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Wat doet het lectoraat Verpleegkundige 
Diagnostiek?

Wetenschappelijk Onderzoek waarbij de verpleegkundige 
discipline betrokken is

(interprofessioneel, trans-sectoraal)

Verbinding (klinische) praktijkvragen met onderzoek, 
monitoring van de effectiviteit van onderwijs op 

‘patient outcomes’ (doelmatigheid)



Kernthema’s



Aanleiding
Paradigmashift: van ‘patient centraal’ naar de ‘burger in zijn/haar 

sociale systeem centraal’

- Integratie van moderne communicatietechnieken in een 
diagnostisch kenniskader om tot effectief, meetbaar handelen te 
komen binnen families.

- Transparantie en toegankelijkheid van digitale hulpmiddelen, de 
gebouwde omgeving en het zorgproces (Accessibility in de 
ketenzorg)

- Sociale Systeembenadering (het sociale systeem centraal) [i.e. 
ecogram & genogram]
(Broekema, S., Luttik M.L. et al. 2018) (Hagedoorn, E., Paans, W., Luttik . M.L. et al. 2017-2018)



Randvoorwaarden (ACCESSIBILITY)

Voorbeeld:
• Integratie en toegankelijkheid van informatie in het elektronisch 

zorgdossier in de hele zorgketen voor burgers

- Toepassing ‘eenduidigheid van terminologie’ (SNL)

- De documentatie van het verpleegkundig proces centraal

- Beheer persoonsgegevens, (nieuwe wetgeving)
- Ketenbenadering 

- ‘Health literacy benadering’ (uitleg, informatie en begeleiding)
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Family Care

Van verzorgingsstaat 

naar participatiesamenleving
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De patient centraal

Patient



De familie centraal

Patiënt



De familie in zijn sociale context

Patiënt

Kerk
Casemanager

Dementie

Werk
Huisarts

Thuiszorg
School

Buren

Geriater

Ouders



Caremapping
Atlasofcaregiving.com

• Zorg wordt 
(grotendeels) gegeven 
door familie aangevuld 
door professionals en 
organisaties

• Maar wie doet wat en 
wat en wanneer?

• Wat heeft 
familie/mantelzorgers 
nodig om regie te 
nemen/houden?

• Care mapping

ijsberg



Family Care

• Assessment; in kaart brengen
– Genogram
– Ecogram
– Caremap

• Interventie; gesprek



atlasofcaregiving.com

“ Caregiving happens within a web of 
relationships, an ecosystem, of relatives and
friends, and professionals and organizations. 
People are often simultaneously caring for
themselves, caring for several others, and being
cared for by others. What each person does 
varies by ability and context, and over time.”



Atlas CareMap helpt mensen: 
- Om hun situatie beter te begrijpen
- Voorbereid te zijn op potentiele problemen
- Inzicht te krijgen in wie of wat nog mist
- Hun situatie te managen en om met alle 

betrokkenen te communiceren



Caremapping
• Efficiënte manier om alle mensen en organisaties 

die betrokken zijn bij de zorg voor familieleden 
met zorg visueel weer te geven.

• Mantelzorgers/families zelf een zorgkaart laten 
tekenen (=empowerment).

• Elk gezinslid kan zijn eigen tekening maken en 
anderen kunnen zien wie voor wie zorgt, hoe 
vaak iemand zorg geeft, hoe ver weg ze wonen en 
wat de zorg inhoudt.

• Vaker dan 1 keer.



Digitale applicatie;
www.atlascaremap.org



Maak je eigen caremap



Casus Annemarie

• Moeder met dementie 
• Woont op afstand
• Gezin met zoon en een dochter met ADHD
• Werkt bij de GGD
• Geen overzicht meer
• Stress en frustratie



Vragen
Naam: 

1. Wie woont er bij jou in huis?

2. Voor wie zorg jij?

a. 

Als (a) niet bij jou woont, wie woont er dan nog meer bij (a)?

Wie zorgt er nog meer voor (a)?

3. Wie zorgt voor jou, of ondersteunt jou?



Vragen
Naam: Annemarie (50)

1. Wie woont er bij jou in huis?
Man Tom (51), dochter Trix (15), zoon Alex (13) en hond

2. Voor wie zorg jij?

a. Moeder (oma) met dementie (75)

Als (a) niet bij jou woont, wie woont er dan nog meer bij (a)?
Opa (79), hond

Wie zorgt er nog meer voor (a)?
Vader (opa), buren, thuiszorg

3. Wie zorgt voor jou, of ondersteunt jou?
Fietsclub
Janet (vriendin)
Huisarts



Wie woont er bij jou in huis?



Voor wie zorg jij?



Als oma niet bij jou woont, wie woont 
er dan nog meer bij oma?



Wie zorgt er nog meer voor oma?



Wie zorgt er voor jou?



Wie zorgt voor wie en hoe vaak?



Wie woont dichtbij en wie ver weg?



• Meer inzicht in de situatie
• Niet veel ondersteuning voor oma en opa 

Vragen
• Hoe ziet Opa de zorg voor Oma?
• Hoe ziet man Tom de zorg voor Oma?
• Hoe is de kwaliteit van zorg?
• Familiegesprek?



Maak je eigen caremap




