvalueerd en zo 
nodig bijgestuurd. Het OCMW van Mortsel doet dit in het bijzijn van 
de verzorgende. Daarnaast houden de diensten gezinszorg op vraag 
van de begunstigde, de mantelzorgers of andere hulpverleners tus-
sentijdse evaluaties. De hulpverlening wordt ook besproken en geëva-
lueerd tijdens de werkvergaderingen. Het OCMW van Huldenberg 
vermeldt deze werkwijze expliciet in haar cliëntbrochure.

Pas een eerste herziening na een jaar is niet ideaal. De interne dienst 
van Familiehulp adviseert dan ook om hier niet op te wachten om te 
kijken of de praktijk met de afspraken overeenstemt. Afhankelijk van 
de regio wordt aan deze oproep al dan niet gevolg gegeven. 

Het OCMW van Halle laat de hulpverlening en de gemaakte afspra-
ken na 3 maanden evalueren door de verzorgende, de cliënt en de 
verantwoordelijke. Tijdens het werkoverleg wordt bij de verzorgende 
gepolst naar de manier waarop ze haar cliënt ervaart, naar de mate 
waarin de afspraken worden nageleefd en naar de noodzaak tot bij-
sturing. De cliënten krijgen een schriftelijke tevredenheidsbevraging. 
Deze snellere evaluatie werd ingevoerd om te vermijden dat verzor-
genden enkel als poetshulp zouden worden ingeschakeld. 

Om de taakafspraken op te volgen, maken enkele diensten ook 
gebruik van een ‘controlelijst taken’. De controlelijst somt de verschil-
lende taken op en de verzorgenden kunnen hierop aanduiden welke 
taken ze verrichten. Het OCMW van Maldegem laat de verzorgenden 
per prestatie aankruisen welke taken ze uitvoeren. In eerste instantie 
om collega verzorgenden te informeren over de taken die verricht 
worden/werden bij een bepaalde cliënt. Daarnaast dient het als input 
voor de verantwoordelijke, o.a. ter controle van de effectief uitge-
voerde taken in het kader van de bewaking van het aandeel poets-
werk. 

In het OCMW van Merelbeke gaat het om een lijst waarop de ver-
zorgende gedurende enkele weken aanduidt welke taken ze op welke 
data verricht. De controlelijst wordt gebruikt bij vermoedens dat er 
te veel poetswerk verricht wordt. Als op basis van de controlelijst 
blijkt dat dit effectief zo is, wordt de cliënt verwezen naar de poets-
dienst. 
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Het OCMW van Zaventem gebruikt naast een taakafsprakenblad, een 
zogenaamde ‘klantenfiche’. In tegenstelling tot het taakafsprakendocu-
ment, wordt de klantenfiche in samenspraak met de verzorgende 
opgemaakt nadat de verzorgende ongeveer een maand bij de desbe-
treffende klant is geweest. Op dat moment heeft de verzorgende 
immers een beter zicht op de effectief uit te voeren taken. Alle ver-
zorgenden beschikken over de klantenfiche van alle cliënten. 

Ook het OCMW van Heusden-Zolder en van Lubbeek evalueren na 
ongeveer een maand het takenpakket van de verzorgende. Indien 
meer dan 50% wordt besteed aan poetsen, wordt in overleg met de 
gebruiker voorzien met het oog op een bijsturing of stopzetting van 
de hulp, met de mogelijkheid zich op de wachtlijst van de poetsdienst 
te zetten.

1.� Materiaallijst

1.�.1 Materiaallijst en checklist materiaal familiehulp

1.8.1.1	 Wat?

Familiehulp gebruikt sinds kort zowel een materiaallijst als een check-
list materiaal. Inhoudelijk zijn beide instrumenten identiek. Ze bestaan 
uit twee delen: eerst worden de algemene voorwaarden (vb. gevraagde 
materiaal is aanwezig bij voorkeur bij de start en ten laatste 2 weken 
na de start van de zorgverlening, het materiaal moet proper, in goede 
en veilige staat zijn, …) opgesomd en nadien volgt een lijst met het 
materiaal dat minimum aanwezig moet zijn voor de uitvoering van de 
afgesproken taken. De materiaallijst somt het materiaal enkel op. In de 
checklist kan daarenboven worden aangeduid of het materiaal ‘niet van 
toepassing’, ‘ok’, of ‘niet aanwezig’ is. Verder verschillen de materiaal-
lijst en de checklist materiaal enkel qua aanbevolen gebruik.

1.8.1.2	 Aanbevolen	gebruik	door	Familiehulp

De sectorverantwoordelijke of centrale intaker licht tijdens de intake 
het gebruik van de materiaallijst toe. Het is niet de bedoeling om de 
volledige materiaallijst te overlopen (tenzij onmiddellijk duidelijk is 
dat materiaal een probleem is), maar er wordt wel op een aantal 
zaken gewezen. Zo worden de algemene voorwaarden opgesomd, 
wordt er gewezen op mogelijke (tijdelijke) taakuitsluiting bij gebrek 
aan het juiste materiaal en wordt de cliënt ingelicht over de rol die 
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de verzorgende speelt bij het ‘toezicht’ op het materiaal en het 
gebruik van de checklist materiaal.

Tijdens de eerste zorgverlening gaat de verzorgende m.b.v. de mate-
riaallijst na of al het materiaal voor de afgesproken taken in huis is. 
Indien er materiaal ontbreekt of niet voldoet, dringt de verzorgende 
erop aan dat de cliënt het juiste materiaal binnen de 2 weken in huis 
haalt. Indien de cliënt in gebreke blijft, vult de verzorgende de checklist 
materiaal in en geeft ze af aan de sectorverantwoordelijke. De sector-
verantwoordelijke neemt dan contact op met de cliënt en volgt ver-
der op. De ingevulde checklist materiaal wordt bewaard in het cliënt-
dossier. Zolang de cliënt het juiste materiaal niet heeft, wordt de taak 
niet opgenomen. Hardnekkige onwil leidt tot definitieve taakuitslui-
ting en een aanpassing van het zorgprotocol (=het taakafspraken-
blad). 

Ook bij cliënten met financiële problemen dient de basisvoorwaarde 
‘het juiste materiaal voor elke taak’ gerealiseerd te worden. De sec-
torverantwoordelijke spreekt samen met de cliënt en/of betrokken 
(thuiszorg)partners een stappenplan af zodat op redelijke termijn 
toch al het noodzakelijk materiaal aanwezig is. In dergelijke gevallen is 
het belangrijk dat de verzorgende goed geïnformeerd wordt vóór de 
start van de zorgverlening.

1.�.2 Andere materiaallijsten

Verschillende diensten gebruiken een materiaallijst. In een aantal dien-
sten maakt deze deel uit van de cliëntbrochure (vb. Thuishulp, OCMW 
Kampenhout) of de checklist veiligheid (vb. OCMW Olen). Bij de 
overige diensten betreft het een apart document (vb. OCMW 
Diepenbeek). Meerdere diensten gebruiken een vergelijkbaar docu-
ment, geïnspireerd door een vroegere versie van de materiaallijst van 
Familiehulp. Deze schetst eerst een aantal algemene voorwaarden 
m.b.t. de veiligheid (vb. elektrische toestellen zijn snoerveilig) en somt 
dan het materiaal op dat nodig is voor onderhoud, was en strijk, 
maaltijdbereiding en verzorging. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen het noodzakelijk materiaal (vb. 1 stofdoek) en het 
wenselijk materiaal (vb. trapladder met antislip en steungreep). 

Het gebruik van de materiaallijst hangt af van de dienst. In bepaalde 
diensten (vb. OCMW Merelbeke) wordt de lijst bij de intake overlo-
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pen met de cliënt en tekent de cliënt voor akkoord. De verzorgende 
krijgt er ook een exemplaar van en tekent eveneens ter akkoord dat 
alles aanwezig is. In andere diensten overloopt de maatschappelijk 
werkster de lijst met de cliënt tijdens het huisbezoek of op signaal van 
de verzorgende (OCMW Zwalm). Nog andere diensten beperken 
zich tot het overhandigen van de materiaallijst (OCMW 
Diepenbeek).

Het OCMW van Kapellen stelt in bepaalde schrijnende gevallen 
materiaal vanuit de dienst ter beschikking, zoals dweilen en onder-
houdsproducten.

2 Wallonië en Brussel

2.1 Handvest van rechten en plichten van de  
 verzorgenden en de cliënten

Op vraag van de dienst voor gezins- en ouderenzorg van Doornik 
ontwikkelt het PROXIMA-team een handvest over het beroep van 
verzorgende, de mogelijkheden en hulpverleningsvoorwaarden van 
een dienst voor gezinszorg en de wederzijdse verbintenissen tussen 
cliënt en dienst.

Dit handvest heeft tot doel enerzijds betere informatie te verschaffen 
aan de cliënten in verband met het beroep van verzorgende en de 
taken die binnen dat bestek toegelaten zijn, en anderzijds de verzor-
genden nogmaals te wijzen op de grenzen van hun functie, hen te 
beschermen tegen de buitensporige vragen van sommige cliënten en 
bij te dragen tot de erkenning van hun beroep.

2.2 cliëntbrochure 

Vaak is een informatiebrochure de eerste bron van informatie waar-
over een cliënt kan beschikken om kennis te maken met de job van 
verzorgende en de hulp die hem kan worden geboden. Dit soort 
brochure bestaat in verschillende diensten (dienst voor gezins- en 
personenzorg van de streek rond Verviers, de vzw SAFTAM, provinci-
ale dienst voor gezinszorg van de provincie Namen) en bevat door-
gaans een korte beschrijving van de job van verzorgende, de taken van 
een verzorgende en een beschrijving van het doelpubliek.
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2.3 Hulpovereenkomst tussen dienst en cliënt

Het Centre Familial de la Région Wallonne (Luik) legt de cliënt een hulp-
overeenkomst tussen beide partijen voor. De verplichtingen van beide 
partijen en de bepalingen voor de toepassing van de overeenkomst 
bevinden zich in de algemene voorwaarden die als bijlage bij de over-
eenkomst gevoegd zijn en door de betrokken cliënt moeten gelezen 
en goedgekeurd worden. In deze algemene voorwaarden staat met 
name de rol van de verzorgenden beschreven, evenals de aard van de 
hulp die ze verstrekken, de praktische aspecten van de hulpverlening, 
de verplichtingen van de cliënt en de berekening van de duur van de 
prestaties die de verzorgende dient te factureren.

2.4 Hulpverleningsfiche

In de provinciale dienst voor gezinszorg (SPAF) van de provincie 
Namen wordt de cliënt gevraagd een document te ondertekenen met 
informatie in verband met de hulpverlening (oorsprong van de hulp-
vraag, begindatum, duur van de hulpverlening, duur en frequentie van 
de prestaties volgens de mogelijkheden van de dienst, bijzondere 
inlichtingen) en de rol van de verzorgende (huishoudelijke taken, 
gezondheidstaken, actieve aanwezigheid). Het document omvat ook 
een korte beschrijving van het werk van de verzorgende en enkele 
opmerkingen over wat ze al dan niet geacht wordt te doen. Er wordt 
de cliënt ook gevraagd een aantal voorwaarden na te leven, zoals 
zorgen voor correcte arbeidsomstandigheden voor de verzorgenden 
(het nodige materiaal leveren, zorgen dat de elektrische toestellen 
werken, niet-bijtende en voldoende schoonmaakproducten), de dienst 
verwittigen bij besmettelijke ziekten en respect voor het beroepsge-
heim waaraan de verzorgenden gebonden zijn, evenals hun privéleven 
en hun fysieke en morele integriteit.

2.5 cliëntenmemento

Elke cliënt van de vzw Aides familiales et aides seniors van Ganshoren 
ontvangt een memento met de werkingsregels van de dienst. Dit 
document vermeldt onder meer dat de uurroosters opgesteld wor-
den door de maatschappelijk werkster, dat de cliënt een routekaart 
met het aankomst- en vertrekuur van de verzorgende en de totale 
duur van haar hulp moet ondertekenen, dat het misschien niet altijd 
mogelijk zal zijn de gewenste persoon te sturen, dat het personeel 
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niet bij de cliënt thuis mag gaan werken als hij er niet is, dat de ver-
zorgenden geen drinkgeld, giften of geschenken mogen aannemen… 
Verder bevat dit memento nog de uurroosters van de zorgverleners 
en al wat de cliënten al dan niet mogen vragen. Tot slot worden ook 
de contactgegevens van de verantwoordelijken opgegeven. 

3 ConClusie

Er bestaan heel wat instrumenten, hoofdzakelijk in de vorm van 
geschreven documenten. Deze bevatten de informatie voor de cliën-
ten m.b.t. de hulpverlening en de praktische regeling hiervan (vb. 
brochures, memento, handvest, fiches,…). Andere hulpmiddelen wor-
den gebruikt om afspraken rond de hulpverlening vast te leggen, 
meestal tijdens de intake (vb. hulpovereenkomst, taakafsprakenblad, 
…). Tot slot doen bepaalde diensten beroep op een checklist en/of 
een materiaallijst om te verzekeren dat de verzorgende zal kunnen 
beschikken over het gepaste werkmateriaal. Als deze hulpmiddelen 
kunnen apart voorkomen of samen in één document.
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Hoofdstuk 

6 Waardering van het beroep

Uit het PROXIMA-onderzoek blijkt dat de job als verzorgende maat-
schappelijk onvoldoende gewaardeerd wordt. Om die maatschappe-
lijke waardering op te krikken, dienen de diensten in hun communica-
tie naar de cliënten en de ruimere maatschappij toe duide¬lijk aan te 
geven wat het beroep van een verzorgende inhoudt en wat er¬van 
verwacht kan worden. Zij dienen tevens het waardevolle werk van de 
verzorgenden te onderstrepen. De verzorgende zou daarnaast moe-
ten beschouwd worden als een bevoorrechte gesprekspartner in het 
multidisciplinair overleg omtrent de cliënten met de andere zorgver-
leners. De verzorgende is immers vaak de meest aangewezen per-
soon om de andere hulpverleners feedback te geven over het dage-
lijks functioneren van de cliënt. 

Deel 1: 
instrumenten en goede 
praktijken in België
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1 Vlaanderen

Een aantal instrumenten die reeds aan bod kwamen, kunnen tevens 
gebruikt worden om de maatschappelijke waardering op te krikken. 
Zo kan de cliëntbrochure gebruikt worden om de cliënten duide¬lijk 
te maken wat het beroep van een verzorgende inhoudt en wat 
er¬van verwacht kan worden. In deze brochure kan tevens de profes-
sionaliteit en het waardevolle werk van de verzorgenden onder-
streept worden. Via het taakafsprakenblad en de opvolging ervan kan 
de beroepsinhoud bewaakt worden. Daarnaast geeft het invoeren van 
loopbaanmogelijkheden (hoofdstuk 1, §1.2) blijk van waardering voor 
de verzorgenden. 

1.1 Positieve beeldvorming in de media

1.1.1 tV-reeks ‘thuis best’

De Vlaamse TV-zender Vitaya zond in het najaar van 2004 een 
docusoap uit over de thuiszorg, getiteld ‘Thuis best’. De reeks bestaat 
uit 7 afleveringen van ongeveer een kwartier. Het programma schetst 
het portret van 6 thuisverzorgenden (en één huishoudhulp). De uit-
zending brengt het beroep van de thuisverzorgenden op een posi-
tieve manier in beeld, namelijk als een boeiend, afwisselend en sociaal 
beroep waar je veel voldoening uit haalt en appreciatie voor krijgt.

Je ziet de verzorgenden aan het werk in de meest uiteenlopende 
situaties: kraamsituatie, palliatieve situatie, bij jonge gezinnen, bij 
bejaarden, bij een psychisch zieke, bij een gehandicapte en bij chro-
nisch zieken. De verzorgenden komen in beeld terwijl ze koken, 
strijken, bedden opmaken, gezelschap houden, een babbeltje slaan met 
hun cliënt, boodschappen doen, een toilet geven, poetsen… Ze ver-
tellen enthousiast over hun werk, waarbij ze vooral de pluspunten van 
hun job in de verf zetten. De kijker vangt tevens een glimp op van hoe 
ze in hun vrije tijd zijn. Er wordt ook een mannelijke verzorgende 
getoond die het vooroordeel dat een beroep als verzorgende geen 
waardig beroep voor een man zou zijn, onderuithaalt.

1.1.2 Vrt-programma ‘koppen’

Op 3 april 2007 werd een reportage van het VRT-programma ‘Koppen’ 
gewijd aan thuisverzorgenden en meer bepaald aan hun opleiding in 
de erkende opleidingscentra van Familiehulp. De uitzending brengt 
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een mannelijke 54-jarige verzorgende in beeld die pas zijn certificaat 
behaalde. Hiervoor was hij vrachtwagenchauffeur, maar hij heeft nog 
geen spijt gehad van zijn carrièrewending. We zien hem ontbijt maken, 
een voetbad geven, babbelen met zijn cliënte, koken, strijken en afdro-
gen. Er wordt ook een enthousiaste verzorgende in opleiding getoond 
en de algemeen directeur van Familiehulp komt eveneens aan het 
woord. De boodschap is duidelijk: “Familiehulp is dringend op zoek 
naar 700 nieuwe werknemers en alle cursisten in één van de 5 
erkende opleidingscentra zullen na het behalen van hun certificaat aan 
de slag kunnen”. De reportage brengt het beroep als thuisverzor-
gende op een positieve manier in beeld en probeert ook mannen 
warm te maken voor een job in de thuiszorg.

1.2 statuut verzorgende

De Vereniging van Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse 
Gemeenschap ijvert bij de Vlaamse minister voor Welzijn voor een 
update van het statuut van de verzorgende (vb. meer verzorging), een 
erkenning van de opleiding op federaal niveau zodat de verzorgende 
kan gelijkgesteld worden met de zorgkundige KB 78 en een betere 
juridische verankering. Op dit moment is de juridische basis van het 
statuut van de verzorgende slechts een bijlage bij een besluit. Er 
wordt dan ook geijverd voor een artikel over het statuut van de ver-
zorgende in het thuiszorgdecreet.

1.3 Dag van de Verzorgende

In 1996 lanceerde de voorzitter van de Vlaamse Federatie van verzor-
genden de ‘Dag van de Verzorgende’. Dit gebeurde naar aanleiding van 
een verzuchting die ze van een verzorgende hoorde op een studiedag: 
“Eens één keer per jaar een dankjewel te krijgen voor de dagdage-
lijkse inzet zou voor mij voldoende zijn om gemotiveerd dit beroep 
nog jaren uit te oefenen.” De ‘Dag van de verzorgende’ heeft ieder 
jaar plaats de derde woensdag van oktober. Het is de bedoeling dat 
de diensten die dag hun verzorgenden speciale aandacht geven. 
Tijdens het eerste jaar werden reeds meer dan de helft van de ver-
zorgenden door hun dienst op één of andere manier bedankt voor 
hun inzet. Nu is deze dag een begrip geworden. Verschillende dien-
sten zetten op deze dag hun verzorgenden extra in de bloemetjes. De 
verzorgenden van het OCMW van Assenede worden op die dag bij-
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voorbeeld vergast op een ontbijtbuffet, verzorgd door een aantal 
raadsleden.

1.4 Werkgroepen

Om de inspraak van verzorgenden te bevorderen, is er binnen het 
OCMW van Mortsel regelmatig overleg in kleine werkgroepen. Deze 
werkgroepen kunnen cliëntgericht of themagericht zijn. De besluiten 
en/of voorstellen die er uit voortvloeien worden telkens teruggekop-
peld naar de grotere groep medewerkers en/of naar het beleid. Zo 
werd het huishoudelijk reglement, ter vrijwaring van de rechten van de 
verzorgenden, herwerkt binnen themagerichte werkgroepen. 

2 Wallonië en Brussel

2.1 Werkprogramma (als aanvulling op het taak- 
 afsprakenblad)

Het werkprogramma dat zich bij elke cliënt van de OCMW’s van 
Zinnik en La Louvière bevindt, bestaat uit een tabel met verscheidene 
kolommen. Elke verzorgende dient er haar naam op in te vullen, de 
datum van de hulpverlening en vooral de aard van de uitgevoerde 
taken. Zo heeft de dienst zicht op de aard van het uitgevoerde werk, 
kan hij de afwisseling nagaan van de taken die door de verzorgenden 
bij een zelfde cliënt worden uitgevoerd, en op die manier hun al te 
vaak onderbenutte polyvalentie beter tot haar recht laten komen. 
Bovendien voelen de verzorgenden zich op die manier beter gewaar-
deerd en erkend als vakmensen met een brede waaier aan vaardighe-
den.

2.2 evaluatie van de opleidingen

In verscheidene diensten (ASD van Namen, OCMW Hotton, OCMW 
La Louvière), wordt de verzorgenden na elke gevolgde opleiding 
gevraagd een beoordelingsformulier in te vullen, waarin onder meer 
gevraagd wordt naar de inhoud van de opleiding, de gekregen docu-
menten, de kwaliteit van de theoretische en praktische inbreng, de 
contacten, de opleider…
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2.3 beoordelingsfiche voor de evaluatie

Tijdens de evaluatie geven de verzorgenden van de provinciale dienst 
voor gezinszorg (SPAF) van Namen een beoordeling van hun werk 
(zeer goed, voldoende, onvoldoende) aan de hand van een reeks aan-
dachtspunten: kwaliteit van het werk, hoeveelheid werk, polyvalentie, 
beschikbaarheid, creativiteit en zin voor initiatief, teamgeest en 
omgang, gevoel voor solidariteit, deontologie, contacten met de admi-
nistratieve dienst en contacten met de telefooncentrale. Daarnaast is 
er ook nog ruimte opengelaten voor opmerkingen die de verzorgen-
den nog willen toevoegen.

2.4 functioneringsgesprek

In de ASD van Nijvel vindt minstens eenmaal om de twee jaar een 
functioneringsgesprek plaats. Het gaat om een gesprek waarbij de 
verantwoordelijke en de verzorgende gaan samen zitten om na te 
denken en zich een aantal vragen te stellen over het werk. Het 
gesprek is gericht op verbetering en vormt de aanzet tot een aantal 
actiebeslissingen. Het duurt zo’n anderhalf uur, plus een halfuurtje om 
individueel een en ander voor te bereiden aan de hand van de 
functiefiche. Op deze fiche bevinden zich drie punten: de doelstel-
lingen van de dienst, de functie (taken) van de verzorgende en haar 
profiel (geschiktheid en vaardigheden van de verzorgende). Het 
schema voor de voorbereiding van het functioneringsgesprek is een 
soort ondersteuning om het zo goed mogelijk te laten verlopen en is 
opgebouwd op grond van de functiefiche en het verslag van het 
vorige gesprek. De verzorgenden beoordelen verschillende punten 
(hulp bij de dagelijkse levensverrichtingen, rol op het gebied van 
gezondheid, vormende rol, relationele bijstand, sociale bijstand, inter-
disciplinair werk, medewerking, opleidingen…) door het symbool (--
/-/+/++) te omcirkelen dat het best overeenstemt met wat ze denken. 
Er wordt hun ook gevraagd commentaren neer te schrijven over de 
voorbije periode en voorstellen voor de periode die komt. Het ver-
slag van het functioneringsgesprek wordt door beide betrokkenen 
samen opgesteld en omvat de volgende rubrieken: de doelstellingen 
voor de periode die komt, de middelen (waarmee het makkelijker 
wordt de doelstelling te bereiken), de grenzen (hetgeen het bereiken 
van de doelstellingen dreigt af te remmen) en de afzonderlijke com-
mentaren van de verzorgende en de verantwoordelijke. Elk van beide 



7�

behoudt een exemplaar, omdat het bij het volgende gesprek helpt om 
een stand van zaken op te maken.

2.5 jaarlijkse personeelsdag 

Binnen de vzw Aides familiales et aides seniors in Ganshoren wordt nu 
al 3 jaar een jaarlijkse barbecue georganiseerd. Tijdens deze barbecue 
is het de bedoeling dat alle categorieën van het personeel (verzorgen-
den, huishoudelijk helpsters, maatschappelijk werksters en admini-
stratief personeel) elkaar leren kennen en deelnemen aan ploegspel-
letjes (aflossingswedstrijden, raadspelletjes…).

2.� fictieverhaal over het dagelijks leven van een  
 verzorgende 

Op initiatief van het Sociaal Fonds voor de gezins- en bejaardenhelp-
sters en met de steun van het Waals Gewest hebben R. Peigny en  
J. De Ridder een boek uitgebracht met de titel ‘Les carnets d’Irène’. Dit 
werk kadert in een globale campagne voor de promotie van het 
beroep van verzorgende, met als doel de thuiszorg beter te laten 
kennen en te waarderen, het imago van de verzorgenden op te krik-
ken bij het publiek, maar ook bij de verzorgenden zelf. Aan de hand 
van een fictieverhaal levert het boek een getuigenis over dit nog al te 
vaak miskende beroep. 

3 ConClusie

Wat de maatschappelijke waardering voor het beroep betreft, bestaan 
er enkele initiatieven zoals de ‘Dag van de Verzorgende’ en de TV-pro-
gramma’s in Vlaanderen en de promotiecampagne die aan Franstalige 
zijde plaatsvond. Op het niveau van de diensten stellen we vast dat er 
een aantal iets speciaals doen voor hun verzorgenden tijdens ‘hun’ dag. 
Tot slot moeten we vermelden dat een betere waardering van het 
beroep gaat via een verbetering van het statuut. Op dit vlak bestaan er 
heel wat eisen en is er nog veel werk aan de winkel. 
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