
Wat is goede zorg in een 
woongroep?

Factsheet

Wat familieleden van mensen met een 
visueel-verstandelijke beperking belangrijk vinden

In de zorg voor mensen met een visueel-verstandelijke beperking vinden we de 
betrokkenheid van familieleden steeds belangrijker. Zij kennen de cliënt, die zelf 
vaak moeilijk kan communiceren, immers het beste. De Academische werkplaats 
‘Sociale relaties en gehechtheid’ onderzocht wat naasten het belangrijkst vinden op 
het gebied van zorg en ondersteuning in woongroepen.

We interviewden in 2019 twintig familieleden van cliënten met 24-uurszorg in kleinschalige 
woongroepen, die behalve met Bartiméus ook ervaring hebben met een andere zorginstelling. 
Door deelnemers gericht uit te uitnodigen, hebben we een brede en diverse groep van 
verwanten kunnen samenstellen. De interviews zijn gedaan door speciaal daarvoor opgeleide 
mensen. Met diepte-interviews hebben we alles besproken wat in de deelnemers opkwam. 
Daarmee konden we de belangrijkste thema’s weergeven. De uitkomsten zijn besproken met 
de deelnemers. De thema’s werden door hen goed herkend en erkend. 

Uit de gesprekken kwamen zeven adviespunten naar voren die voor naasten van cliënten met 
een visuele beperking en een licht tot ernstige verstandelijke beperking representatief zijn 
voor ‘goede zorg’. 



1.  Familieleden willen zich erkend voelen als 
vertegenwoordiger van de cliënt. 

 Begeleiders komen en gaan, familieleden blijven en 
kennen de achtergrond en behoeften het beste.

 ‘Wij dragen de zorg over aan de organisatie, maar 
wij blijven verantwoordelijk.’ 

 ‘Ik wil niet verrast worden, maar meedenken over 
de keuzes die begeleiders maken.’

2.  Ken de cliënt als een uniek persoon. 
 Het gaat dan om karakter en voorkeuren, maar bijvoorbeeld ook om hoe iemands haar 

altijd gekamd wordt.

 ‘Ik wil graag dat de begeleiders eerst het karakter van mijn broer zien, en dan pas zijn 
beperkingen.’ 

3. Begeleid de cliënt met het hart en niet alleen met het hoofd. 
 Persoonlijke aandacht en echt contact zijn belangrijk. 

 ‘Bijvoorbeeld dat een begeleider een arm om mijn broer heen slaat als hij verdrietig is, of 
zijn voeten masseert omdat hij dat zo fijn vindt.’

4. Zorg dat de cliënt zich veilig voelt zowel bij de begeleiders als bij de andere bewoners.
 Iedereen heeft het recht om ergens te wonen waar het veilig is. 

 ‘Soms zijn er spanningen tussen bewoners. Ik vind het belangrijk dat die open besproken 
worden. Ik wil weten wat er is gebeurd.’

5. Zorg dat de cliënt zich kan ontwikkelen, nieuwe dingen kan leren. 

 ‘Mijn broer had zich bij ons thuis nooit zo goed kunnen ontwikkelen als in de woongroep. 
Ik ben trots op wat hij nu allemaal kan. Ook signaleren begeleiders het als hij iets niet 
(meer) kan, en bieden dan een alternatief of ze leren hem ermee omgaan.’

6.  Zorg dat de dag steeds op dezelfde manier verloopt en dat er een vaste groep bekende 
begeleiders is. 

 Continuïteit in de begeleiding is belangrijk voor cliënten en voor familieleden. Het draagt 
bij aan betere kwaliteit van zorg en ondersteuning. Keer op keer je verhaal moeten 
vertellen, schaadt het vertrouwen.   

 ‘Mijn broer heeft het nodig om te weten wat er die dag of die week gaat gebeuren. Vaste 
begeleiders weten wat belangrijk is voor hem. Ook voor mij is het niet prettig als ik 
steeds aan iemand anders mijn verhaal moet vertellen.’

De houding en aandacht van de 
zorgmedewerkers hebben gro-
te invloed op de door naasten 
ervaren zorgkwaliteit.



7. Zorg dat de woongroep voelt als een echt thuis.
 Het bieden van een ‘thuis’ is een belangrijk element van adequate zorg. Hierbij kan 

gedacht worden aan ‘samen wonen alsof je met familie woont’.

 ‘Een thuis betekent voor mij dat het net is alsof je met je familie bent. Dat er ‘s avonds 
bij het eten iemand vraagt: hoe was je dag? Hoe gaat het met je?’

 N.B.: Citaten komen letterlijk of bijna letterlijk uit het onderzoek.
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Het onderzoek is opgezet door de Academische werkplaats Sociale relaties en 
gehechtheid, Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het volledige onderzoek 
staat beschreven in het artikel View of relatives on quality of care: narratives on 
the care for people with visual and intellectual disabilities en is gepubliceerd in het 
internationale wetenschappelijke tijdschrift ‘Disability & Society’. Interviews werden 
gedaan door hiervoor geschoolde medewerkers van Bartiméus. Voor contact en meer 
informatie mail naar: psterkenburg@bartimeus.nl.


