VISUEEL ZORGPLAN

Doelgericht aan de
slag
De digitale tool Visioplan biedt veel foto’s en een minimum aan tekst.
Veel nuttiger dan een papieren zorgplan dat in een kast verdwijnt.
AUTEUR LOEK KUSIAK FOTO VISIOPLAN

‘W

e maken zorgplannen met heel veel
taal, maar de meeste
cliënten kunnen zich
niet op al die tekst
concentreren. Nadat
je een halve pagina
zorgplan hebt doorgenomen, begint die
cliënt te stuiteren en wil-ie weglopen.’ Dat
is de ervaring van Francois Backes, die
meer dan dertig jaar als begeleider en
leidinggevende werkte in de jeugdzorg,
verslavingszorg en andere vormen van
ambulante opvang, voor het laatst bij het
Leger des Heils in Heerlen.
‘De cliënt die zijn zorgplan niet kent of
niet wil kennen, beseft ook nauwelijks wat
zijn problemen zijn en waar hij aan moet
werken. De papieren zorgplannen hebben
voor de zorgverlener vooral de functie dat
hij voldoet aan de HKZ-certificering. Maar
over de voortgang van de zorg zegt zo’n
plan niets. Je geldzaken op orde brengen,
een woning en een dagbesteding vinden,
post openen: veel cliënten stellen het uit
naar morgen want “ik leef vandaag”. Dat
schiet dus niet echt op’, aldus Backes.
Visioplan heet het digitale en visueel
aantrekkelijke alternatief dat Backes voor
cliënten en begeleiders heeft ontwikkeld
met subsidies van de gemeente Maastricht
en de provincie Limburg. Een pilot bij het
Zuid-Limburgse zorgbureau Talent was
een succes. De instelling biedt begeleiding
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aan 1100 cliënten – ‘Talenten’, zoals ze daar
genoemd worden – met een verstandelijke
en/of lichamelijke handicap.

Hoofddoel
Visioplan is een webgebaseerde applicatie
– beschikbaar op tablet, pc of smartphone –
met foto’s, animaties en een minimum aan
tekst die mensen met meervoudige problematiek helpt hun leven structuur te geven.
De cliënt benoemt in het gesprek met zijn
begeleider een hoofddoel, bijvoorbeeld
zelfstandig in zijn onderhoud voorzien. Om
daar te komen, brengt hij op negen leefgebieden die met foto’s zijn geïllustreerd, zijn
huidige situatie in beeld en klikt hij de
stappen aan die nodig zijn om dat doel te
bereiken. Leefgebieden zijn: inkomen, tijdbesteding, huiselijke relaties, sociaal netwerk, lichamelijke en geestelijke
gezondheid, woonvaardigheden, zingeving, justitie en politie. De cliënt klikt per
leefgebied een foto en een regel tekst aan
die volgens hem overeenkomen met zijn
omstandigheden of de mate van zelfredzaamheid.
Backes: ‘Neem het leefgebied woonvaardigheden. Een van de subthema’s is “Hoe
verzorg ik me?”. De cliënt geeft een score
over zijn persoonlijke hygiëne aan de hand
van de foto’s die hij ziet. Deze score kan op
het scherm een groen of een rood balkje
krijgen. Bij groen is de hygiëne goed: houen
zo. Maar licht de kleur oranje op, dan is de

verzorging onvoldoende en moet de cliënt
er wat aan doen. Hij kan dan op Visioplan
een streefdatum instellen om zich, bijvoorbeeld binnen 40 dagen, beter te verzorgen.
Er is werk aan de winkel. Zo zijn er vele subthema’s: van zelf koken tot dagbesteding,
middelengebruik en contact onderhouden
met familie. Visioplan is in principe een
doos die je met alle leefgebieden kunt vullen die op cliënten betrekking hebben.’

Speelse manier
Baddy Crutz, begeleider ambulante zorg,
was deelnemer aan de pilot met Visioplan
bij Talent. Een van haar cliënten in de pilot
was Koen Bloemen, een 28-jarige man met
een verstandelijke handicap die bij Talent
in een beschermde woonvorm woont. Ze
had voor hem gekozen, omdat hij al wat
ervaring had met computers en gadgets.
‘Koen greep meteen naar de muis toen we
er blanco instapten om Visioplan uit te proberen’, vertelt Crutz. ‘Ik was verbaasd over
de speelse manier waarop je het zorgplan
invult. In een paar minuten heeft iemand
dat onder de knie, ook zonder dat hij affiniteit met computers heeft. Het zorgplan gaat
leven doordat problemen en de mogelijke
oplossingen visueel gemaakt worden.’
Vooral cliënten met een verstandelijke
beperking of een verslaving zijn zoekende
om doelgericht aan de slag te gaan, is haar
ervaring. ‘Dat iemand met een doel aan de
slag gaat, is al een doel op zich’. De foto’s

Een voorbeeld uit
het visuele zorgplan
Visioplan

maken het overzichtelijker, merkt Crutz.
‘De cliënt geeft aan: “Ik wil die foto, daar
wil ik naartoe werken”. Het zorgplan wordt
eigendom van de cliënt, waardoor je meer
rendement uit de begeleiding haalt.
Belangrijk is om stabiliteit te houden en
terugval te voorkomen. Omdat je het plan
samen met de cliënt maakt terwijl je hem
aan het begeleiden bent, levert dat tijdwinst op. Als je achter je bureau een papieren plan van negen pagina’s tekst met veel
vaktermen schrijft, raak je de cliënt snel
kwijt. Ik heb nooit meegemaakt dat een client terugkwam op zijn papieren zorgplan.
Maar nu het plan visueel is gemaakt en clienten op elk moment kunnen inloggen, zie
ik opeens enthousiasme. Ze gaan over hun
plan nadenken.’

Kompas en logboek
Koen Bloemen werkt in een bakkerij die
Talent heeft opgezet als dagbesteding voor
cliënten. Zijn hoofddoel is zelfstandig
wonen, aan het werk blijven in de bakkerij
en zijn rol behouden binnen de cliëntenraad van Talent. Met Visioplan blijft hij bij
de les. Als iemand hem vertelt wat er in zijn
zorgplan staat, blijft dat niet hangen.
Bloemen: ‘Al die plaatjes maken het leuker.’
Hij vindt heel snel wat typisch is voor zijn
leven. Zo wordt het zorgplan een kompas
en een logboek waarmee hij ook zonder de
begeleider iedere dag bezig kan zijn. ‘Stel
dat je de post niet opent of leest, dan klik je

bij de foto’s over ‘brieven openen’ aan dat je
in actie moet komen. Dat heb ik ook
gedaan. Als ik brieven niet begrijp, kan ik
dat in Visioplan aan mijn begeleider doorgeven. Die weet dan dat we samen iets aan
die brieven moeten doen.’ Andersom hoeft
Bloemen niet direct alle rapportages van
zijn begeleider te lezen. ‘Daar wacht ik soms
even mee, omdat ik er anders alleen maar
stress van krijg.’

Eigenwaarde
Baddy Crutz noemt nog een voordeel:
‘Wanneer een cliënt alle leefgebieden doorloopt, kan het zijn dat er veel groene, dus
positieve balken oplichten. De cliënt ziet
dus direct dat hij ook iets goed kan doen.
Ze stappen naar hun ouders of vrienden en
zeggen: “Kijk, ik heb al zoveel doelen
groen!” Erg belangrijk voor de eigenwaarde
van de cliënt. Een voordeel van het visuele
zorgplan is ook dat de cliënt het makkelijk
kan meenemen naar een andere zorgverlener. Die kan er meteen op inhaken zonder
opnieuw allerlei vragen te hoeven stellen.
Bespaart ook weer veel tijd en administratie.’
Na de pilot bij Talent is Backes een proef
met Visioplan gestart bij de ambulante zorg
van de zorginstelling Dichterbij in NoordLimburg. Ook zijn er gevorderde contacten
met Justitie om de tool te gebruiken bij de
reïntegratie van ex-gedetineerden in de
samenleving. Backes: ‘Je wilt niet dat ze na

hun detentie op hun oude netwerk terugvallen en opnieuw over de schreef gaan.
Visioplan ondersteunt de benodigde
gedragsverandering om een andere koers
in te slaan.’

Verantwoording
Als financiers van de jeugdzorg en de Wmo
accepteren gemeenten alleen een verantwoording op papier over geleverde zorg en
bij de aanvraag voor zorgverlenging.
Backes werkt nu aan een oplossing om
gedaan te krijgen dat gemeenten Visioplan
als digitaal instrument voor zorgrapportage aanvaarden. ‘Verschillende gemeenten onderzoeken nu hoe ze gegevens in de
huidige zorgplannen naar een digitale variant als Visioplan kunnen overschrijven.
Doel is dat de ambtenaar van jeugdzorg een
beter beeld krijgt van de zorgresultaten die
bij een cliënt zijn geboekt. Maastricht
bekijkt of we de applicatie al kunnen
gebruiken voor de Wmo.’
Veel zorginstellingen die voor hun financiering van gemeenten afhankelijk zijn,
bouwen ook een nieuw elektronisch cliëntendossier. Visioplan zou daar onderdeel
van kunnen zijn, meent Backes.
‘Begeleiders laten werken met zowel een
papieren plan als het visuele plan is geen
optie. Het is kiezen tussen Visioplan als
open source applicatie óf doorgaan met het
tekstuele plan, waarvan we weten dat de
cliënt er geen voeling mee heeft.’
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