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Handleiding bij Begeleidingsplan ‘Mens in Beeld’ OC/IBT 
(Windowsversie) 
 
 

Aanmaken van een nieuw begeleidingsplan 
 
Je kunt het beste werken in de Windowsversie van Qurentis, dus de versie die je hebt geïnstalleerd 
op je laptop of pc.  
Heb je de Windowsversie nog niet en wil je deze installeren, kijk dan bij de KAG’jes op de website van 
King Arthur Groep, bij Cirkel 4, onder Zorgplan en rapportage, voor de installatiehandleiding: 
https://kingarthurgroep.nl/kennisgebieden-kagje/ bij  
 

 
 
N.B. In de webversie kan je ook een begeleidingsplan maken, maar daarin functioneert de 
tekstverwerking slecht; daarin kan je geen teksten knippen en plakken. 
 

• Open de Windowsversie van Qurentis en log in. 

• Zoek de cliënt voor wie je een begeleidingsplan gaat maken.  

• Klik op het icoon Zorgplan. Er opent een scherm met de reeds aangemaakte zorg-
/begeleidingsplannen. 

 
• Klik op het potloodje. Er opent een venster ‘Plan toevoegen’. 

https://kingarthurgroep.nl/kennisgebieden-kagje/
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• Kies voor Op basis van ‘Sjabloon’ (als dit de eerste wordt met dit format). 

 
 

• Klik op het kleine zwarte driehoekje in het veldje achter ‘Sjabloon’. Er opent een snelmenu met 
beschikbare formats. Kies ‘Begeleidingsplan Mens in Beeld’ – OC/IBT en klik op ‘Toevoegen’.  

 
N.B. In Veenendaal en Wijdemeren zijn door de gemeenten voorgeschreven doelen in het 
begeleidingsplan opgenomen. 
Als je cliënt in Veenendaal woont of daar een OC bezoekt, kies ‘Begeleidingsplan Mens in Beeld 
– OC/IBT Veenendaal.  
Woont je cliënt in Wijdemeren of bezoekt hij daar een OC, kies ‘Begeleidingsplan Mens in Beeld 
– OC/IBT Wijdemeren. 

 
N.B. Het ‘Begeleidingsplan Mens in Beeld’ is voor cliënten van OC en IBT. 
Het ‘Zorgplan Mens in Beeld’ is bedoeld voor cliënten met 24-uurszorg (opname en logeren).  
 

• Er opent een nieuw venster met een nieuw begeleidingsplan, klaar om in te vullen: 
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Invullen van het voorblad 
 
Je ziet de versie (1.0 in bovenstaand geval) en de status “Concept”. Let op: de contactpersoon met 
inlogcode voor Qurentis kan het concept al inzien. (Het is technisch nog niet mogelijk om dit te 
blokkeren.) Wees je er dus altijd van bewust wat je schrijft en hoe je het formuleert. 
 
Klik bij ‘Verantwoordelijke’ op het vergrootglas en zoek je naam in de lijst. Dubbelklik hierop en je 
naam verschijnt in het plan.  

 
 
N.B. Vanuit de WLZ en de WMO is de eis dat de eindverantwoordelijke voor het schrijven van een 
begeleidingsplan minstens MBO-niveau 3 heeft. In sommige regio’s gelden andere eisen; check dit 
bij je kwartiermaker!  
Heb je niet het vereiste niveau, leg dan je begeleidingsplan voor aan je ‘kwartiermaker’ of 
aanspreekpunt van KAG en vraag zijn of haar akkoord. Hij of zij is dan de verantwoordelijke. 
 
Vul verder in zodra het bekend is: 
Opnamedatum: de startdatum van de begeleiding. 
Evaluatiedatum: de datum waarop het plan wordt besproken. 
Volgend plan: in principe over een half jaar (eis van WLZ en WMO). 
Vastgesteld op: de datum waarop dit plan op ‘Definitief’ wordt gesteld.  
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Schrijven van het begeleidingsplan 
 
Voorblad – aanwezigheid en akkoord 
 
Automatisch wordt het voorblad geopend. Klik op ‘Bewerken’ om de gegevens in te vullen. 

 
 

• Aanwezig: Noteer wíe er bij de bespreking aanwezig zijn (naam, relatie met cliënt of functie + 
organisatie).  

• Akkoord plan en Gezien door: Er hoeft geen handtekening voor akkoord meer te worden gezet. 
Het is voldoende als er alleen zorgverleners aanwezig zijn, mits de 1e contactpersoon of de cliënt 
het plan wél heeft gezien. Het heeft onze voorkeur dat (cliënt) vertegenwoordigers er wel bij 
zijn. Noteer wie akkoord zijn. Noteer ook wie het hebben gezien, als diegene niet akkoord ging. 

• Datum: Van de bespreking van dit plan. 

• Datum volgend plangesprek: Probeer aan het eind van het gesprek alvast een datum voor het 
volgende met elkaar af te spreken, over circa 6 maanden. 
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Hoofddoel – Informatie bij noodsituaties 
 
Klik op ‘Hoofddoel – Informatie bij noodsituaties’. De pagina opent. Klik op ‘Bewerken’, net zoals je 
bij de andere pagina’s hebt gedaan. Een nieuw venster opent en je kunt verder invullen: 
 

 
 

 
Het meeste wijst zich vanzelf. 
 
Contactpersoon bij noodgevallen: Naam, telefoonnummer en relatie tot de cliënt. 
Relevante ziektegeschiedenis bij noodgevallen: Vul hier alleen relevante zaken in, bijvoorbeeld 
aandoeningen aan vitale organen (hersenen, hart, longen), diabetes mellitus, hemofilie, etc.  
Een griepje of een botbreuk waarvan iemand normaal is hersteld, hoort hier niet thuis. 
 

Als je klaar bent of even 
wilt pauzeren, klik op 
‘Opslaan’ of op het kruisje 
rechtsboven.  
 
Het systeem zorgt dat je 
niet kunt afsluiten zonder 
dat je wordt gevraagd of je 
wilt opslaan. 
 
(Als je hebt opgeslagen, 
zie je de door jou 
ingevulde tekst 
verschijnen.) 

 
 

  

N.B. Het planonderdeel ‘Informatie bij noodsituaties’ dient binnen 24 uur na aanvang van de 
begeleiding te zijn ingevuld!  
Het behoeft geen betoog waarom in één klik zichtbaar moet zijn hoe in noodsituaties te moeten 
handelen. De hier vermelde gegevens moeten direct worden doorgegeven aan de behandelaar en de 
contactpersoon moet direct worden gewaarschuwd. 
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Hoofddoel – De mens in beeld: Wie was deze mens? 
 
Klik op ‘Hoofddoel – De mens in beeld: Wie was deze mens’. De pagina opent. Klik op ‘Bewerken’. 

 
 
Er opent een nieuw venster waarin je dit planonderdeel kunt bewerken. 
 

Natuurlijk weet je maar een deel hiervan als je 4 á 5 weken na aanvang van de begeleiding het eerste 
plan voor je cliënt schrijft.  
Het is de bedoeling deze informatie in de loop van de tijd steeds verder aan te vullen, opdat een 
helder beeld ontstaat van de persoonlijkheid en de levensgeschiedenis van deze cliënt.  
Informatie hierover verzamel je bij de cliënt zelf en bij diens naasten en/of andere zorgverleners. 
 
Hoe duidelijker dit beeld is, hoe beter je kunt inspelen op veranderingen en hoe beter je kunt 
inschatten welke benaderingswijze en activiteiten zullen aansluiten bij deze cliënt. 
 
Je hoeft niet persé elke vraag te beantwoorden. Gebruik de vragen als richtlijn. Maak er een logische, 
samenhangende tekst van. Zorg voor correct en leesbaar taalgebruik.  
 
 
N.B. Wil je bepaalde woorden onderstrepen of vet drukken, klik dan in de bovenste regel op het 
tabblad ‘Begin’. Er verschijnen opties voor tekstverwerking. 
 

 
 

N.B. In dit planonderdeel “Wie was deze mens?’ beschrijf je zoveel mogelijk wie deze cliënt was 
vóórdat deze ziekte hem trof. 
Wie deze persoon nú is en hoe hij met zijn ziekte omgaat, komt later aan bod. 
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Als je klaar bent of even wilt stoppen, klik je weer op ‘Opslaan’ en/of sluit af met het kruisje.  
 

 
 
Klik je eerst op het kruisje, dan wordt ook gevraagd of je wilt opslaan. Kies ‘Ja’. Als het goed is, 
verschijnt de door jou aangepaste tekst in het plan. 
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Hoofddoel – De mens in beeld: Wie is deze mens nu? 
 
Klik op ‘Hoofddoel – De mens in beeld: Wie is deze mens nu’. De pagina opent. Klik op ‘Bewerken’, 
net zoals je bij de vorige pagina hebt gedaan. Een nieuw venster opent, met vragen over wie deze 
persoon nu is. 
 

 
 
Beschrijf per domein wat jou op dit moment bekend is van deze cliënt. Maak er ook nu weer in 
correct en leesbaar Nederlands een logisch verhaal van. 
 
Bedenk dat, als jij om wat voor reden dan ook zou wegvallen, een collega op basis van deze tekst een 
beeld moet hebben van wie deze cliënt nú is, waar de cliënt toe in staat is, wat hij prettig vindt en 
hoe hij de dingen beleeft. 
 
Je eindigt met te beschrijven hoe jijzelf met deze cliënt omgaat:  

 
 
Ben je klaar met dit onderdeel of wil je even stoppen, klik op ‘Opslaan’ en sluit af met het kruisje. Je 
bijgewerkte tekst verschijnt in het plan. 
 

 
 

  

N.B. Het planonderdeel ‘Wie was deze mens?’ wordt in de loop van de tijd wel steeds verder 
aangevuld, maar vormt een “vast” gedeelte.  
Het planonderdeel ‘Wie is deze mens nu?’ is veranderlijk. Immers, de ziekte schrijdt voort en de 

persoonlijkheid en de beleving van de cliënt zijn voortdurend in ontwikkeling. 
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Hoofddoel – Benaderingsplan 
 

 
Klik op ‘Hoofddoel – Benaderingsplan’. De pagina opent. Klik op ‘Bewerken’, net zoals bij de andere 
planonderdelen en een lege pagina verschijnt. Beschrijf het voorgestelde benaderingsplan en sluit af 
en klik op ‘Opslaan’ zoals bij de andere onderdelen. 

  

N.B. Het planonderdeel ‘Benaderingsplan’ behoeft niet altijd te worden ingevuld. Het is speciaal 
nodig wanneer deze cliënt gedrag vertoont dat door anderen als problematisch wordt ervaren.  
Is dit het geval, maak dan een analyse van het gedrag, beschrijf hóe positief gedrag bij deze cliënt 
kan worden uitgelokt en hóe men het beste met het ongewenste gedrag kan omgaan.  
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Hoofddoel – Doelen en acties 
 

 
Klik op ‘Hoofddoel – Doelen en acties’. De pagina opent. Klik op ‘Bewerken’ en de pagina opent. 
 

 
 
Een doel in de beginfase kan bijvoorbeeld zijn: “Meneer accepteert de begeleiding”, of “Risico’s in de 
thuissituatie worden in kaart gebracht”. 
Een later doel kan zijn: “Mevrouw bezoekt met de begeleider de tandarts”, “Meneer blijft op 
gewicht”, of “Meneer wordt toe geleid naar dagcentrum X”, of “Mevrouw doet zelf een boodschap in 
de supermarkt”.  
Acties die daartoe leiden worden zo concreet mogelijk beschreven. Zoals in het laatste voorbeeld: 

 
 
Ook hier weer afsluiten en ‘Opslaan’ zoals bij alle planonderdelen.  

N.B. Ook het planonderdeel ‘Doelen en acties’ dient binnen 24 uur na aanvang van de begeleiding 
te zijn ingevuld! Dit is een eis vanuit de WMO. 
Er moeten minstens twee (liever drie) begeleidingsdoelen zijn beschreven, met concrete acties hoe 
deze te bereiken.  
Uiteraard zijn de doelen aanvankelijk nog enigszins “breed” en worden ze na zes weken, bij de 
vaststelling van het begeleidingsplan, preciezer geformuleerd. Teneinde doelmatig te werken 
worden ze elk volgend half jaar geëvalueerd en bijgesteld. Ze vormen de basis van de begeleiding. 
 
Bovendien kan nu op deze doelen en acties worden gerapporteerd in de begeleidingsrapportages. 
In een volgend plan kunnen dan de bijbehorende rapportages worden ingevoegd, zodat zichtbaar is 
hoe aan de doelen is gewerkt. 
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Hoofddoel – Meting Uitkomsten Dementiezorg 

 
Klik op ‘Hoofddoel – Meting Uitkomsten Dementiezorg’. De pagina opent.  
 

 
 
 
Klik op het kleine zwarte driehoekje links van het rode bolletje. Een submenu verschijnt: 
 

 
Klik op ‘Subdoel – Vragen zorgvrager’. De pagina opent. Klik op ‘Bewerken’ om de vragen te kunnen 
invullen.  
 
Subdoel – Vragen zorgvrager 
 
Dit onderdeel bevat vragen over de zorgvrager die je zelf kunt invullen én vragen aan de zorgvrager 
die je aan je cliënt moet stellen vóór je het begeleidingsplan gaat schrijven. 
 

N.B. Het planonderdeel ‘Meting Uitkomsten Dementiezorg’ is een verplicht planonderdeel. Het 
wordt vereist door de WLZ en de zorgverzekeraars. Ook hechten wij als organisatie hier veel waarde 
aan. 
Het doel is een benchmark waarin het ziekteverloop bij mensen met dementie én de belasting op de 
mantelzorgers wordt onderzocht. Cliënt en mantelzorgers moet tevoren worden verteld dat hun 
antwoorden anoniem in dit onderzoek worden gebruikt. 
 
Het planonderdeel bevat: 
1. Enkele vragen over de cliënt (die de begeleider kan invullen) en een aantal standaardvragen aan 

de cliënt over de door hem ervaren kwaliteit van leven. Deze laatste vragen stelt de begeleider 
1 á 2 weken vóór de bespreking van het begeleidingsplan aan de cliënt; de antwoorden worden 
door de begeleider genoteerd en in het plan gezet). 

2. Een aantal vragen aan de begeleider (die de begeleider tevoren invult); 
3. Een aantal vragen aan de mantelzorger die de begeleider tijdens de bespreking stelt (en 

waarvan hij de antwoorden in het plan zet). 
 
Als je wilt, kan je je in dit onderdeel verdiepen door het volgen van een gratis e-learning: 

https://www.free-learning.nl/modules/dementie/start.html 
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De eerste vragen gaan over de persoon met dementie en vul je zelf in.  

 
 
De ernst van de dementie schat je in op basis van de GDS, de Global Deterioration Scale  
(Bron: Instructiekaart Uitkomstindicatoren Dementiezorg): 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stadium 1: Geen subjectieve klachten van geheugenverlies 
 Geen subjectieve klachten van geheugenverlies 
 Tijdens een beoordelingsgesprek komen geen gebreken aan het licht 

Stadium 2: Klachten over vergeetachtigheid, vooral over: 
 ..waar een vertrouwd voorwerp is neergelegd 
 ..vergeten van namen die men zich voorheen wel kon herinneren; 
 Tijdens een beoordelingsgesprek komen geen gebreken aan het licht 
 Geen waarneembare gebreken in uitoefenen beroep en andere sociale situaties 
 De betrokkene toont zich gepast bezorgd over de verschijnselen 

Stadium 3: Tijdens een beoordelingsgesprek zijn er duidelijke gebreken op de volgende 
punten 
(afwijkingen in twee of meer navolgende 7 aspecten) 
 ..bij een test komen concentratiestoornissen aan het licht; 
 ..kan bij kennismaking minder goed namen onthouden; 
 ..kan passage uit een boek lezen, maar betrekkelijk weinig ervan onthouden; 
 ..collega’s en zorgverleners merken het verminderde prestatieniveau op; 
 ..heeft moeite met het op woorden en namen komen; 
 ..kan waardevol voorwerp hebben verloren of onvindbaar het weggelegd 
 ..kan ernstig verdwalen naar een onbekende bestemming; 
 De gebreken komen slechts tijdens een grondig beoordelingsgesprek aan het licht. 
 Er is een verminderde behoefte aan bezigheden en sociale contacten 
 Ontkenning begint duidelijk te worden 
 De verschijnselen gaan met een geringe of matige angst gepaard 

Stadium 4: Tijdens een beoordelingsgesprek zijn er duidelijke gebreken op de volgende 
punten: 
 ..concentratiestoornissen bij het achtereenvolgens 100 – 7 aftrekken; 
 ..hiaten in herinneringen uit eigen levensgeschiedenis; 
 ..verminderde kennis van wat heden en kortgeleden is gebeurd 
 ..niet meer in staat alleen met de trein te reizen, financiën te beheren enz.; 
 Onvermogen om veel omvattende taken uit te voeren 
 Ontkenning is een overheersend verdedigingsmechanisme 
 Afvlakking van het gevoel en zich terugtrekken uit uitdagende situaties. 

Vaak geen gebreken op de volgende punten: 
 ..oriëntatie in tijd en persoon 
 ..herkennen van vertrouwde personen of gezichten 
 ..vermogen naar vertrouwde plaatsen te reizen 
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Stadium 5: De patiënt kan zich niet meer zelfstandig redden. 
 De patiënt kan zich niet meer zelfstandig redden 

Kan zich niet meer belangrijke persoonlijke zaken herinneren als: 
 ..een adres of telefoonnummer van jaren geleden. 
 ..namen van directe familieleden (kleinkinderen). 
 ..de naam van de school welke werd doorlopen. 
 Vaak is er een desoriëntatie in tijd (datum, dag van de week, seizoen) of plaats. 
 In dit stadium blijft kennis behouden over belangrijke feiten over zichzelf of anderen. 
 Kent wisselend eigen namen en kent doorgaans die van partner en kinderen. 
 Geen hulp nodig bij gebruik van toilet en met eten, maar kan wel moeilijkheden hebben 

met het uitzoeken van passende kleding 

Stadium 6: Kan af en toe naam van partner vergeten, van wie hij/zij geheel afhankelijk is. 
 Kan af en toe naam van partner vergeten, van wie hij/zij geheel afhankelijk is 
 Is zich grotendeels niet bewust van de dagelijkse gebeurtenissen of levenservaringen 
 Heeft nog enige kennis van het persoonlijke verleden, maar dit is zeer oppervlakkig 
 In het algemeen niet bewust van eigen omgeving, jaar, seizoen enz. 
 Heeft moeilijkheden met terugtellen van 10 en soms ook met optellen 
 Heeft enige hulp met dagelijkse levensverrichtingen (ADL) nodig; kan incontinent zijn, 

hulp nodig bij vinden van de weg, vindt soms alleen de weg naar vertrouwde plaatsen 
 Het dag- en nachtritme is vaak verstoord. 
 Herinnert zich bijna steeds zijn of haar eigen naam. 
 Kan vaak nog vertrouwde van niet vertrouwde personen in eigen omgeving 

onderscheiden 
Er doen zich persoonlijkheids- en emotionele veranderingen voor, deze zijn wisselend en 
betreffen: 
 ..waanachtig gedrag, bijv. partner van oplichting beschuldigen, parten met denkbeeldige 

personen in hun omgeving of met eigen reflectie in de spiegel’; 
 ..dwangmatig gedrag, bijv. telkens herhalen van eenvoudige schoonmaakhandelingen; 
 ..angstverschijnselen, opwindingstoestanden, nooit eerder voorgedaan gewelddadig 

gedrag; 
 ..verlies van wilskracht, doordat de patiënt niet lang genoeg een gedachte kan 

vasthouden om een zinvol verloop aan een handeling te geven 

Stadium 7: De verbale vermogens gaan verloren. 
 De verbale vermogens gaan verloren. In het begin van dit stadium worden nog woorden 

en zinnen uitgesproken, maar het spreken is beperkt. Later kan de patiënt in het geheel 
niet meer spreken, maar slechts grommen 

 Patiënt is incontinent voor urine en heeft hulp nodig bij gebruik van toilet en bij eten 
 Psychomotore vaardigheden, als lopen, gaan verloren. De hersenen lijken het lichaam 

niet meer te kunnen vertellen wat het moet doen 
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Je komt nu toe aan het gedeelte van de vragen die je vóór het schrijven van het begeleidingsplan 
aan je cliënt stelt over zijn ervaren kwaliteit van leven. 
Noteer de antwoorden van de cliënt. Je kunt daarvoor het A4-tje printen aan het einde van deze 
handleiding en dat meenemen naar de cliënt. Het biedt overzichtelijk de benodigde vragen en 
geheugensteuntjes. Het bespreken en invullen met de cliënt kost 5 á 10 minuten. Vaak is het 
aanleiding tot een diepgaander gesprek. 
 

 
 
Voor het stellen van deze vragen geldt een vast protocol, dit om de landelijk verkregen informatie zo 
goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken: 
 

 
Stel de vragen dus elke keer op dezelfde wijze en vul telkens de schuingedrukte woorden in terwijl je 
de drie antwoordmogelijkheden opnoemt. Noteer de antwoorden van je cliënt (1, 2 of 3). 
 
Soms begrijpt een cliënt de vraag niet. Stel dan de vraag op alternatieve wijze.  
Ook voor het stellen van de vragen op alternatieve wijze geldt een vast protocol: 
 

Aan de persoon met dementie stel je zes vragen, die gaan over zes domeinen binnen kwaliteit van leven. 
Het is telkens dezelfde vraag met dezelfde antwoordcategorieën. Alleen het domein waarover de vraag 
gaat, verandert per vraag.  
Hieronder staat de eerste vraag, en de combinatie van domein en antwoordcategorie die je invult bij de 
daarop volgende vragen. 

 
“Deze vraag gaat over uw [Lichamelijke gezondheid], over hoe het vandaag met u gaat. Geef aan welke zin 
vandaag het beste bij u past. 
1) Ik heb geen lichamelijke gezondheidsproblemen 
2) Ik heb enige lichamelijke gezondheidsproblemen 
3) Ik heb ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen” 
 
[Zelfzorg] – problemen met voor mezelf te zorgen 
[Sociaal functioneren] – problemen met sociaal functioneren 
[Stemming] – stemmingsproblemen 
[Geheugen] – geheugenproblemen 
[Oriëntatie] – oriëntatieproblemen 

Wanneer het stellen van de ‘gewone’ vragen niet meer mogelijk is door de ernst van de dementie of 
communicatieproblemen (zoals bijvoorbeeld afasie), kun je de alternatieve manier van vragen stellen 
gebruiken. 
Doel van deze alternatieve manier is de persoon met dementie zo lang mogelijk zelf te bevragen over de 

kwaliteit van leven. Als dat echt niet meer kan, laat je deze vragen onbeantwoord. 
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De door jou genoteerde antwoorden (en of je de alternatieve vraagstelling hebt gebruikt) verwerk je 
in het begeleidingsplan.  
 
Klik op ‘Bewerken’ en beantwoord de vragen door dat wat niet van toepassing is te verwijderen of 
door te strepen.  
N.B. Doorstrepen kan m.b.v. van de tekstverwerker:  
ga naar het tabblad ‘Begin’, selecteer de door te strepen tekst en klik op S: 
 

 
 
 
  

Alternatieve manier om de cliënt te bevragen naar zijn ervaren kwaliteit van leven: 
 
• Noem het trefwoord dat hoort bij het domein in de vragenlijst en laat het trefwoord zien aan de cliënt 
 (N.B. Printbare pagina’s met trefwoorden vind je achterin deze handleiding.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Stel de ondersteunende vraag uit bovenstaande tabel. Benadruk dat het gaat om het ‘hier en nu’, liefst 
vandaag 
• De reactie die je krijgt van de cliënt, scoor je zelf als 1, 2, of 3 
• De score noteer je op dezelfde wijze als bij de normale vraagstelling 
• Vervolgens geef je aan bij welke vragen je de alternatieve vraagstelling hebt gebruikt 

 
 
Kwaliteit van leven in een rapportcijfer 
 
Tot slot vraag je aan de cliënt:  
“Welk cijfer geeft u uw leven op dit moment, op een schaal van 1 tot 10? Een 1 is een slecht cijfer, een 10 is 
een goed cijfer.” 
 
Noteer ook dit antwoord. 
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Bijvoorbeeld: 
 

 
 
Sla je antwoorden op en sluit af. Je antwoorden verschijnen in het begeleidingsplan. 
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Subdoel – Vragen zorgverlener 
 
Klik nu op ‘Subdoel – Vragen zorgverlener’.  
 

 
 
De pagina opent.  
 

 
 
Streep door of haal weg wat niet van toepassing is.  
Als je klaar bent, klik je op ‘Opslaan’ en afsluiten.  
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Subdoel – Vragen mantelzorger 
 
De vragen aan de mantelzorger zijn belangrijk om te weten (en landelijk te monitoren) hoe het met 
de gezondheid van de mantelzorger(s) van mensen met dementie is gesteld en hoe lang zij de zorg 
nog kunnen volhouden (de zogenaamde volhoudtijd). Deze vragen worden door de begeleider 
tijdens de bespreking van het begeleidingsplan aan de mantelzorger (of 1e contactpersoon) gesteld. 
De antwoorden die de mantelzorger geeft, kan je tijdens of na het gesprek invoeren. 
 
Klik nu op ‘Subdoel – Vragen mantelzorger’.  
 

 
De pagina opent. Klik op ‘Bewerken’.  
 

 
 
De algemene vragen spreken voor zich.  
 
Stel de vragen over de ervaren gezondheid van de mantelzorger als volgt, of in soortgelijke 
bewoordingen: 
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Noteer de antwoorden van de mantelzorger in het plan. 
 
M.b.t. het rapportcijfer voor de kwaliteit van leven van zijn naaste: 
Tussen het rapportcijfer dat de mantelzorger dénkt dat de cliënt (zijn naaste) heeft gegeven en dat 
de cliënt zélf aan de kwaliteit van leven van zijn geeft, ligt nogal eens verschil. Daarom is het 
raadzaam om het antwoord dat de cliënt gaf wél ergens te noteren, maar nog níet in het 
begeleidingsplan te zetten. (De mantelzorger/1e contactpersoon leest dit plan immers voor de 
bespreking plaatsvindt.) 
Als de mantelzorger tenslotte hoort wat zijn naaste heeft geantwoord, valt dit vaak erg mee.  
 
Dit, en de aandacht die in het gesprek aan zijn eigen beleving wordt besteed, maakt vaak dat een 
mantelzorger met een goed gevoel het gesprek verlaat. 
 
Bij (over-)belasting mantelzorger 
De antwoorden geven je een beeld van de (over-)belasting van de mantelzorger. Als de mantelzorger 
aangeeft het niet lang vol te houden, kan je vragen: “Wat heeft u nodig om het langer vol te houden? 
Wat kunnen wij doen zodat u het langer volhoudt?” 
 
Als je alle antwoorden hebt genoteerd, klik je op ‘Opslaan’ en sluit je af. 
 
Je begeleidingsplan is nu in principe klaar. 
 
  

 
“Wij zijn geïnteresseerd in hoe het gaat met mensen die zorgen hebben over een naaste met dementie (hun 
partner, vader, moeder, familielid, vriend). Daarom zou ik u graag een paar vragen willen stellen over hoe het 
met uw gezondheid gaat. – Bij gezondheid denken wij aan hoe het lichamelijk met je gaat, hoe het geestelijk 
met je gaat, hoe je je voelt – 
 
Hier ziet u een ladder met treden die genummerd zijn van 0 t/m 10. [laat de ladder zien]. De bovenste tree 
(10) is de dag dat u zich de afgelopen maand het beste voelde. De onderste tree (0) is de dag dat u zich de 
afgelopen maand het minste voelde. 
 
1. Op welke tree staat u vandaag? [deze vraag is vooral voor het gesprek, het antwoord hoef je niet te 
noteren] 
 
2. Op welke tree stond u afgelopen maand, gemiddeld genomen? [kruis het hokje boven de trede aan] 
 
3. Als u denkt aan uw beste dag van afgelopen maand, welke drie woorden komen dan in u op? Of welke drie 
woorden passen daar het beste bij? [drie woorden noteren] Elk woord is goed. 
 
4. Als u denkt aan uw minste dag van afgelopen maand, welke woorden komen dan in u op? Of welke drie 
woorden passen daar het beste bij voor u? [drie woorden noteren] Ook hier is elk woord goed. 
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Toevoegen van begeleidingsrapportages aan je begeleidingsplan 
 
Bij het eerste begeleidingsplan met dit format zijn er nog geen begeleidingsrapportages aan de 
hoofddoelen uit dit plan gekoppeld. Is je plan echter op ‘Definitief’ gezet, dan gelden ook de 
hoofddoelen en de door jou geformuleerde Doelen en acties als definitief. Vanaf dat moment kan je 
in je begeleidingsrapportages op doelen rapporteren.  
 
Je beschrijft bijvoorbeeld de observatie dat je cliënt telkens dezelfde kleding draagt bij het hoofddoel 
‘De mens in beeld: wie is deze mens nu?’. En zo komt de rapportage over een boswandeling wellicht 
terecht bij het hoofddoel ‘Doelen en acties’ omdat je daar met elkaar hebt afgesproken dat jij met de 
cliënt zult proberen de conditie op peil te brengen. 
 
Bij een volgend begeleidingsplan met ditzelfde format kan je desgewenst per hoofddoel óók de 
desbetreffende rapportages toevoegen. Dit werkt als volgt (voorbeeld vanuit een eerdere format)… 
Klik op ‘Rapportages’. 
 

 
 
Er opent een venster met alle rapportages die je aan dit doel hebt gekoppeld in de afgelopen 
periode: 
 

 
 
Als je op een rapportage dubbelklikt, opent deze in een venster zodat je hem kunt lezen. 
Wil je deze rapportages toevoegen in het zorgplan, klik dan op het printericoontje. 
Alle aan dit hoofddoel gekoppelde rapportages worden nu in het 
plan toegevoegd aan het planonderdeel, in dit geval onder de door 
jou geformuleerde Doelen en acties. 
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Opslaan en afdrukken van je begeleidingsplan 
 
Opslaan 
 
De status van het begeleidingsplan 
Kies voor je afdrukt, de status van het begeleidingsplan. Klik op het icoontje (omgekeerd dakje) 
achter ‘Status’ in het bovenste gedeelte. 
Een snelmenu verschijnt. 
 

 
 
Vul de status in: 
- Concept: er wordt nog aan het plan gewerkt; let op: de contactpersoon kan het al inzien! 
- Aangeboden: het plan is ter inzage aangeboden, maar nog niet besproken. 
- Definitief: het plan is besproken en vastgesteld (en het voorblad is dus ingevuld). Wanneer de 
begeleider een begeleidingsrapportage schrijft, kan hij rapporteren op de Doelen & acties van dit 
plan. (N.B. Dit is de enige versie die de 1e contactpersoon kan zien.)  
- Vervallen: het plan is vervangen door een volgend plan of de cliënt wordt niet meer begeleid. 
 
Is dit niet je eerste begeleidingsplan van deze cliënt, maar een nieuwere versie van een reeds 
bestaand plan, sla dan op als ‘Nieuwe revisie’.  
 

 
 
Het vorige plan wordt automatisch opgeslagen als ‘Vervallen’ en het huidige plan wordt opgeslagen 
met een volgend versie-nummer (bijv. 1.1, 1.2, etc.) 
 
Zo kan je steeds gebruik blijven maken van de informatie in het vorige plan en kan je het steeds 
verder verfijnen en aanvullen. 
 

Afdrukken 
 
Je bent klaar met het begeleidingsplan, alles is ingevuld, de data kloppen en je wilt afdrukken. 
In principe wordt elk planonderdeel op een nieuwe pagina afgedrukt. 
 
Onderdelen niet of aangepast afdrukken 
Je kunt er voor kiezen om bepaalde planonderdelen níet af te drukken, bijvoorbeeld omdat je daar 
(nog) niks hebt ingevuld. Vaak is er bijvoorbeeld geen Benaderingsplan nodig. 
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Of je wilt het zo aanpassen dat een onderdeel op dezelfde pagina wordt afgedrukt als het vorige 
onderdeel, bijvoorbeeld om papier te besparen. Als je het afdrukken van een planonderdeel wilt 
aanpassen, klik dan met de rechter muisknop op het printericoontje naast dat planonderdeel. 
 

 
 
Er verschijnt een snelmenu. Klik vervolgens met de linker muisknop op ‘Bewerken’. 
 

 
 
Er verschijnt een nieuw scherm met opties voor het printen. Hier kan je: 
 

 … kiezen of het 
onderdeel moet 
worden afgedrukt 
 
… kiezen of het 
onderdeel op dezelfde 
pagina mag worden 
afgedrukt 
 
…. dit ‘t beste zo laten. 

 
Als je het naar wens hebt ingesteld, klik je op ‘Bijwerken’ onderaan, om de wijzigingen op te slaan. 

 
 
Wil je tot slot het begeleidingsplan afdrukken, klik dan op ‘Afdrukken’ linksboven.  
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Een PDF van het plan wordt aangemaakt en getoond. Je kunt dit opslaan, printen en veilig (laten) 
mailen naar de belanghebbenden. Het plan wordt automatisch ook getoond in de lijst met 
Zorgplannen in de cliëntenkaart.  
 

 
 
 

Overbodige PDF’s van zorg-/begeleidingsplannen verwijderen uit de Documenten 
 
Ook wordt dit PDF automatisch opgeslagen in de Documenten > Rapporten van je cliënt. Let op: als 
je een aantal pogingen doet om te printen (bijvoorbeeld omdat je nog even iets wilde veranderen of 
op verschillende manieren de lay-out uitprobeerde), wordt élke printpoging als PDF opgeslagen. Dit 
kan leiden tot een brij van probeersels in de map Documenten. 
Controleer na afloop in de map van je cliënt of er overbodige exemplaren in staan: 
Klik op ‘Documenten’ (zie boven). Het scherm ‘Documenten’ opent en je ziet het cliëntnummer met 
een driehoekje ervoor. Klik op het driehoekje. Rechts zie je de mapjes van de cliënt. Klik op 
‘Rapporten’. 
 

 
 
Je ziet welke begeleidings-/zorgplannen er allemaal van je cliënt zijn opgeslagen.  
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Controleer op “restjes” van pogingen die niet hoeven te worden bewaard. In bovenstaand voorbeeld 
zie je dat er drie PDF’s van dezelfde datum zijn. Besluit welke je wilt bewaren (vaak de laatste, maar 
check of dat inderdaad de beste versie is) en verwijder de overbodige:  
Selecteer het te verwijderen zorgplan en klik op het rode kruisje links. Daarmee verwijder je 1 item. 
 

 
 
N.B. Klik niet op het vierde icoon (de map met het rode kruisje), want dan verwijder je de hele map 
met alles erin! 
 
 

 
 
 

Verspreiden 
 
Je begeleidingsplan is klaar. Je hebt het opgeslagen als PDF en kunt het daar in de Documenten van 
je cliënt terugvinden. Wellicht heb je het ook in je computer opgeslagen. 
 
Het is de bedoeling dat alle belanghebbenden (1e contactpersoon, casemanager, misschien 
medewerker thuiszorg, kwartiermaker) het begeleidingsplan 1 week vóór de bespreking ontvangen, 
opdat zij tijd hebben het alvast te lezen. Als de contactpersoon van je cliënt kan inloggen in Qurentis, 
geef hem dan een seintje dat het plan daar klaar staat en dat diegene het kan lezen. 
 
Als je over een kingarthurgroep-e-mailadres beschikt, kan je het begeleidingsplan via Veilig mailen 
verzenden (zie https://kingarthurgroep.nl/kennisgebieden-kagje, Cirkel 4 > Kwaliteit > Veilig mailen). 
Heb je dat niet, vraag dan aan het secretariaat om het plan (en geef aan welke versie) te mailen naar 
de betrokkenen; geef de benodigde e-mailadressen erbij. 
 
Verwijder het plan, zodra je dit niet meer nodig hebt, van je computer! Het blijft altijd beschikbaar 
in Qurentis. 
  

Niet doen! 
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Nawoord 

 
Deze handleiding is met de grootste zorg geschreven. Zie je toch fouten of heb je suggesties 
ter verbetering, mail dit s.v.p. aan: 
 
Jarcine Spaander: jarcine.spaander@kingarthurgroep.nl 
en cc Betty Eisma: betty.eisma@kingarthurgroep.nl 
 
Bij voorbaat dank. Veel succes en plezier met je begeleiding! 
 

mailto:jarcine.spaander@kingarthurgroep.nl
mailto:betty.eisma@kingarthurgroep.nl
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Invulformulier Uitkomstindicatoren Dementiezorg    -    Vragen aan de cliënt 
 
Naam cliënt: Afgenomen door: Datum: 
 
 

Inleiding (vertellen aan cliënt): 
Antwoorden worden gebruikt voor het zorgplangesprek. 
Antwoorden worden anoniem gebruikt voor onderzoek naar dementie in Nederland. 
Door te antwoorden, geeft cliënt toestemming voor bovenstaande. 
 

Vragen aan cliënt zelf: 
 

“Ik wil graag wat vragen stellen over uw kwaliteit van leven op dit moment.  
Deze vraag gaat over uw [x], over hoe het vandaag met u gaat. Geef aan welke zin vandaag het beste bij u past. 
1) Ik heb geen x-problemen 
2) Ik heb enige x-problemen 
3) Ik heb ernstige x-problemen”  
(Dus telkens één van de onderstaande domeinen invullen en de vraag herhalen met de 3 verschillende gradaties. 
Noteer het antwoord van cliënt. Als cliënt het niet begrijpt, stel je de ondersteunende vraag.) 

 
 
Alternatieve vragen: 

 
 
Welk rapportcijfer geeft u uw leven op dit moment? 
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Gezond 
 

Voor u zelf 
zorgen 

 

Vrienden 
en familie 
 

Somber 
 

Geheugen 
 

Oriëntatie 


