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Voorwoord  
 
Eind 2018 rees bij mij de vraag wie ik ben en wie ik wil zijn. Een vraag gericht op de toekomst, 
want dat is wie ik ben, altijd gericht op de toekomst niet altijd levend in het hier en nu. Na 
beraad met mijzelf kwam ik erop uit dat ik bij wil dragen aan een beter leven voor mensen die 
daar zelf niet altijd grip op hebben. De impact die ik daarop wil hebben moet meerdere mensen 
treffen. Bijdragen aan betere zorg, dat werd mijn nieuwe doel. Daarna begon de zoektocht hoe 
ik dat zou kunnen doen, dit in combinatie om mijzelf verder te ontwikkelen. Ik kwam uit op het 
premasterprogramma met als vervolg de deeltijd master Zorgmanagement. Het 
masterprogramma loopt met het schrijven van deze thesis op zijn einde. Op de vragen welke 
ik eerder aan mijzelf gesteld heb, heb ik nog geen volledig antwoord. Maar misschien is het 
goed om dit moment in mij op te nemen en even te leven in het hier en nu.  
 
Trots mag ik op mijzelf zijn dat ik deze thesis heb geschreven. Via deze thesis hoop ik bij te 
dragen aan een beter leven voor mensen die daar wellicht minder grip op hebben. 
Bewustwording over de autonomie en eigen regie van mensen die in hun zelfredzaamheid 
soms een beroep moeten doen op familie of zorgprofessionals. Daarom presenteer ik met trots 
de masterthesis ‘In dynamiek met autonomie en eigen regie’. Het empirische gedeelte van dit 
onderzoek is tot uitvoering gebracht binnen Cello, waar drie driehoeken onderzocht zijn. 
Binnen Cello komt een respectvolle bejegening binnen de driehoek sterk naar voren. In het 
zorgplangesprek wordt de cliënt echt in zijn kracht gezet, hiervoor wil ik Cello een groot 
compliment geven. In navolging van de pre-master Gezondheidswetenschappen, is deze 
thesis geschreven ter afronding van de Master Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.  
 
Het voorwoord wil ik graag gebruiken om een aantal mensen te bedanken die voor mij 
waardevol zijn geweest tijdens het schrijven van deze thesis. Allereerst wil ik mijn 
thesisbegeleider Dr. Erna Scholtes bedanken voor de fijne en waardevolle begeleiding en 
feedback. Haar positieve houding en kennis ten aanzien van kwalitatief onderzoek hebben mij 
enorm geholpen tijdens het schrijven van de thesis. Ten tweede wil ik Dr. Marcello Aspria als 
meelezer bedanken. Ten derde wil ik mijn medestudenten bedanken voor de morele support 
en ondersteuning, als ook voor hun feedback. Mijn contactpersoon Lonneke de Laat, Renate 
van den Broek en de drie driehoeken vanuit Cello welke deel hebben genomen aan het 
onderzoek wil ik ontzettend bedanken. Zonder hun deelname had ik deze thesis niet tot een 
goed einde kunnen brengen. Tot slot bedank ik mijn familie en vrienden voor hun steun en 
toeverlaat. En een speciale dank naar mijn werkgever S&L zorg en mijn team Onyxdijk 193A-
B voor de flexibiliteit ten aanzien van het kunnen combineren van werk en studie en daarnaast 
hun vertrouwen in mijn kunnen. Al deze mensen hebben op hun eigen wijze een bijdrage 
geleverd in hun ondersteuning naar mij om deze thesis te schrijven.  
 
Met het volbrengen van deze thesis rond ik de laatste fase van de opleiding af. Ik zet (op dit 
moment) een punt achter mijn carrière als student. Ik kijk vol nieuwsgierigheid naar de 
toekomst en welke nieuwe uitdagingen op mijn pad zullen komen. Maar zoals eerder gezegd 
geniet ik nu eerst in het hier en nu. Tijdens het schrijven van mijn thesis heb ik bloed, zweet 
en tranen gekend, maar heb ik ook ontzettend genoten van het doen van onderzoek. Nu is het 
tijd om mijn masterthesis te presenteren. Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze 
masterthesis en hoop ik dat dit onderzoek bij kan dragen aan het verkrijgen van nieuwe 
inzichten.  
 
 
Thessa van den Berg,  
Bergen op Zoom, 12 juni 2022 
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Samenvatting 
 
Doel: Binnen de zorg van cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is de 
samenwerking tussen cliënt, familie en zorgprofessional, ook wel de driehoek genoemd, een 
belangrijke samenwerking. De samenwerking in de driehoek heeft invloed op de mate waarin 
cliënten autonomie en regie op eigen leven kunnen nemen. Het doel van dit onderzoek is 
inzicht te bieden in de ingewikkeldheden die de dynamiek van de driehoek met zich mee brengt 
ten aanzien van de autonomie en eigen regie van cliënten, dit vanuit het perspectief van de 
cliënt. Het onderzoek hoopt bij te dragen aan meer bewustwording bij familie, 
zorgprofessionals, beleidsmakers en zorgorganisaties over deze ingewikkeldheden.  
 
Methode: Door middel van literatuuronderzoek, patiëntervaringsverhalen, observaties en 
interviews zijn kwalitatieve data voor dit onderzoek verkregen. In totaal zijn vijf 
patiëntervaringsverhalen gelezen, negen observaties en acht interviews gehouden. De 
observaties en interviews hebben plaats gevonden bij drie driehoeken binnen Cello. De 
driehoeken bestonden uit: cliënt, familielid en zorgprofessional. De patiëntervaringsverhalen 
hebben een basis gelegd voor de observaties, waarna de observaties de basis hebben gelegd 
voor de interviews. De interviews zijn afgenomen aan de hand van een topiclijst. Zowel de 
patiëntervaringsverhalen, als de observaties en de uitgeschreven interviews zijn thematisch 
gecodeerd en geanalyseerd.  
 
Resultaten: Familie wordt door de cliënt veelal als basis gezien. Vanuit deze basis kunnen 
cliënten hun leven naar eigen wensen en behoefte inrichten. Advies, raad en bevestiging 
vanuit familie helpt de cliënt hierin. In sommige gevallen is familie te beschermend naar de 
cliënt, waardoor de cliënt niet de kans krijgt om eigen keuzes en beslissingen te maken. Door 
de cliënt zelf wordt dit niet altijd als een beperking gezien. De cliënten hebben behoefte aan 
een vaste zorgprofessional waar zij een klik mee hebben, die hen kent en aansluiting vindt. 
De continuïteit van zorgprofessionals is in de praktijk een lastig gegeven, waardoor dit een 
uitdaging kan zijn. Een ‘schaduw’ zorgprofessional biedt in de meeste gevallen hierin een 
uitkomst. Cliënten verwachten openheid in de driehoek. Zij moeten erop kunnen vertrouwen 
dat zij serieus genomen worden. Soms maken familie en zorgprofessionals de afweging om 
hiervan af te wijken. De intentie hierachter is goed, daar zij op deze manier een goede zorg- 
en ondersteuning voor de cliënt willen bewerkstelligen. Maar de cliënt kan deze intentie anders 
ervaren. Omdat de cliënten woonachtig zijn in een intramurale setting wonen zij samen met 
medecliënten. Cliënten ervaren afhankelijkheid naar hun medecliënten. Zij moeten de 
zorgprofessional delen met de andere medecliënten en vrijheidsbeperkingen van een 
medecliënt kunnen invloed hebben op de eigen vrijheid. Om een keuze of beslissing te maken 
over het eigen leven moet cliënten dit willen, kunnen en mogen.  
 
Conclusie: In de driehoeksrelatie tussen cliënt, familie en zorgprofessional zijn spanningen 
en afhankelijkheden naar elkaar zichtbaar. Dit zorgt voor een complexe dynamiek binnen de 
driehoek. Deze dynamiek leidt op verschillende manieren tot inbreuk op de autonomie en eigen 
regie van cliënten. Het woord ‘inbreuk’ insinueert dat het om iets negatiefs, iets niet wenselijks 
gaat. Maar het kan zowel gaan om een positieve vorm van inbreuk, welke als gewenst en 
ondersteunend ervaren wordt, als om een negatieve vorm van inbreuk, welke als beperkend 
en niet gewenst ervaren wordt door de cliënt. Positieve inbreuk vindt veelal plaats op initiatief 
van de cliënt waar familie en zorgprofessional op inspelen. Negatieve inbreuk vindt veelal 
plaats op initiatief van familie of zorgprofessional. In sommige gevallen kan de cliënt de 
oorzaak zijn van de negatieve inbreuk. Zij vinden het dan spannend of lastig om autonomie en 
eigen regie te nemen. Het is de kunst van familie en zorgprofessional om autonomie en eigen 
regie dan bij de cliënt te laten en hierbij ondersteuning te bieden.  
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1. Inleiding 
 
1.1 Probleemanalyse 
In Nederland hebben naar schatting bijna 1,5 miljoen mensen een Licht Verstandelijke 
Beperking (LVB). Een gedeelte van deze groep ontvangt intramurale zorg vanuit de Wet 
Langdurige Zorg (Wlz) (Zorginstituut Nederland, 2019). Bij intramurale zorg wonen cliënten 
binnen de instelling en krijgen zij zorg en behandeling aangeboden (Boot, 2018). Cliënten met 
een LVB zijn veelal aangewezen op zorg- en ondersteuning vanuit familie en 
zorgprofessionals. Het samenwerkingsverband tussen cliënt, familie en zorgprofessionals om 
zorg- en ondersteuning aan de cliënt te organiseren is complex. Om dit beter te begrijpen is 
het belangrijk om eerst terug te kijken naar de ontwikkelingen die de afgelopen decennia 
hebben plaatsgevonden in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking (Mans, 
2016).  
 
In de jaren zestig en zeventig was sprake van maatschappelijk isolement en een streng 
inrichtingsregime (Mans, 2016). Het defectparadigma stond centraal, waarbij de aandacht 
gevestigd was op beperkingen (Schuurman, 2003). In de jaren zeventig en tachtig was 
aandacht voor groepsverkleining, individuele zelfontplooiing en personeelsuitbreiding (Mans, 
2016). Dit komt voort uit het dan nieuwe ontwikkelingsparadigma, waarbij de aandacht is 
gevestigd op mogelijkheden (Schuurman, 2003). Vanaf de jaren negentig richt de zorg zich op 
systematisering en vermaatschappelijking (Mans, 2016). Het burgerschapsparadigma komt 
centraal te staan, waarbij ieder mens (met of zonder beperkingen) in de eerste plaats als 
burger gezien wordt met daarbij behorende rechten en plichten (Reerink, The & Roelofsen, 
2017). Daarnaast is de opvatting ontstaan dat mensen met een verstandelijke beperking 
zoveel mogelijk de regisseur zijn van hun eigen leven. (Schuurman, 2014). Sinds 2017 wordt 
door Reerink, The & Roelofsen gepleit voor het waardigheidsparadigma als opvolger voor het 
burgerschapsparadigma. Het waardigheidsparadigma stelt dat een goed leven voor mensen 
met een verstandelijke beperking ontstaat in context met anderen.  
 
De afgelopen decennia hebben verschillende paradigma verschuivingen plaatsgevonden. Van 
cliënten wordt verwacht dat zij steeds volwaardiger meedoen in de maatschappij. Dat zij 
autonomie en eigen regie over het leven nemen (Schuurman, 2014). Hieraan ligt de 
veronderstelling ten grondslag dat alle cliënten dit zomaar kunnen en willen. De realiteit is 
weerbarstiger en in vele gevallen zijn cliënten aangewezen op zorg- en ondersteuning vanuit 
familie en zorgprofessionals om hier uiting aan te geven. De relatie tussen cliënt, familie en 
zorgprofessional kan gezien worden als een driehoek. Cliënten ervaren enerzijds 
afhankelijkheid naar familie en zorgprofessionals, maar anderzijds ervaart familie 
afhankelijkheid naar zorgprofessionals. Een constante dynamiek tussen de actoren van de 
driehoek is zichtbaar. Binnen deze driehoek hebben cliënt, familie en zorgprofessional vanuit 
hun eigen normen en waarden ideeën over wat het beste is voor de cliënt (Egberts, 2017). De 
cliënt heeft ideeën over de inrichting van het leven. De ene keer staan deze ideeën haaks op 
de ideeën van familie en vindt de cliënt gehoor bij de zorgprofessionals, maar de andere keer 
staan deze ideeën haaks op de ideeën van de zorgprofessionals en/of organisatie en vindt de 
cliënt gehoor bij de familie. Dit kan per situatie verschillen, lees soms per uur verschillen, dat 
zorgt voor een flinke dynamiek (Kolen, Timmerman & Vosman, 2015). Een spanningsveld 
tussen de afhankelijkheid die de cliënt heeft richting zijn familie en zorgprofessionals en het 
nemen van autonomie en eigen regie is zichtbaar, hierdoor zijn de verhoudingen in de driehoek 
ongelijkwaardig (Kolen, 2017). 
 
Het perspectief van de cliënt is belangrijk om inzicht te krijgen in spanningen en 
afhankelijkheden in de driehoek en of dit zorgt voor inbreuk op de autonomie en eigen regie 
van cliënten met een LVB welke woonachtig zijn binnen een intramurale setting. Om het 
perspectief van de cliënt goed te kunnen ‘vangen’ is naast observaties en interviews gebruik 
gemaakt van patiëntervaringsverhalen. Patiëntervaringsverhalen zijn veelal documenten over 
het leven van patiënten en cliënten en daarbij de omgang met hun ziekte of beperking. 
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Patiëntervaringsverhalen geven inzicht in alledaagse ervaringen van patiënten en cliënten 
vanuit hun eigen gezichtspunt, hierdoor wordt het perspectief van de cliënt kracht bijgezet 
(Bovenkamp, Bal & Platenkamp, 2019). Daarnaast heeft een gedeelte van het empirisch 
onderzoek plaatsgevonden binnen Cello. In de regio Noordoost-Brabant levert Cello 
verschillende vormen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking (Cello, 2022b).  
 
1.2 Doelstelling  
Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in de spanning en afhankelijkheden die de 
dynamiek van de driehoek met zich mee brengt ten aanzien van de autonomie en eigen regie 
van cliënten met een licht verstandelijke beperking welke woonachtig zijn binnen een 
intramurale setting, dit vanuit het perspectief van de cliënt. Het onderzoek hoopt bij te dragen 
aan meer bewustwording bij familie, zorgprofessionals, beleidsmakers en zorgorganisaties 
over deze ingewikkeldheden, zodat meer recht gedaan kan worden aan de autonomie en 
eigen regie van de cliënt.  
 
1.3 Vraagstelling  
De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt:  
‘’Hoe leidt de dynamiek van de driehoek tot inbreuk op de autonomie en eigen regie van 
cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)?’’ 
 
Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen richtinggevend: 

1. Wat is in de literatuur bekend over de concepten autonomie en eigen regie binnen de 
intramurale zorg aan cliënten met een LVB? 

2. Welke inzichten zijn in de literatuur ten aanzien van de dynamiek in de driehoeksrelatie 
tussen cliënt, familie en zorgprofessionals? 

3. Wat is de invloed van familie en zorgprofessionals op de autonomie en eigen regie van 
cliënten met een LVB? 

4. Hoe ervaren cliënten met een LVB de mogelijkheden tot het hebben van autonomie en 
eigen regie?  

 
1.4 Maatschappelijke relevantie  
Vanuit de maatschappij wordt verwacht dat cliënten met een LVB participeren en daarnaast 
autonomie en eigen regie nemen (Schuurman, 2014). In hoeverre is dit realistisch voor deze 
doelgroep en hoe krijgt dit gestalte in de driehoek? Familie en zorgprofessionals hebben vaak 
goede bedoelingen richting de cliënt, maar zijn zich niet altijd bewust dat dit de autonomie en 
eigen regie van de cliënt bemoeilijken of in de weg staan. Om deze doelgroep autonomie en 
eigen regie te laten nemen is het belangrijk om kennis te hebben van zaken die dit 
bemoeilijken.  
 
1.5 Wetenschappelijke relevantie  
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorggever 
binnen de gehandicaptenzorg. Embregts & Hendriks (2011) hebben onderzoek gedaan naar 
menslievende professionalisering in de gehandicaptenzorg, waarbij de zorgrelatie een groot 
onderdeel vormt. Kolen (2017) heeft onderzoek gedaan naar de alledaagse zorgrelatie tussen 
cliënten met een LVB en zorgprofessionals. Beide onderzoeken richten zich tot het perspectief 
van de zorgprofessional. Dit onderzoek richt zich tot het perspectief van de cliënt. In eerder 
onderzoek is nog weinig ingezoomd op de spanningen en afhankelijkheden die plaatsvinden 
in de dynamiek van de driehoek en wat dit met zich meebrengt ten aanzien van autonomie en 
eigen regie bij de cliënt. De beleving van ‘inbreuk’ op autonomie en eigen regie vanuit de cliënt 
staat centraal. Om een volledig mogelijk beeld te krijgen richt dit onderzoek zich tot de 
driehoeksrelatie tussen cliënt, familie en zorgprofessional. Hierdoor onderscheidt dit 
onderzoek zich van andere onderzoeken. 
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1.6 Leeswijzer  
Na de inleiding in hoofdstuk 1 worden in hoofdstuk 2 verschillende concepten welke betrokken 
zijn bij het onderwerp middels literatuurstudie uiteengezet. Hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan 
het onderzoeksdesign en de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. In hoofdstuk 4 
worden de resultaten van het onderzoek aan de hand van verschillende thema’s weergegeven. 
Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusie, discussie en aanbevelingen beschreven. De 
topiclijsten van de interviews zijn opgenomen in bijlage I, II en III en de codeboom is 
toegevoegd in bijlage IV.  
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2. Theoretisch kader  
In het theoretisch kader wordt eerst een afbakening gegeven van een Licht Verstandelijke 
Beperking (LVB). Daarna wordt verder ingegaan op de concepten autonomie en regie op eigen 
leven bij cliënten met een LVB. Tot slot wordt stil gestaan bij de driehoeksrelatie tussen cliënt, 
familie en zorgprofessional en de dynamiek die hierin plaatsvindt.  
 
2.1 Afbakening Licht Verstandelijke Beperking 
Van een LVB kan gesproken worden wanneer iemand significante beperkingen heeft in zowel 
intelligentie, uitgedrukt in een IQ-score tussen de 50 en 70/75, als in adaptief gedrag. Adaptief 
gedrag kan onderverdeeld worden in drie categorieën (Ginkel & Adema, 2019): 

1. Sociale vaardigheden, zoals het oplossen van sociale problemen en het beheersen 
van communicatieve vaardigheden;  

2. Conceptuele vaardigheden, zoals tijd, taal, getal- en geldbegrip; 
3. Praktische vaardigheden, zoals het gebruik maken van het openbaar vervoer en 

persoonlijke verzorging.  
Er kan gesproken worden van significant beperkt adaptief gedrag als iemand op 
bovengenoemde gebieden onvoldoende scoort wat op basis van kalenderleeftijd en cultuur 
verwacht mag worden (Ginkel & Adema, 2019). Cliënten met een LVB hebben door hun 
beperking zorg- en ondersteuning nodig. Sommige cliënten ontvangen deze zorg- en 
ondersteuning intramuraal bij een zorgorganisatie, andere ontvangen deze zorg extramuraal 
in de thuissituatie. In de zorg- en ondersteuning aan cliënten met een LVB wordt uiting 
gegeven aan het begrip ‘Normaal waar mogelijk, speciaal waar nodig’ (Willems & Slooff, 2012).  
 
2.2 Autonomie van cliënten met een LVB  
 
2.2.1 Het begrip autonomie 
Het woord autonomie komt voort uit twee Griekse woorden: ‘autos’ en ‘nomos’, welke ‘zelf’ en 
‘wet’ betekenen. Het woord autonomie kan uiteengezet worden als ‘zichzelf de wet stellen’ 
(Ten Have, Ter Meulen & van Leeuwen, 2013). Grondslagen voor het begrip autonomie zijn 
gelegd door filosofen Immanuel Kant en John Stuart Mill. Volgens Kant is ieder mens in 
beginsel een vrij wezen: de mens kan in staat worden geacht zijn eigen handelen te bepalen, 
onafhankelijk van de wetmatigheden van zijn omgeving en driften en verlangens van het eigen 
lichaam. Mill ziet autonomie als vrijheid van denken en handelen. Een belangrijk uitgangspunt 
hierbij is dat de mens vrij is om te doen en laten wat het wil, zolang het anderen niet hindert of 
schaadt (Ten Have, Ter Meulen & van Leeuwen, 2013).  
 
De Lange (2011) heeft kritiek op de grondslagen van autonomie zoals deze door Kant en Mill 
geschetst worden. Om autonomie te kunnen nemen zijn we op de zorg van anderen 
aangewezen. Autonomie stopt niet waar zorg- en ondersteuning begint, maar zorg- en 
ondersteuning zijn juist een voorwaarde om autonomie te kunnen voeren. Hierbij wordt 
uitgegaan van een meer relationeel perspectief op het begrip autonomie (De Lange, 2011). 
Vanuit gezondheid ethisch perspectief is kritiek geformuleerd op het individualistische 
autonomiebegrip. Het begrip autonomie is gestoeld op een zelfbeeld van de mens, waarin 
individualiteit, vrijheid, rationaliteit en onafhankelijkheid centraal staan. Een dergelijk 
mensbeeld is niet passend voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Deze doelgroep 
is vaak extra kwetsbaar en ongewoon afhankelijk van anderen. Een zorgrelatie welke 
gebaseerd is op het individualistische autonomie begrip levert een verschraalde zorgrelatie op 
(Hendriks, Frederiks & Verkerk, 2008). 
 
Het debat over het begrip autonomie vanuit een individualistisch of relationeel perspectief laat 
zien dat een verschuiving plaatsvindt van het burgerschapsparadigma naar het 
waardigheidsparadigma. Het burgerschapsparadigma sluit aan bij het individualistisch 
perspectief, waarbij verwacht wordt dat mensen met een (verstandelijke) beperking net als 
andere burgers autonomie nemen en participeren in de maatschappij. Het 
waardigheidsparadigma sluit aan bij het relationele perspectief, waarbij mensen met een 
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(verstandelijke) beperking net als ieder mens in verbinding staan met hun omgeving en vanuit 
deze verbinding autonomie nemen. Familie en zorgprofessionals verplaatsen zich in de cliënt 
en accepteren deze persoon voor wie hij is. Continu wordt naar het verhaal van de cliënt 
geluisterd en gekeken hoe de ervaringskennis van de cliënt vergroot kan worden. Participatie, 
inclusie en integratie vormen geen doel op zich, maar zijn een mogelijke uitkomst van deze 
zoektocht (Reerink, The & Roelofsen, 2017).  
 
2.2.2 Autonomie en wilsbekwaamheid 
Het recht op autonomie vormt in de maatschappij één van de pijlers in het denken over goede 
en rechtvaardige zorg. In het verlengde van autonomie ligt wilsbekwaamheid: het vermogen 
om zelf de aard en de gevolgen van je besluiten te wegen, om verstandelijke afwegingen te 
maken en tot goed onderbouwde beslissingen te komen. Wanneer iemand niet voor zichzelf 
kan beslissen wordt gesproken van wilsonbekwaamheid (Goossensen, Timmermann & 
Tijmense, 2020).  
 
Bij wilsbekwaamheid gaat het altijd om een specifieke beslissing in een bepaalde context. 
Wilsbekwaamheid kan fluctueren in tijd en kan variëren per handelings- of beslissingsdomein. 
Wilsbekwaamheid wordt beïnvloed door mentale processen en kan ten gevolge van een 
onrijpe ontwikkeling, cognitieve beperking en psychische co-morbiditeit verminderd zijn (Hein 
et al. 2019). Uitgangspunt bij elke beoordeling van wilsbekwaamheid is dat eenieder 
wilsbekwaam is totdat het tegendeel bewezen is. Wilsonbekwaamheid moet worden 
aangetoond (Vinkers, van de Kraats, Biesaart & Tijdink, 2014). Door Appelbaum & Grisso 
(1998) zijn vier criteria opgesteld voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid, welke 
algemeen aanvaard zijn:  

1. Een patiënt of cliënt moet in staat zijn om een keuze te uiten;  
2. Moet de relevantie informatie begrijpen; 
3. Moet hierover kunnen rederneren; 
4. Moet deze op waarde kunnen schatten voor de eigen situatie.  

 
Wilsbekwaamheid is een benadering vanuit een juridische invalshoek. De grondslag van 
wils(on)bekwaamheid binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg komt voort uit verschillende 
wetgeving, zoals de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en Wet Geneeskundige Behandel 
Overeenkomst (WGBO). Indien beoordeeld wordt dat iemand niet wilsbekwaam is, dan komt 
de beslissingsbevoegdheid bij een wettelijk vertegenwoordiger. Dit zijn in rangorde: een 
curator of mentor, een schriftelijk gemachtigde, de echtgenoot of partner, of een ouder, kind, 
broer of zus. De wettelijk vertegenwoordiger dient de wens van de cliënt naar voren te brengen 
en niet zijn eigen belang na te streven (Vinkers et al., 2014).  
 
Lang werd gedacht dat mensen met een verstandelijke beperking als groep wilsonbekwaam 
zijn. In het VN-verdrag inzake van mensen met een beperking wordt een ander uitgangspunt 
gehanteerd (Hein et al., 2019). ‘’Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke 
autonomie, met inbegrip van de vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van 
personen’’ (Verenigde Naties, 2006, Art. 3). Het VN-verdrag benadrukt dat het hebben van 
een (verstandelijke) beperking nog niet betekent dat iemand niet in staat is om eigen 
beslissingen te nemen (Hein et al., 2019).  
 
2.2.3 Autonomie en goede zorg 
Goede zorg is gericht op het individu, sluit aan bij de behoefte en draagt bij aan ontplooiing 
van de cliënt. Goede zorg vergt een continue afstemming tussen cliënt, familie en 
zorgprofessional (Hendriks, Frederiks & Verkerk, 2008).  
 
In de gehandicaptenzorg vindt een omschakeling plaats: zorgen voor cliënten verandert in 
zorgen dat cliënten zelfstandig, naar hun eigen wensen en eigen regie kunnen leven. Deze 
omschakeling is voor zorgprofessionals lastig (Van der Scheer & Stoopendaal, 2018). Soms 
bestaat de neiging om voor cliënten te denken en beslissingen te nemen (Sijnke, 2016). Zeker 
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in een context waarbij de cliënt ‘iets moet doen’ of ‘iets moet laten’ kan wrijving ontstaan in de 
driehoek (Goossensen, Timmermann & Tijmense, 2020).  
 
Cliënten welke woonachtig zijn in een intramurale setting zijn afhankelijk van verschillende 
voorwaarden vanuit familie en zorgprofessional om autonomie te kunnen nemen. Het komt 
voor dat cliënten hun wensen en activiteiten moeten aanpassen aan het rooster en routine van 
de zorgprofessional. Cliënten moeten personeel delen met andere cliënten en in de praktijk is 
geregeld gebrek aan continuïteit van zorgprofessionals (Björnsdóttir, Stefánsdóttir & 
Stefánsdóttir, 2015). Zorgprofessionals zijn op zoek naar een evenwicht tussen enerzijds de 
behoefte van de cliënt en anderzijds de eisen die aan hun werk gesteld worden. Dit zorgt voor 
een vage grens tussen wat ‘goede’ en ‘geen goede’ zorg is (Petner-Arrey & Copeland, 2014).  
 
2.3 Regie op eigen leven voor cliënten met een LVB  
 
2.3.1 Het begrip regie op eigen leven 
Regie op eigen leven kan gedefinieerd worden als een activiteit: het coördineren en/of 
organiseren van het eigen leven met als doel een goed leven zoals je zelf voor ogen hebt. Het 
begrip verwijst naar het vermogen van mensen om zelf (mede) richting te geven aan het eigen 
leven op verschillende levensgebieden, ook wanneer je als mens genoodzaakt bent om een 
beroep te doen op anderen voor steun bij zelfredzaamheid of participatie (Jacobs & Janssen, 
2018).  
 
De begrippen zelfbeschikking, eigen kracht en eigen regievoering overlappen elkaar. 
Verkooijen (2010) maakt een onderscheid tussen deze begrippen. Zelfbeschikking kan gezien 
worden als een recht. Een recht om zelf te beschikken over eigen leven vanuit eigen 
competenties en perspectieven. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag in zaken van mensen 
met een beperking (Verenigde Naties, 2006, Art. 3). Eigen kracht kan gezien worden als het 
vermogen om kracht, macht en competenties te hebben om over het eigen leven te 
beschikken. Het vermogen hiertoe is afhankelijk van de vaardigheden die de cliënt bezit. Eigen 
regievoering kan zoals eerder gesteld gezien worden als een activiteit. De mogelijkheid tot 
deze activiteit is medeafhankelijk van de invloed die de cliënt heeft (Sijnke, 2009). 
 
2.3.2 Regie op eigen leven in de praktijk 
Invloed vormt de basis voor het hebben van regie op eigen leven. Invloed kan een cliënt alleen 
uitoefenen wanneer hij hier de ruimte toe krijgt en geluisterd en gehoor aangegeven wordt 
door familie en zorgprofessionals. De mate waarin iemand regie over zijn eigen leven heeft, 
komt het meest tot uitdrukking in keuzevrijheid (Sijnke, 2009). Hoeveel regie op eigen leven 
een cliënt kan hebben verschilt per persoon. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij 
reflecteren op de eigen regievoering enerzijds en de risico’s voor de cliënt anderzijds. Wanneer 
de risico’s zwaarder wegen, dan de eigen regie voering wordt van zorgprofessionals verwacht 
dat zij ingrijpen. Door in te grijpen vindt inbreuk plaats op de eigen regie voering van de cliënt 
(Van der Scheer & Stoopendaal, 2018). 
 
Onderzoek van Van der Scheer & Stoopendaal (2018) laat zien dat regie op eigen leven ligt in 
zowel kleine keuzes als in grote beslissingen van de cliënt. Bij grote beslissingen kan gedacht 
worden aan keuzes van de cliënt om uit huis te gaan wonen of te kiezen voor een andere vorm 
van werk of dagbesteding. Bij kleine keuzes gaat het vooral om alledaagse zaken, zoals 
bejegening, dagritme en kledingkeuze. 
 
Het vermogen van de cliënt om regie op eigen leven te nemen is afhankelijk van de 
vaardigheden waarover zij beschikken. Cliënten moeten in staat zijn kenbaar te maken wat zij 
willen, afkeuring over iets laten zien en keuzes kunnen maken. Deze vaardigheden heeft niet 
iedere cliënt in dezelfde mate. De cliënt instaat stellen om zijn eigen vaardigheden te 
ontdekken en te benutten is hierbij een belangrijke opdracht voor familie en zorgprofessionals 
(Sijnke, 2009). Wanneer cliënten minder vaardigheden beschikken komt de regie meer in 
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handen van familie en zorgprofessionals te liggen, waardoor grotere inbreuk plaatsvindt op de 
eigen regie voering van de cliënt (Van der Scheer & Stoopendaal, 2018). 
 
Streven naar regie op eigen leven voor de cliënt vraagt om een andere houding van 
zorgprofessionals. Zij zijn geneigd om toe te geven aan het ‘reparatie-reflex’ in plaats van de 
cliënt daadwerkelijk ‘te laten’ en de regie aan hen over te laten. Zorgprofessionals voelen zich 
ongemakkelijk wanneer zij dingen los moeten laten, zonder dat zij zeker weten dat het goed 
zal gaan (Movisie, 2017).  
 
2.4 De zorgrelatie tussen cliënt, familie en zorgprofessional  
 
2.4.1 De zorgrelatie  
Eenieder die zorg ontvangt bevindt zich in relaties van afhankelijkheid. De cliënt heeft een 
zorgvraag, waarbij afhankelijkheid naar de ander optreedt bij het beantwoorden van die 
zorgvraag. De zorgrelatie an sich impliceert een staat van afhankelijkheid. De zorgrelatie 
bestaat niet alleen tussen cliënt – zorgprofessional, maar ook tussen cliënt – familie en tussen 
zorgprofessional – familie. Er kan gesproken worden over een complexe relatie tussen 
verschillende actoren, waarbij alle actoren een vorm van afhankelijkheid kunnen ervaren en 
waar onderlinge afstemming een grote invloed heeft in het tegengaan van deze afhankelijkheid 
(Van der Weele et al., 2018).  
 
Wederzijdse betrokkenheid, vertrouwd zijn met elkaar en afstemming zijn voorwaarden voor 
prettige, goede en persoonlijke zorg- en ondersteuning. De relatie tussen cliënt, familie en 
zorgprofessional kan gezien worden als een samenspel. Het samenspel is gericht op 
onderlinge afstemming. Voor een goed samenspel is communicatie essentieel. De noodzaak 
tot het verbeteren van de communicatie wordt in veel kwaliteitsrapporten van organisaties uit 
de gehandicaptenzorg genoemd als verbeterpunt. In het samenspel wordt het door de cliënt 
van groot belang geacht dat de lijnen ‘kort’ zijn, daarnaast wordt van zorgprofessionals 
verwacht dat zij betrouwbaar zijn en niet gehaast (Van der Scheer & Stoopendaal, 2018). 
 
Familie en zorgprofessionals leven veelal in twee verschillende werelden. De emoties en de 
kennis van beide zijn van verschillende aard, dit zorgt ervoor dat zij een andere kijk hebben 
op een zorgsituatie. De relatie tussen familie en zorgprofessionals is ongelijkwaardig. Voor de 
zorgprofessionals is het verlenen van zorg en ondersteuning hun beroep, dat maar een deel 
van de tijd in beslag neemt. Voor de familie berust het verlenen van zorg op een persoonlijke 
band met de cliënt en bepaalt dit een groot deel van het leven (Morée, 2004).  
 
Onderzoek van Van der Weele et al. (2018) heeft laten zien dat zowel cliënten als hun familie 
zich in meer of mindere mate afhankelijk voelen in de zorgrelatie met de zorgprofessional. 
Deze afhankelijkheid wordt als negatief ervaren wanneer dit schuurt in de zorgrelatie. Drie 
vormen van schuring leiden tot negatieve ervaringen van afhankelijkheid:  

1. Onzichtbaarheid: de behoefte aan zorg en ondersteuning van de cliënt wordt door de 
zorgprofessional niet erkend of gezien;  

2. Ongelijkwaardigheid: de cliënt wordt door de zorgprofessional niet erkend als mens of 
in zijn gevoelens; 

3. Onmacht: de cliënt heeft het gevoel geen controle meer te hebben over wat met hem 
gebeurt.  

 
2.4.2 Loyaliteit in de zorgrelatie  
Familieleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door een onverbrekelijke band van 
loyaliteit. Loyaliteit kan gezien worden als een existentiële verplichting doordat ouders het kind 
leven hebben gegeven en het kind leven heeft ontvangen van geen ander dan deze ouders 
en voorouders. Deze loyaliteit is een ‘zijns’ loyaliteit, een bindend fenomeen tussen ‘wij’ en de 
buitenwereld waardoor enerzijds een ‘horen bij’ ontstaat en anderzijds een afgrenzing 
plaatsvindt. Deze loyaliteit blijft een leven lang bestaan. Naast de ‘zijns’ loyaliteit bestaat de 
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‘verworven’ loyaliteit door verdienste. De verworven loyaliteit kan bijvoorbeeld ontstaan tussen 
een cliënt en een zorgprofessional wanneer de cliënt voor langere tijd aangewezen is op de 
zorg van de zorgprofessional, maar de ‘zijns’ loyaliteit vanuit cliënt richting familie is altijd 
aanwezig. Daarnaast kan de ‘verworven’ loyaliteit verbroken worden, dit is niet mogelijk in de 
‘zijns’ loyaliteit (Van den Eerenbeemt & Oele, 1987).  
 
Wanneer de ‘zijns’ loyaliteit en de ‘verworven’ loyaliteit elkaar kruisen kan gesproken worden 
van een loyaliteitskeuze: is de cliënt trouw aan zijn familie (‘zijns’ loyaliteit) of is de cliënt trouw 
aan zijn zorgprofessional (‘verworven loyaliteit’). Een dergelijke kruising kan plaatsvinden 
wanneer familie en de zorgprofessional niet dezelfde zienswijze hebben over de manier 
waarop de cliënt begeleid of verzorgd wordt. Het ontstaan van loyaliteitsconflicten is inherent 
aan het menselijke bestaan. Naarmate iemand opgroeit gaat het steeds meer ‘verworven’ 
loyaliteiten aan (Van den Eerenbeemt & Oele, 1987).  
 
2.4.3 De driehoeksrelatie  
Het concept Driehoekskunde biedt houvast om de dynamiek in de 
onderlinge relaties tussen cliënt, familie en zorgprofessionals te 
doorzien en beter te begrijpen. De driehoek is opgebouwd uit 
cliënt, familie en zorgprofessional, zoals geïllustreerd in figuur 1 
(Egberts,2017). De cliënt staat aan de top van de driehoek. De 
familie zorgt samen met de zorgprofessional voor het fundament. 
Alle hoeken van de driehoek staan in verbinding met elkaar. Het 
uitgangspunt van de driehoek is dat de cliënt centraal staat. Met 
het ‘centraal staan van de cliënt’ wordt verwezen naar de 
mogelijkheden van de cliënt om autonomie en eigen regie te nemen. De wensen en ideeën 
van de cliënt over zijn leven zijn idealiter richtinggevend. Helaas is dit niet altijd het geval door 
spanningen die ontstaan tussen de verschillende hoeken van de driehoek. Deze spanningen 
kunnen leiden tot inbreuk op de autonomie en eigen regie van de cliënt (Egberts, 2017).  
 
Op de zijde van zorgprofessional – cliënt staat onvermijdelijk spanning. De zorgprofessional 
moet de cliënt enerzijds instaat stellen tot het nemen van eigen regie en autonomie, maar 
anderzijds is het de taak van de zorgprofessional om de cliënt niet te overvragen. Hierdoor 
moet de zorgprofessional soms de cliënt beperken in het maken van bepaalde keuzes, omdat 
deze keuzes slecht kunnen zijn voor de cliënt en de cliënt deze gevolgen zelf niet overziet. 
Hierdoor vindt inbreuk plaats (Willems & Slooff, 2012). Wanneer door wrijving in de zorgrelatie 
negatieve afhankelijkheid plaatsvindt zorgt dit voor spanning tussen de zorgprofessional en de 
cliënt. De cliënt wordt dan niet gehoord door de zorgprofessional. De cliënt voelt zich als het 
ware onzichtbaar. Gevoelens van ongelijkwaardigheid spelen hierbij een rol. De cliënt kan zich 
als mens of in zijn gevoelens niet erkend voelen. Ten slotte speelt onmacht een rol. Wanneer 
de cliënt het gevoel heeft geen controle meer te hebben over wat met zijn leven gebeurt, dan 
ontstaat spanning tussen de cliënt en de zorgprofessional (Van der Weel et al., 2018). Op de 
zijde van familie – cliënt staat spanning, enerzijds wil de cliënt loyaal zijn aan de familie, maar 
anderzijds heeft de cliënt zijn eigen weg te gaan. Het gaan van de eigen weg staat soms haaks 
op de verwachtingen die de familie heeft ten aanzien van de cliënt. Wanneer familie de eigen 
verwachtingen op de cliënt blijft projecteren ontstaat een risico op inbreuk (Royers, 2018). Tot 
slot kan spanning staan op de zijde tussen familie – zorgprofessional. De visie op zorg aan de 
cliënt wordt door beide vanuit een ander perspectief bekeken. Het is mogelijk dat hierdoor 
problemen ontstaan in de samenwerking tussen familie en zorgprofessional, waardoor de 
focus meer op elkaar komt te liggen, dan op de cliënt (Egberts, 2017). Spanning op deze lijn 
kan voor de cliënt voelen alsof een keuze gemaakt moet worden tussen enerzijds de familie, 
waarbij sprake is van de ‘zijns’ loyaliteit, en anderzijds de zorgprofessional, waarbij vaak 
sprake is van een ‘verworven’ loyaliteit (Van den Eerenbeemt & Oele, 1987).  
 

Figuur 1. De driehoeksrelatie tussen cliënt, familie en zorgprofessional.  
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2.5 Sensitizing concepts  
In het theoretisch kader zijn de concepten autonomie en regie op eigen leven bij cliënten met 
een LVB en de invloed vanuit de dynamiek van de driehoek op deze concepten uiteengezet. 
Afhankelijkheid in de zorgrelatie, wils(on)bekwaamheid van de cliënt en de vaardigheden 
waarover de cliënt beschikt spelen hierin belangrijke rol een. Deze concepten hebben de basis 
gevormd voor het empirisch onderzoek en zijn gebruikt om gevoeligheid te creëren tijdens het 
lezen van de patiëntervaringsverhalen en het uitvoeren van de observaties. Alsook zijn zij 
gebruikt bij het opstellen van de topiclijst voor de interviews en het analyseren van het 
empirisch materiaal.  
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3. Methoden 
 
3.1 Onderzoeksdesign 
Om de hoofd- en deelvragen van het onderzoek te beantwoorden is gekozen voor een 
kwalitatief onderzoek. In dit onderzoek is gekozen voor vormen van kwalitatief onderzoek, daar 
de onderzoeker op zoek is gegaan naar de ervaringen van cliënten, waarbij het perspectief 
van de cliënt centraal staat. Kwalitatief onderzoek richt zich tot sociale processen en 
betekenisgeving, hierdoor is het mogelijk om de ervaringen van de cliënt vanuit hun perspectief 
te ‘vangen’ (Mortelmans, 2013). 
 
In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende vormen van dataverzameling, namelijk: 
patiëntervaringsverhalen, observaties en interviews. De observaties en interviews hebben 
plaatsgevonden binnen Cello. Enkele jaren geleden heeft Cello een mensbeeld ontwikkeld, 
dat recent herijkt is. Het mensbeeld schetst dat ieder mens uniek is, eenieder met een eigen 
pakket van talenten en beperkingen. Ieder mens is van waarde, altijd volwaardig en 
gelijkwaardig aan elk ander mens. Cello stelt dat zij samen met de cliënt en familie in regie, 
eigenaar en verantwoordelijk zijn voor het goede leven. Cello schetst een basishouding als 
voortdurend gezamenlijk verkennen wat de verlangens, mogelijkheden, ervaringen en 
voorkeuren van de ander zijn. Hierbij is sprake van afhankelijkheid naar elkaar (Cello, 2022a).  
 
De respondenten zijn verzameld door vooraf criteria op te stellen. De criteria zijn doorgegeven 
aan een Manager Zorg en Dienstverlening (MZD’er) van de doelgroep LVB binnen Cello, 
waarna zij driehoeken die voldeden aan de criteria heeft gecontacteerd. Hierbij is de vraag 
gesteld of de driehoeken mee wilden doen aan dit onderzoek. De criteria waren als volgt:  

- Bij de cliënt is sprake van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB);  
- De cliënt ontvangt intramurale zorg; 
- De samenwerking rondom de zorg van de cliënt wordt vormgegeven door een 

driehoek: cliënt, familie en zorgprofessional.  
- De driehoek vormt in totaal twee jaar of langer een driehoek met elkaar.  

Aan de hand van bovenstaande criteria en de bereidwilligheid van driehoeken om deel te 
nemen aan het onderzoek zijn in totaal drie driehoeken geselecteerd. Een belangrijk 
gemeenschappelijk kenmerk van de cliënten is dat zij alle drie een vorm van betaald werk 
hebben. Het kunnen uitoefenen van betaald werk zegt iets over het cognitief functioneren van 
de cliënt. Het is mogelijk dat zij hierdoor meer uiting kunnen geven aan autonomie en eigen 
regie, dan cliënten welke geen vorm van betaald werk hebben.  
 
3.2 Dataverzameling  
Na de verkenning van deelvraag 1 en 2 op basis van literatuur is gestart met het empirisch 
onderzoek.  
 
3.2.1 Patiëntervaringsverhalen  
In de fase van dataverzameling is gestart met het lezen en analyseren van vier 
patiëntervaringsverhalen, dit zodat de onderzoeker gevoelig werd voor bepaalde concepten 
vanuit de praktijk en deze meegenomen konden worden in de observaties en interviews. 
Patiëntervaringsverhalen zijn krachtige bronnen om het perspectief van de cliënt mee te 
‘vangen’. Zij geven inzicht in alledaagse ervaringen van de cliënt, zonder dat deze vooraf 
gestructureerd worden door anderen die specifiek geïnteresseerd zijn in bepaalde ervaringen. 
Het is rijkdom om de ervaringen van cliënt van zo dichtbij te lezen (Bovenkamp, Bal & 
Platenkamp, 2019). De collectie patiëntervaringsverhalen van de Erasmus School of Health, 
Policy en Management (ESHPM) is gebruikt. In deze collectie zijn vier bruikbare 
patiëntervaringsverhalen van cliënten met een LVB gevonden. De onderzoeker is gekomen 
tot deze selectie van (ego)documenten door verschillende filters te gebruiken: verstandelijke 
beperking/verstandelijke handicap met als thema afhankelijkheid, goed leven, 
familieverhoudingen, kwaliteit van zorg en systeemdwang. In tabel 1 worden de kenmerken 
van de patiëntervaringsverhalen uiteengezet. Helaas bleek één egodocument te oud, 
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waardoor de tijdsgeest niet past bij de huidige invulling van zorg- en ondersteuning, hierdoor 
is deze uiteindelijk niet meegenomen in het onderzoek. Eén van de patiëntervaringsverhalen 
is geen volledig egodocument. In het document komen naast het perspectief van de cliënt de 
perspectieven van de oma en vader van de cliënt aanbod, omdat het document toch van 
waarde werd geacht voor het onderzoek is het wel meegenomen.  
 
Tabel 1 
Kenmerken patiëntervaringsverhalen  
Titel  Auteur  Jaar van uitgave Perspectief 
Van Boeijen los. Henk van Dijk  2016 Cliënt  
Hoezo beperking? Meta Bison  2012 Drie perspectieven: 

cliënt, oma en 
vader 

Blijf wie je bent: Mijn visie over 
het leven. 

Didier Peleman 2016 Cliënt 

Een echte doorzetter: het 
levensverhaal  

Lydia Bouman 2013 Cliënt 

 
3.2.2 Observaties  
Na het analyseren van de patiëntervaringsverhalen hebben de observaties plaatsgevonden. 
Drie verschillende typen interacties zijn geobserveerd binnen de geselecteerde driehoeken: 

1. Een informele interactie tussen cliënt en familie. 
2. Een informele interactie tussen cliënt en zorgprofessional. 
3. Een formele interactie tussen cliënt, familie en zorgprofessional tijdens het 

zorgplangesprek.  
Vooraf hebben de respondenten toestemming gegeven, via het informed consentformulier, om 
de observaties middels audio op te nemen. Tijdens de observaties heeft de onderzoeker 
veldnotities gemaakt. De veldnotities zijn na de observatie met ondersteuning van de audio 
opname onmiddellijk verder uitgewerkt om de betrouwbaarheid zo groot mogelijk te houden 
en de kans op fouten te minimaliseren. De veldnotities zijn later geanalyseerd via een 
thematische analyse. Het is gelukt om twee van de drie observaties uit te voeren voordat de 
interviews van de betreffende driehoek plaatsvonden. Door beschikbaarheid was het niet 
mogelijk alle drie de observaties plaats te laten vinden voor de interviews. 
Door drie verschillende typen interacties te observeren was de onderzoeker in staat om de 
actoren in verschillende sociale omgevingen te zien, hierdoor wordt de interactie tussen de 
verschillende actoren duidelijk. Vaak vraagt een formele interactie om andere gedragingen, 
dan een informele interactie. Door beide te observeren ontstaat een vollediger beeld van hoe 
de actoren zich presenteren binnen de driehoek. De observaties hebben in willekeurige 
volgorde plaatsgevonden, dit daar de onderzoeker afhankelijk was van de beschikbaarheid 
van de respondenten om bij de observatie aanwezig te zijn. De observaties hebben afhankelijk 
van de natuurlijke duur van de interactie gemiddeld 30 tot 60 minuten geduurd. Tijdens de 
observaties stonden de onderlinge interacties centraal. In deze interacties is gelet op het 
initiatief vanuit de cliënt om keuzes en beslissingen te maken en of dat de cliënt regie neemt 
in alledaagse handelingen. Belangrijk hierbij was of dat de cliënt hiertoe ruimte kreeg. De 
onderlinge interacties zorgde ervoor dat de dynamiek in de driehoek zichtbaar werd.  
 
3.2.3 Interviews  
De patiëntervaringsverhalen en de observaties hebben de basis gevormd voor het opstellen 
van de topiclist voor de interviews. De topiclijsten zijn opgenomen in bijlage I, II en III. De 
topiclijsten hebben als leidraad gefungeerd tijdens de interviews. Tijdens de interviews zijn 
situaties uit patiëntervaringsverhalen alsook opvallendheden uit de observaties voorgelegd 
aan de respondenten.  
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In totaal zijn acht interviews afgenomen. Drie interviews hebben plaatsgevonden met cliënten. 
De duur van deze interviews was gemiddeld 40 minuten. Drie interviews hebben 
plaatsgevonden met familieleden, waarvan in één interview gelijktijdig twee familieleden zijn 
geïnterviewd. Twee interviews hebben plaatsgevonden met zorgprofessionals. Eén 
zorgprofessional, zorgprofessional YZ, is betrokken bij twee driehoeken. Waardoor één 
zorgprofessional minder is geïnterviewd. De interviews hebben gemiddeld 45 minuten 
geduurd.  
 
De respondenten hebben vooraf toestemming gegeven, via het informed consentformulier, om 
de interviews middels audio op te nemen. De interviews zijn aan de hand van audio opname 
getranscribeerd, dit heeft in een korte periode na het afnemen van de interviews 
plaatsgevonden. Na het transcriberen zijn de transcripten gecodeerd en geanalyseerd via een 
thematische analyse. Na ieder interview heeft de onderzoeker stil gestaan bij de opgedane 
ervaringen en heeft deze meegenomen in de volgende interviews. De ervaringen welke 
passend waren in de specifieke context werden voorgelegd aan de andere respondenten. 
Hierdoor kon meer focus aangebracht worden in de dataverzameling.  
 
3.3 Data-analyse  
In de fase van data-analyse zijn de verschillende databronnen naast elkaar gelegd en met 
elkaar vergeleken. Om de data te analyseren is gebruik gemaakt van een thematische analyse. 
Thematische analyse heeft als resultaat een rijk overzicht en contextuele interpretatie van de 
onderzoeksgegevens te geven. Binnen dit onderzoek is juist gekozen voor de thematische 
analyse, omdat het onderliggende thema’s, betekenissen en verbanden blootlegt. Dit is voor 
het onderzoek relevant omdat het perspectief van de cliënt centraal staat (Verhoeven, 2020). 
Bij de thematische analyse heeft de onderzoeker drie verschillende fasen doorlopen:  

1. Ontdekkingsfase: fragmenteren en coderen (open coderen). Al lezende heeft de 
onderzoeker de transcripten in fragmenten opgedeeld, dit met als doel om patronen en 
structuur in het materiaal zichtbaar te maken. Hierna heeft de onderzoeker het 
materiaal samengevat in codes (Verhoeven, 2020).  

2. Reductiefase: thematiseren en reviseren (axiaal coderen). De grote hoeveelheid aan 
codes zijn door de onderzoeker teruggebracht tot een aantal samenhangende thema’s, 
waarna de eerste verbanden tussen thema’s gezocht zijn. Relaties en patronen werden 
zichtbaar in het materiaal (Verhoeven, 2020). 

3. Reflectiefase: vaststellen, structureren en presenteren (selectief coderen). Reflectie 
heeft plaatsgevonden op de thema’s uit het materiaal en het proces van de analyse. 
Aan de hand van reflectie heeft de onderzoeker thema’s kunnen beschrijven wat deze 
voor het onderzoek betekenen. De onderzoeker heeft op deze manier duiding gegeven 
aan de resultaten (Verhoeven, 2020).  

Tot slot is de gevonden empirische data naast de gevonden literatuur gelegd, waarna deze 
met elkaar in verband gebracht zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De codeboom 
met de codes welke gebruikt zijn tijdens het analyseren is opgenomen in bijlage IV. 
 
3.4 Validiteit en betrouwbaarheid  
In kwalitatief onderzoek richt de validiteitsvraag zich tot de afstemmening van de sociale 
werkelijkheid van de respondenten en de vertaling daarvan door de onderzoeker (Mortelmans, 
2013). In dit onderzoek wordt de validiteit bekrachtigd door triangulatie. Triangulatie betekent 
dat het resultaat krachtiger wordt naarmate dit vanuit verschillende vormen bekeken wordt. In 
dit onderzoek is gebruik gemaakt van data triangulatie: documenten uit de collectie 
patiëntervaringsverhalen, observaties en interviews. Omdat het lastig is om bij alle 
respondenten een membercheck uit te voeren, dit daar het begrijpen van de resultaten in de 
volle omvang lastig kan zijn voor cliënten met een LVB, is peer debriefing uitgevoerd. Bij de 
peer debriefing is aan één medewerker van Cello en aan één externe betrokkenen gevraagd 
om de resultaten te bekijken en om de onderzoeker kritisch te bevragen op deze resultaten 
(Mortelmans, 2013).  
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De betrouwbaarheidsvraag richt zich tot de reproduceerbaarheid van het onderzoek. 
Reproduceerbaarheid is binnen kwalitatief onderzoek een lastig begrip, daar de realiteit over 
tijd evolueert en dus verandert. Wel is het belangrijk dat het onderzoek controleerbaar is om 
de betrouwbaarheidsvraag te beantwoorden (Mortelmans, 2013). Bronmateriaal, zoals de 
patiëntervaringsverhalen en de transcripten zijn beschikbaar. De onderzoeker heeft voor een 
verhoging van de interne betrouwbaarheid gezorgd door de interviews zelf af te nemen en zelf 
te coderen en analyseren. Bij de interviews is gebruik gemaakt van een topiclijst. Om de 
externe betrouwbaarheid te verhogen heeft de onderzoeker gedurende het onderzoek een 
logboek in de vorm van een audit trail bijgehouden met daarin de gemaakte keuzes tijdens het 
onderzoek.  
 
3.5 Ethische verantwoording 
Ethische vragen komen in elke vorm van onderzoek voor. Door de persoonlijke betrokkenheid 
en het diepgaande karakter van kwalitatief onderzoek is het noodzakelijk om als onderzoeker 
de ethiek van het onderzoek, zowel voor, tijdens als na het onderzoek, in overweging te nemen 
(Mortelmans, 2013). Dit onderzoek vraagt om extra zorgvuldigheid daar binnen het onderzoek 
gewerkt wordt met cliënten met een LVB welke een kwetsbare doelgroep vormen binnen de 
maatschappij. 
 
Vanuit extra zorgvuldigheid heeft de onderzoeker een formulier gericht op de ‘informed 
consent’ opgesteld voor alle respondenten. Hierin is geborgd dat alle respondenten anoniem 
deelnemen aan het onderzoek. De onderzoeker heeft het ‘informed consent’ formulier vooraf 
doorgenomen met alle respondenten en hen de gelegenheid gegeven vragen te stellen als zij 
deze hadden. De onderzoeker heeft bewust gekozen om zowel gebruik te maken van een 
schriftelijk formulier als van gesproken taal, dit omdat het mogelijk is dat cliënten met een LVB 
een lagere taalvaardigheid, dan gemiddeld hebben. Door schriftelijk en verbale communicatie 
te combineren kan beter aangesloten worden bij het begripsniveau van de cliënt (Landelijk 
Kenniscentrum LVB, 2021).  
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4. Resultaten 
 
In tabel 2, 3 en 4 worden de kenmerken van de respondenten van de drie driehoeken, welke 
deel hebben genomen aan het onderzoek, weergegeven.  
 
Tabel 2 
Kenmerken van de respondenten van driehoek X 
Aanduiding tekst Geslacht  Leeftijd  Rol in de driehoek 
CX Man  47 Cliënt 
ZPX Vrouw 46 Persoonlijk Begeleider (pb’er) 
FX Vrouw 71 Moeder van cliënt X 

 
Tabel 3 
Kenmerken van de respondenten van driehoek Y 
Aanduiding tekst Geslacht  Leeftijd  Rol in de driehoek 
CY Vrouw 38 Cliënt 
ZPYZ Vrouw 29 Persoonlijk Begeleider (pb’er) 
FY1 Vrouw 66 Moeder van cliënt Y 
FY2 Man 67 Vader van cliënt Y 

 
Tabel 4 
Kenmerken van de respondenten van driehoek Z 
Aanduiding tekst Geslacht  Leeftijd  Rol in de driehoek 
CZ Man  45 Cliënt 
ZPYZ Vrouw 29 Persoonlijk Begeleider (pb’er) 
FZ Vrouw 48 Zus van cliënt Z 

 
4.1 ‘Mijn familie als basis’ 
Cliënten zijn vanwege hun beperking niet in alle opzichten zelfredzaam. Op sommige 
levensgebieden hebben zij zorg- en ondersteuning nodig van anderen. Het is de vraag of dat 
deze hulp door de cliënt gezien wordt als welkome hulp of dat zij zich hierdoor afhankelijk 
voelen naar anderen. Familie is vaak degene die zorg inschakelt voor de cliënt. Zij signaleren 
iets en trekken bij instanties of zorgprofessionals aan de bel. De cliënt heeft hier in eerste 
instantie niet veel zeggenschap in, omdat dit veelal gebeurt in de jongere levensjaren.  
 

Het overgrote deel van mijn leven heb ik doorgebracht in een instelling voor 
verstandelijke gehandicapten. Vandaag de dag spreken we van mensen met een 
verstandelijke beperking. Anderen hebben voor mij over deze levensweg beslist. Maar 
er kwam een moment dat ik de regie over mijn eigen leven ter hand kon nemen. Ook 
dat levenspad ging niet altijd over rozen. Maar tot op de dag van vandaag ben ik blij 
dat ik zelf de verantwoordelijkheid voor mijn verdere leven vorm kon geven (Van Dijk, 
2016, p. 5).  

 
Familie ervaart geregeld afhankelijkheid wanneer instanties of zorgprofessionals worden 
ingeschakeld. Zij moeten zich als het ware overgeven aan de deskundigheid van deze 
professionals, maar dat is niet altijd even makkelijk.  
 

Afhankelijkheid speelt in ons leven een grote rol. D.J. is afhankelijk van zijn ouders, 
van ons. Wij zijn met zijn drieën afhankelijk van artsen, docenten, therapeuten en 
andere hulpverleners. Wij zijn afhankelijk van begrip, van de wil om te luisteren (Bison, 
2012, p. 33). 
 

Familie vormt voor de cliënt veelal een basis. De band tussen cliënt en familie bestaat immers 
vaak al een leven lang. Een basis van waaruit zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.  
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Ik ben blij dat hij die basis voelt, dat hij op ons terug kan vallen [FZ].  

 
Sommige cliënten hebben zodanig grote behoefte aan deze basis, dat zorgprofessionals 
zorgen hebben hoe het voor de cliënt is als deze basis weg (dreigt) te vallen.  
 

Bij CY is het soms wel iets wat door mijn hoofd heen schiet. Van ja wat als ouders 
dadelijk niet meer zo betrokken kunnen zijn of als ouders wegvallen? Ik denk dat dat 
voor haar heel lastig gaat zijn. Nu zijn ouders natuurlijk nog niet zo oud, dat dat in de 
hele nabije toekomst ligt. Maar zij hangt daarin wel heel erg naar ouders [ZPYZ]. 

 
Cliënten vinden het veelal fijn dat zij op hun familie terug kunnen vallen en ervaren hen als 
een grote steun in het dagelijkse leven. Er zijn echter situaties waarbij de basis van familie als 
beknellend wordt ervaren. Familie is te overbezorgd wat ervoor zorgt dat de cliënt te weinig 
ruimte krijgt om het leven naar eigen wensen in te richten, dit zorgt voor een negatieve inbreuk 
op de autonomie en eigen regie van de cliënt.  
 

Mijn familie bestaat uit twee zussen. Die zie ik niet meer. Ik heb het contact verbroken. 
Dat vind ik wel jammer maar het is beter zo. Hun over bezorgdheid staat mijn vrijheid 
in de weg. Op dat punt zijn zij een belemmering in wie ik mag zijn (van Dijk, 2016, p. 
11).  

 
Familie wordt door de cliënt in de meeste gevallen als een basis gezien. Een basis van waaruit 
zij de wereld om zich heen kunnen ontdekken en hun vaardigheden kunnen vergroten. 
Cliënten ervaren afhankelijkheid in hun relatie met familie, maar deze afhankelijkheid wordt 
niet altijd als negatief bestempeld. Pas wanneer de afhankelijkheid naar familie zo groot wordt 
dat geen ruimte meer is voor de eigen ‘ik’, dan vindt negatieve afhankelijkheid plaats.  
 
4.2 ‘Op mijn zorgprofessional kan ik bouwen’ 
Zorgprofessionals vormen naast familie een belangrijk fundament voor de cliënt. De ene 
zorgprofessional is de andere zorgprofessional niet. Eenieder heeft eigen normen en waarden 
en een eigen visie hoe de beste zorg voor cliënten eruitziet. De cliënt kan zich gelukkig prijzen 
met een zorgprofessional die luistert, aansluit bij de behoefte van de cliënt en daarin samen 
optrekt.  
 

Groepsleider Jan ondernam actie op mijn groeiende eigenwaarde. Het was de tijd 
waarin medezeggenschap, van mensen met een verstandelijke beperking, terrein 
veroverde. Hij vroeg: ‘Wat wil jij?’ De belangrijkste vraag die hij had kunnen stellen (Van 
Dijk, 2016, p. 27). 

 
Door aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt en te luisteren kan de zorgprofessional de 
cliënt ondersteunen in de keuzes die hij maakt, waardoor de cliënt ruimte voelt om zijn eigen 
weg te gaan. Helaas spelen organisatorische zaken mee in de ruimte die de zorgprofessional 
heeft om deze ondersteuning aan de cliënt te bieden. Zorgprofessionals werken een beperkt 
aantal uur per week, waardoor zij op bepaalde dagen of tijdstippen afwezig zijn. Dit kan lastig 
zijn voor de cliënt wanneer ondersteuning nodig is.  
 

Je kan altijd bellen of appen, maar als ze geen dienst heeft dan leest ze het niet 
natuurlijk. Maar als ze moet werken en ze leest het dan appt ze meteen terug [CZ].  

 
Naast vaste pb’ers worden schaduw pb’ers ingezet, zodat cliënten bij een andere 
zorgprofessional terecht kunnen wanneer hun vaste zorgprofessional afwezig is. Daarnaast 
zijn zorgprofessionals op de woning aanwezig, maar de meeste cliënten hebben toch een 
bepaalde vertrouwensband met hun pb’er of schaduw pb’er waardoor zij deze zaken liever 
met hen oppakken.  
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Ook dat ze persé een schaduw pb’er wil hè. Dat ze terug kan vallen op iemand, dat is 
heel aanwezig bij haar. Maar dan zeggen wij van: ‘Nou ja, dat is niet persé noodzakelijk, 
want je kan gewoon bij iedereen terecht’. En dat is ook gewoon zo, maar bij haar zit 
dat in haar hoofd [FY1 & FY2].  

 
Binnen woonlocaties wordt aan de hand van Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s) per cliënt 
bekeken welke zorg de cliënten nodig hebben en hoe dat deze behoefte aan zorg om gezet 
kan worden in bezetting op de woonlocatie. De bezetting in de vorm van fysieke aanwezigheid 
op de woonlocatie wordt bepaald door het management en het team.  
 

Er zijn een aantal cliënten met een hogere ZZP binnen de woonlocatie. CZ heeft 
bijvoorbeeld een lagere ZZP. Toen er op enig moment een andere cliënt kwam wonen 
met een ZZP 6 kregen wij er meer tijd bij. Diegene had ook behoefte aan meer tijd, dus 
passen wij de tijden dat wij op de woonlocatie aanwezig zijn aan. Dat vond CZ best 
lastig, want hij had er geen zin in dat de begeleiding al om 15:00 voor de deur stond 
[ZPYZ].  

 
De cliënt moet op zijn zorgprofessional kunnen bouwen, maar hierdoor kan de cliënt ook 
afhankelijkheid naar de zorgprofessional ervaren. Familie heeft begrip voor de grenzen aan 
de mogelijkheden die de zorgprofessional heeft. Het is geen realistische verwachting om van 
een zorgprofessional te vragen om 24/7 beschikbaar te zijn voor de cliënt. Familie en 
zorgprofessionals liggen hierbij op één lijn. Voor de cliënt is dit soms lastiger te begrijpen, want 
de zorgprofessional hoort er toch voor de cliënt te zijn?  
 
4.3 ‘Ben jij er voor mij?’ 
Tussen cliënt, zorgprofessional en familie vindt in de driehoek een samenspel plaats. Alle drie 
de actoren zijn verbonden met elkaar. Zij hebben elkaar nodig om de zorg rondom de cliënt 
goed te kunnen organiseren. Veelal is de band tussen cliënt en familie de basis van waaruit 
het verdere samenspel in de driehoek plaatsvindt. De band tussen cliënt en familie bestaat 
immers vaak al een leven lang.  
 

Mijn ouders heb ik hoog in ’t vaandel. Zij hebben me gebracht tot wat ik nu ben, men 
zegt: een goser, met een lieve uitstraling, die er goed uitziet en zich kan beheersen 
wanneer dit vereist wordt (Bison, 2012, p. 33). 

 
De zorgprofessional is slechts een passant in het samenspel, omdat zij door hun professionele 
zorgtaak toegewezen zijn aan de cliënt. Wanneer deze professionele zorgtaak stopt of komt 
te vervallen, dan stopt het samenspel met de betreffende zorgprofessional. Vaak wordt dan 
weer een nieuwe zorgprofessional geïntroduceerd in de driehoek, wat ervoor zorgt dat het 
samenspel weer verandert. CZ woont ongeveer vijf jaar op zijn huidige woonlocatie binnen 
Cello. In deze periode heeft hij vijf verschillende pb’ers gehad, waarvan de laatste twee jaar 
dezelfde pb’er. CZ heeft aangegeven dat je als cliënt niet zelf je pb’er mag kiezen. Hij geeft 
aan dat dit wel aangegeven kan worden, maar dat de keuze voor de toewijzing van een pb’er 
uiteindelijk gemaakt wordt door het team van de woonlocatie in een vergadering (CZ, 
persoonlijke communicatie, 5 mei 2022).  
 

Je mag niet kiezen natuurlijk, konden we maar kiezen [CZ]. 
 
Wel wordt geprobeerd om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de wens van de cliënt voor een 
bepaalde pb’er. Echter, is het afhankelijk van het opleidingsniveau en de functie van een 
medewerker of dat zij pb’er mogen zijn.  
 

Nou er wordt gevraagd: ‘Wie zou je het liefste hebben?’, alleen je moet een bepaalde 
opleiding hebben dan. Niveau 4 en dat hebben ze niet allemaal, dan zit je met een 
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dilemma gewoon. Maar goed CY heeft tot op heden altijd aan mogen geven wie zij het 
liefste wil, maar ze mag ook zeggen wie ze absoluut niet wil. En dat is tot op heden 
altijd goed gegaan [FY2].  

 
Voor een goed samenspel in de driehoek is het voor de cliënt en familie belangrijk dat de 
zorgprofessional een vast gezicht is, dat zij een klik hebben en elkaar kunnen vertrouwen.  
 

Wat ik wel merk is dat als er veel wisselingen zijn bij CZ, qua begeleiding, dan gaat hij 
een beetje zwemmen. Dan wordt hij een beetje opstandig. Want je merkt wel dat een 
vast persoon bij wijze van spreken ‘live time’ gewoon belangrijk is, klaar! [FZ]. 

 
Wanneer de zorgprofessional een vast gezicht is en de cliënt langer kent, dan kent de 
zorgprofessionals de cliënt beter. De zorgprofessional is dan op de hoogte van hoe zij hun 
leven in willen richten en hoe hun leven in elkaar steekt. Hierdoor kan de zorgprofessional 
beter aansluiten bij de cliënt en passende ondersteuning geven als dit nodig is.  
 

Dat ik met ZPYZ, wel liever met ZPYZ dan met ZPA. Met ZPA is het anders, want ZPYZ 
weet hoe mijn leven in elkaar zit, maar ZPA weet het niet [CY].  

 
In het zorgplangesprek wordt het samenspel tussen cliënt, familie en zorgprofessional goed 
zichtbaar. Door de cliënt de ruimte te geven om eigen wensen, behoeften en voorkeuren 
kenbaar te maken kan familie en zorgprofessional hierbij aansluiten.  
 

CY heeft haar zorgplangesprek en zit naast haar moeder in de bank in haar eigen 
appartement. ZYZ is schuin naast CY op een stoel gaan zitten, zodat zij tijdens het 
gesprek makkelijk oogcontact kan maken met CY. ZPYZ richt zich in het gesprek 
eigenlijk alleen tot CY. CY en al haar wensen en ideeën staan centraal in het gesprek. 
CY pakt haar rol goed op en doet actief mee. ZPYZ doorloopt het zorgplan en vraagt 
actief naar de gedachte van CY over de doelen en wensen die op dit moment in het 
zorgplan staan. CY geeft haar wensen en behoefte aan en ZPYZ speelt hierop in. CY 
weet goed haar woord te doen. FY1 geeft af en toe een instemmend geluid, wat CY 
sterkt in haar rol tijdens het gesprek. FY1 geeft CY ruimte in het gesprek blijft zelf wat 
op de achtergrond, zodat CY kan floreren [Observatie formele interactie tussen CY, 
FY1 en ZPYZ]. 

 
Het nemen van de regie in het zorgplangesprek door de cliënt is niet altijd vanzelfsprekend. 
Maar als de cliënt de regie neemt en hier een ontwikkeling in doormaakt, dan is dit fantastisch 
voor het samenspel in de driehoek.  
 

Wat mij op viel met dat ondersteuningsplan gesprek, is dat zij heel erg goed d’r woord 
deed. Dat was ten opzichte van twee jaar geleden, van voor corona, want dan heb je 
dat altijd één keer per jaar. Ik was verbaasd, want ik heb heel weinig gezegd. Ja, ik heb 
iets verteld over die huiskamer, maar verder niet. En verder met ZPYZ en die interactie 
tussen die twee, dat was… En CY zei wat ze wilde en wat ze dacht en ze las mee. En 
ze pakte de pen en maakte ze van definitie afspraak van. Ik denk van dat is toch wel 
een vooruitgang. Dat vond ik echt. Dat was anders nooit, dan hadden wij het woord 
[FY1]. 

 
Het samenspel in de driehoek heeft invloed op de ruimte die de cliënt ervaart om keuzes te 
maken, om wensen achterna te gaan en zich verder te ontwikkelen. In een samenspel waarbij 
aangesloten wordt bij de cliënt is hiertoe een vruchtbare voedingsbodem. In een samenspel 
waarbij geen aansluiting wordt gevonden bij de cliënt ontstaat spanning. De spanning kan 
uiteindelijk zorgen voor een negatieve afhankelijkheid van de cliënt naar familie en 
zorgprofessionals, waardoor ontwikkeling bij de cliënt beperkt is.  
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4.4 ‘Niet achter mijn rug om’ 
Bij een goed samenspel is sprake van openheid naar elkaar. Het gaat erom dat de cliënt 
serieus genomen wordt en dat de cliënt weet dat familie en zorgprofessionals te vertrouwen 
zijn.  
 

Eén leiding heeft een keer gebeld. Ik was een keer een beetje kwaad of boos. Toen 
hebben ze aan die kant mijn zus gebeld, aan de X kant. Toen gingen ze mijn zus bellen 
en kreeg een telefoontje en ik zat in mijn tuin: ‘Alles goed met je’, Ik zeg: ‘Hoezo?’. ‘Nou 
ik krijg net een telefoontje met een leiding aan de telefoon dat je niet zo lekker in je vel 
zit’, ik zeg: ‘Oké, dan loop ik nu even naar mijn kamer, want dan ben ik boos als ze 
achter mijn rug om jou gaan bellen’. De leiding moet dan bij mij gewoon zeggen: ‘CZ ik 
wil nu met je naar je kamer lopen en dan gaan we nu je zus bellen’, dat heb ik ook 
gezegd. En zo ga je met volwassen mensen om [CZ]. 

 
In sommige situaties maakt familie of zorgprofessional bewust de afweging om voor het 
contact met de cliënt even contact te hebben met elkaar. Vaak wordt dit gedaan, zodat familie 
en zorgprofessional op één lijn zitten en hetzelfde uitstralen naar de cliënt. Wanneer 
zorgprofessional en familie niet op één lijn zitten of niet hetzelfde uitstralen kan dit voor de 
cliënt verwarrend zijn. De verwarring kan leiden tot probleemgedrag bij de cliënt.  
 

Nee, eigenlijk is dat nooit echt voorgekomen bij CY of CZ. Bij andere cliënten doen we 
dat weleens, maar dan meer omdat wij weten wanneer wij iets met hen bespreken, dat 
zij daarna direct contact opnemen met familie. Dus meer om te zorgen dat we hetzelfde 
verhaal hebben [Zorgprofessional YZ]. 

 
Om ervoor te zorgen dat de cliënt door de zorgprofessionals goed opgevangen wordt kan 
familie de afweging maken om de zorgprofessional in te lichten zonder dat de cliënt hierin 
eerste instantie van op de hoogte is. Vaak heeft iets plaatsgevonden in één van de 
levenssferen van de cliënt waar familie wel van op de hoogte is maar de zorgprofessional niet. 
Door de zorgprofessional in te lichten kan de juist ondersteuning aan de cliënt geboden 
worden. De cliënt kan dit ervaren als inbreuk, want waarom mag hij niet zelf bepalen wie hij 
van wat op de hoogte stelt? Het is mogelijk dat de cliënt het niet prettig vindt dat de 
zorgprofessional kennis heeft van datgene. Wel wordt de cliënt na het contact tussen familie 
en zorgprofessional vrijwel altijd op de hoogte gebracht dat contact tussen hen heeft 
plaatsgevonden.  
 

Hebben we wel bedacht, dan bel ik eerst de begeleiding van dit is er aan de hand. We 
gaan dadelijk naar hem toe en we gaan het hem zelf vertellen, maar op het moment 
dat hij zich dan terugtrekt, verdrietig of boos is, dan weten jullie ervan. En dan gaan we 
dus naar hem toe en dan zeg ik wel CZ sorry ik moet wel zeggen, ik weet dat jij altijd 
alles graag zelf doet, maar in deze vond ik het heel belangrijk om jou te helpen en om 
voor jou te zorgen om ook de begeleiding op de hoogte te brengen. En dan is hij eerst 
een beetje nors, maar op het moment dat wij dan weg zijn en de begeleiding komt op 
dat moment een soort van toevallig langs… En zij zeggen: ‘Hé CZ hoe is het?’. En hij 
doet zijn verhaal, dan kan hij meteen zijn verhaal doen en hun gaan meteen in het 
verhaal mee. En dan zegt hij toch altijd wel, dat was fijn [FZ].  

 
Openheid speelt een grote rol in het samenspel van de driehoek. Cliënten verwachten dat zij 
meegenomen worden in het contact dat familie en zorgprofessional onderling hebben, daar 
het immers om hen gaat! Cliënten kunnen inbreuk ervaren wanneer achter hun rug om contact 
plaats vindt tussen familie en zorgprofessional. Familie en zorgprofessionals zien dit contact 
vaak als functioneel. Door de ander op de hoogte te stellen kan de juiste ondersteuning 
geboden worden aan de cliënt. Cliënten hebben niet altijd het vermogen om te overzien dat 
het onderlinge contact dat plaatsvindt tussen familie en zorgprofessional bedoeld is om aan te 
kunnen sluiten bij de cliënt.  
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4.5 ‘We zitten in hetzelfde schuitje’ 
Cliënten hebben op de woonlocatie te maken met medecliënten. Zij hebben niet gekozen om 
gezamenlijk in één huis te wonen, maar toch is dit de realiteit. Cliënten moeten dealen met 
elkaars gewoonte, behoefte en gedragingen. Dit is niet altijd makkelijk en kan een negatieve 
impact hebben op het leven van de cliënt en de keuzes welke de cliënt kan maken.  
 

Maar goed, haar weerbaarheid dat is en blijft altijd een probleem. Ze woont daar met 
vijf anderen. Waarvan één autistisch met nog die beperking, de ander is ook autistisch 
maar die heeft weer dat. Aan de overkant woont A, dat is heel, heel laag niveau. Sorry 
dat ik het zeg, maar het is wel zo. En die eist ook veel aandacht op. Dus ik vind het 
nogal wat, ik vind het nogal wat [FY1]. 
 

Familie vindt het lastig dat hun verwant moet samenleven met andere cliënten. Zij zien dat 
andere cliënten zorgen voor inbreuk op de mogelijkheid van hun verwant om het leven volledig 
naar eigen wens in te richten. Sommige medecliënten eisen meer aandacht op dan anderen. 
Hierdoor nemen zij meer tijd van de zorgprofessional in beslag en hebben de andere cliënten 
minder tijd met de zorgprofessional. Door cliënten wordt dit ervaren als inbreuk. De ene 
zorgprofessional is in staat om dit gedrag van de betreffende cliënt te kaderen of de tijd naar 
behoefte te verdelen tussen de cliënten, maar dit lukt niet iedere zorgprofessional even goed.  
 

Ze doet de hele tijd aandacht vragen aan de begeleiding. Dat doet mij pijn, dat vind ik 
klote. Dan voel ik mij eigen alleen maar achtergehouden. Dan denk ik bij mij neem eens 
een keer tijd voor mij als ik erom vraag. ZPYZ deed het van de week wel, dat ze meer 
aandacht aan mij geeft. Dan geeft ze bij cliënt A aan: ‘het komt nu even niet uit ik ben 
even bezig’ [CY].  

 
In sommige gevallen kan een medecliënt bepaalde vrijheden binnen de woonlocatie niet aan. 
De medecliënt moet beperkt worden in deze vrijheden. Het is mogelijk dat andere cliënten 
binnen de woonlocatie door deze beperking beperkt worden in hun vrijheden. Dit zorgt voor 
een grote inbreuk op hoe de cliënt het eigen leven in kan richten.  
 

Binnen woonlocatie X pikken sommige cliënten geregeld etenswaren uit de koelkast. 
Onder de noemer van eigen regie werd gezegd dat het niet mogelijk is om de keuken 
af te sluiten door de deur van de keuken op slot te draaien. Echter, werden wel de 
etenswaren uit de koelkast gehaald, zodat deze in ieder geval niet gepikt konden 
worden. Niet alleen cliënten die daadwerkelijk het ‘pik’ gedrag inzetten werden beperkt, 
maar ook andere cliënten van de woonlocatie worden hiermee beperkt [Informele 
observatie CX en FX].  

 
Doordat verschillende cliënten binnen een woonlocatie met elkaar moeten samenleven en 
zorgprofessionals moeten delen treedt afhankelijkheid naar elkaar op. Deze afhankelijkheid 
zorgt ervoor dat de individuele cliënt zijn eigen leven niet volledig naar eigen wensen en 
inzichten in kan richten, hierdoor vindt inbreuk plaats op de eigenheid van de cliënt.  
 
4.6 ‘Tussen willen, kunnen en mogen’ 
In het huidige burgerschapsparadigma wordt van cliënten verwacht dat zij net als iedere burger 
de regisseur zijn over het eigen leven. Deze veronderstelling sluit onvoldoende aan bij de 
realiteit, waarin cliënten niet volledig zelfredzaam zijn, maar hier ondersteuning vanuit andere 
bij nodig hebben. Bij het maken van keuzes of nemen van beslissingen speelt mee of dat 
cliënten deze willen maken. Verschillende cliënten vinden dit spannend of moeilijk. Zij hebben 
de behoefte om de keuze of beslissing bij iemand anders te laten. 
 

Want sommige cliënten met hoog niveau hebben ook weleens de neiging om ons 
continu in de actie te zetten, waardoor ze zelf zeg maar naar achter kunnen blijven 
leunen. Terwijl juist dan ons motto is om de cliënt daarin in zijn kracht te zetten. En ook 
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al vinden ze het spannend, dan kunnen we helpen, maar we nemen het niet over. En 
bij sommige dingen is dat wel spannend en is dat ook lastig om de eigen 
verantwoordelijkheid daarin te nemen en daarin te zien. En is het juist aan ons om te 
zeggen: ‘Oké je vindt het spannend, maar oké we doen het samen [ZPYZ].  

 
Sommige cliënten willen wel keuzes of beslissingen maken, maar zijn hierin onzeker of hebben 
behoefte aan extra bevestiging. Dit kan voortkomen uit negatieve ervaringen uit het verleden. 
 

Hij heeft die terugval gehad en dat heeft hem echt wel onzeker gemaakt. En schaamte 
heeft hij daarvan. Op het moment dat je nu zegt: ‘Daar hebben we het niet meer over 
en we gaan door’. En je bevestigt hem in de keuzes die hij nu maakt en je zegt: ‘Je 
bent goed bezig’. Dan helpt dat hem [FZ].  

 
Doordat familie of zorgprofessionals de cliënt vertrouwen en bevestiging geven, wordt de cliënt 
in staat gesteld om uiteindelijk zelf de keuze of beslissing te maken. In sommige situaties willen 
cliënten keuzes of beslissingen maken, maar krijgen zij vanuit familie of zorgprofessional hier 
onvoldoende ruimte toe. Soms hangt dit samen met de wilsonbekwaamheid van de cliënt, 
maar dit is niet altijd het geval. Het kan gaan om onmacht van familie of zorgprofessional om 
een situatie anders in te richten. Zij lopen dan tegen hun eigen beperkingen aan, wat wel zorgt 
dat de cliënt beperkt wordt in het naar eigen wensen en vermogen in richten van het leven.  
 

Je wilt wat en het mag niet. Het argument was altijd: ‘dat doen we hier niet’. Ik schikte 
me naar de omstandigheden waarin ik verkeerde. Bij al het verzet was ik ook vaak te 
lief en te gehoorzaam. Zo denk ik achteraf (Van Dijk, 2016, p. 25).  

 
Cliënten hebben over het algemeen de wil én het vermogen om dingen van alledag in te richten 
zoals zij dat willen. Hierbij kan gedacht worden aan de structuur van de dag, de alledaagse 
activiteiten die zij ondernemen en over het algemeen de uiterlijke verzorging. Al is de uiterlijke 
verzorging soms wel onderwerp van discussie tussen cliënt en familie.  
 

CX wil al langere tijd een baard, maar zijn moeder is hier eerder niet mee akkoord 
gegaan. Voor het zorgplangesprek heeft CX zich voorbereid en zijn punten op papier 
geschreven. CX heeft tijdens het zorgplan gesprek de ruimte om zijn eigen punten in 
te brengen en te bespreken. Zo komt het punt rondom het hebben van een baard naar 
voren. De vertwijfeling bij moeder is zichtbaar, maar met een klein beetje ondersteuning 
van ZPX heeft CX het voor elkaar gekregen, hij mag een baard laten groeien! In het 
gesprek komt naar voren dat moeder bang is voor de ‘tussenfase’ van de baard, daar 
het onverzorgd eruit kan zien. Zij vindt het belangrijk dat CX verzorgd eruitziet, omdat 
hij hier anders op nagekeken wordt. Daarnaast is zij bang dat op het werk van CX 
vervelende opmerkingen gemaakt gaan worden naar hem. Na een goed gesprek zijn 
FX en CX tot een compromis gekomen. CX mag zijn baard laten groeien tijdens zijn 
vakantie, dan kan beoordeeld worden of dat CX een baard iets vindt en of dat hij instaat 
is om deze goed te kunnen verzorgen [Observatie formele interactie CX, FX en ZPX].  

 
Enerzijds ontstaat inbreuk doordat de cliënt wordt beperkt in het vormgeven van zijn eigen 
leven, maar anderzijds wil familie de cliënt beschermen voor negatieve ervaringen in het leven 
welke een negatieve impact kunnen hebben op de cliënt. Door de cliënt nooit bloot te stellen 
aan negatieve ervaringen in het leven wordt het de cliënt ontnomen om van verkeerd 
ingeschatte keuzes of beslissingen te leren.  
 
Naast het ‘willen’ maken van keuzes en beslissingen speelt mee dat cliënten vaardigheden 
moeten beschikken om dit te kunnen. Het kan voor cliënten door hun beperking lastig zijn om 
de gevolgen van een bepaalde keuze volledig te overzien. Zij kunnen dan behoefte aan 
bevestiging hebben, zodat zij weten dat ze goed op weg zijn.  
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Ouders zijn juist ook heel erg van het stimuleren en het zelf laten doen. En als jij dat 
wil doen, dan moet je dan doen meid. En die zijn daarin heel open en voor haar 
helemaal niet belemmerend. Als zij op vakantie wil met haar vriend, dan gaan ze dat 
regelen. Als zij met haar opa wil, dan gaan ze dat regelen. Ze staan eigenlijk overal 
voor open. Maar ze zoekt wel altijd die bevestiging en dat gevoel van familie is ook 
altijd voor haar heel belangrijk. Dus in principe kan zij dat gewoon helemaal zelf invullen 
en krijgt ze van iedereen om haar heen die ruimte. Maar ja zij heeft daarin wel gewoon 
veel bevestiging nodig. Ik vraag me soms weleens af als ouders wegvallen is het voor 
haar dan voldoende als ze die bevestiging dan alleen van begeleiding krijgt, of… Maar 
ja dat weet ik natuurlijk niet [ZPYZ].  

 
Cliënten vinden het lastig om buiten een bestaande situatie te kijken. Het is lastig voor de cliënt 
om zich voor te stellen wat een verandering voor gevolg kan hebben op het eigen leven. Dit 
geldt zowel voor veranderingen die een mogelijk positief effect hebben, als veranderingen die 
een mogelijk negatief effect hebben. Door de cliënt stap voor stap mee te nemen in de 
verandering en hierbij verwerkingstijd te geven, wordt het voor de cliënt makkelijker om zich 
een nieuwe situatie voor te stellen. Hierdoor kan de cliënt een betere afweging maken of deze 
nieuwe situatie wenselijk is voor henzelf. 
 

Ja, ik zou je vertellen dat is met die slaapkamer ook, ze heeft zoveel spullen dat wil je 
niet weten, maar goed dat heb ik al verteld… En ik kan daar helemaal niet tegen hè 
van die kasten die helemaal prop zijn. Ik geloof dat ze acht of negen jassen heeft, 
winterjassen, dus dat zijn allemaal grote pakketten. Nou, goed. Ik zei: ‘Nou het zou 
misschien wel een leuk idee zijn om jouw bed anders te zetten en een andere kast, een 
beetje een kast die papa en mama ook hebben, dan kun je in de hoogte spullen kwijt. 
Kunnen we het een keer uitzoeken en…’. ‘Ja, maar ik woon hier!’. ‘Ja dat klopt, ja dat 
klopt’. Toen was FY2 naar de vergadering van de cliëntenraad dus ik was alleen met 
CY, dus ik zeg: ‘Kom op, nu gaan we eens even jouw bed verzetten’. En ik denk ik hoop 
dat het past hè, want dat moest van zo, naar zo gezet worden. ‘Ow’, zei ze. Nou ik zeg: 
‘Kom op mee helpen’. De hele kast de huiskamer ingetrokken, nou dat ging goed. Toen 
dacht ik nou dat bed hè, onder het raam, dus aan de zijkant. Dat paste precies, dat 
hadden wij al uitgemeten. Dus ik zeg nou, dan kan eventueel die linnenkast op de 
badkamer staan, dan kijk je maar of dat bevalt en dan komt hier een andere kast. Dan 
kun je alles uitzoeken en doen. En toen stond dat bed en toen was het goed [FY1]. 

 
Niet het vermogen hebben om bepaalde gevolgen te overzien hangt soms samen met 
wilsonbekwaamheid. Dit komt geregeld tot uiting wanneer het gaat om de financiën van de 
cliënt.  
 

Maar stel je hebt zelf de pinpas zou dan nog willen dat mama meegaat of zou je dan 
alleen gaan? ‘Dan is het geld zo op denk…’ [CX]. 

 
Keuzes op medisch vlak zijn voor de cliënt vaak lastig te begrijpen. In de spreekkamer wordt 
moeilijke vakjargon gebruikt, waardoor de cliënt het niet snapt. Een inschatting maken van de 
gevolgen van behandeling X en Y is voor de cliënt moeilijk. In sommige gevallen wordt de 
cliënt niet wilsbekwaam geacht om keuzes te maken op medisch vlak. Het is dan aan de 
wettelijk vertegenwoordiger om samen met de cliënt een keuze te maken.  
 

Als er grote dingen zijn bij een tandarts, dan nemen we het wel een stukje over. Als het 
gaat om medische consequenties van wat betekent dat dan. Om dan samen die 
vertaalslag te maken. Dan wordt het te veel medische termen en denkt hij: ‘Oe, ik weet 
het niet’ en dan nemen we hem mee. Dan heeft hij daar ook wel weer eigen regie over. 
De beslissing maakt hij dan door onze uitleg uiteindelijk helemaal zelf [FZ].  
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En tot slot speelt mee of cliënten keuzes en beslissingen mogen maken. Dit kan te maken 
hebben met een juridische beschikking, zoals mentorschap, bewindvoering of een curator. 
 

Mijn ouders waren curator. Daarna werd mijn zus bewindvoerder. Om ‘van 
bewindsvoering naar eigen regie’ over te gaan was niet eenvoudig. Ik moest naar de 
rechtbank om mijn eigen wens te verdedigen. Mijn verzoek moest ik vooraf schriftelijk 
inleveren. Een groepsleidster hielp mij daarbij. Mijn zus ging die dag mee. Het was in 
drie minuten geregeld (Van Dijk, 2016, p. 31).  

 
Soms is het nodig dat de cliënt tegen schade of lijden beschermd wordt. Familie of 
zorgprofessionals grijpen dan in en begrenzen de cliënt in zijn of haar gedrag.  
 

Eigen regie en autonomie staat op nummer één. En daar waar ik zie dat het pijnlijk 
wordt of het wordt ongezond of het wordt nou ja niet meer acceptabel, omdat het 
gevaar… Dat is het eigenlijk als het gevaar brengt, dan denk ik dat wij echt moeten 
ingrijpen. En eerder niet [FZ]. 

 
Zaken die mogelijk voor schade zorgen worden niet altijd hetzelfde beoordeeld door cliënt en 
familie. Dit speelt bijvoorbeeld bij alcohol gebruik. De cliënt heeft niet het vermogen om de 
gevolgen van overmatig alcoholgebruik te overzien, maar familie wel dus stellen zij grenzen in 
het gebruik. De cliënt wordt door familie begrensd in het zelf mogen maken van een afweging. 
Familie weet dit op zo’n manier aan te vliegen, dat de cliënt dit niet als inbreuk ervaart.  
 

In principe mag ik wel wat pilsjes hebben, maar dan vraagt ze: ‘CX hoeveel heb je 
erop?”. En dan zeg ik: ‘Drie, vier, vijf. ‘En dan nou stoppen’, dat moet. Op een feestje 
van een bewoner die was toen vijftig. Toen had ik een stuk of twee pilsjes op en toen 
was ik daarna zelf overgestapt op water. Ik zeg tegen ons ma: ‘Ik heb twee pilsjes op’. 
En dan zegt ze: ‘CX dat heb je goed gedaan’. Dus dan krijg ik weer een complimentje, 
dat ik het goed heb gedaan. Ja, heerlijk vind ik dat [CX].  

 
Cliënten ervaren in sommige gevallen een sterke loyaliteit naar familie. De cliënt heeft het 
gevoel toestemming vanuit familie nodig te hebben om iets te mogen. Familie ziet het als hun 
recht om ergens wel of geen toestemming voor te geven. De cliënt kan hierdoor grote inbreuk 
ervaren op de ruimte om zelf richting te geven aan het leven, maar vanuit een loyaliteitsbesef 
accepteren zij dit. Het zetten van een tatoeage kan hierbij gezien worden als een voorbeeld.  
 

Als ik een tatoeage laat zetten, dan mag ik bij mijn ouders niet meer binnenkomen. 
Dus, dan doe ik het maar niet. Heel moeilijk vind ik dat. Als mijn moeder mij vraagt dan 
zei ze tegen mij: ‘Als je het doet als ik er niet meer ben, dan heb je allemaal tatoeages 
op je arm’. Dan ga ik mijn arm helemaal vol zetten [CX]. 

 
Het willen, kunnen en mogen maken van keuzes en beslissingen is voor cliënten niet zo 
eenvoudig als verondersteld wordt in het burgerschapsparadigma. Niet alle cliënten willen zelf 
een beslissing maken. Sommige cliënten vinden het spannend en hebben ondersteuning van 
familie en zorgprofessionals. Het is lastig voor cliënten om een beslissing te maken wanneer 
zij zich geen voorstelling kunnen maken of de gevolgen kunnen overzien. Door ondersteuning 
vanuit familie en zorgprofessionals op het gebied van advies en bevestiging worden zij instaat 
gesteld om een keuze te maken of beslissing te nemen. Daarnaast is het mogen maken van 
een keuze of beslissing soms tegenstrijdig. In sommige gevallen is de cliënt niet wilsbekwaam 
waardoor de cliënt de keuze of beslissing niet kan en mag maken, maar er zijn ook situaties 
waarbij cliënten vanuit een loyaliteitsbesef hierin begrensd worden. Het 
waardigheidsparadigma vindt hierbij een betere aansluiting, omdat verondersteld wordt dat de 
cliënt in verbinding met zijn omgeving uiting geeft aan het leven.  
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5. Conclusie, discussie & aanbevelingen 
 
5.1 Conclusie 
De onderzoeksvraag welke centraal stond tijdens dit onderzoek is als volgt: ‘’Hoe leidt de 
dynamiek van de driehoek tot inbreuk op de autonomie en eigen regie van cliënten met een 
Licht Verstandelijke Beperking (LVB)?’’. Aan de hand van verschillende concepten worden de 
hoofd- en deelvragen van dit onderzoek beantwoord.  
 
5.1.1 Positieve en negatieve inbreuk  
De dynamiek in de driehoek leidt op verschillende manieren tot inbreuk op de autonomie en 
eigen regie van cliënten. Het woord ‘inbreuk’ insinueert dat het om iets negatiefs, iets niet 
wenselijks gaat. Maar het kan zowel gaan om een positieve vorm van inbreuk, welke als 
gewenst en ondersteunend ervaren wordt, als om een negatieve vorm van inbreuk, welke als 
beperkend en niet gewenst ervaren wordt door de cliënt.  
 
Negatieve inbreuk wordt als niet wenselijk ervaren. Dit vindt meestal plaats vanuit het initiatief 
van familie of zorgprofessional en hangt samen met een regel, afspraak of verbod, waardoor 
de cliënt beperkt wordt in zijn autonomie en eigen regie. Dit gedrag vanuit familie en 
zorgprofessional wordt ingezet om een risico op schade en lijden bij de cliënten te beperken 
of te voorkomen en kan samenhangen met de wilsbekwaamheid van de cliënt (Vinkers et al, 
2014). In sommige gevallen hangt de negatieve inbreuk samen met de normen en waarden 
van familie of zorgprofessional welke geprojecteerd worden op de cliënt. Het is mogelijk dat 
de negatieve inbreuk ontstaat vanuit een initiatief van de cliënt. Uit de onderzochte praktijk 
blijkt dat cliënten het soms spannend vinden om eigen regie of autonomie te nemen. De cliënt 
kan dan de eigen autonomie of regie proberen weg te leggen bij familie of zorgprofessional. 
Het is dan de kunst vanuit familie en zorgprofessional om de autonomie en eigen regie bij de 
cliënt te laten en ondersteuning te bieden waar de cliënt het moeilijk of spannend vindt. 
Negatieve inbreuk kan gelabeld worden als: ongewenst, geen vertrouwen, bemoeienis en 
grensoverschrijdend.  
 
Bij positieve inbreuk wordt de inbreuk als wenselijk gezien. Positieve inbreuk vindt meestal 
plaats vanuit het initiatief van de cliënt en hangt samen met een behoefte van de cliënt. Een 
cliënt kan in het leven ergens tegen aanlopen of een dilemma ervaren. De cliënt wil dit 
bespreken met familie of zorgprofessional en vraagt om een ‘overlegmomentje’. Hierbij neemt 
de cliënt het heft in eigen handen, neemt dus zelf de regie. In het overlegmomentje geeft de 
cliënt aan wat er aan de hand is en gaat actief op zoek naar raad, advies en ondersteuning. 
Door het overlegmomentje krijgt de cliënt inzicht in hetgeen wat speelt en ontvangt handvatten 
hoe het beste met de situatie om gegaan kan worden. De cliënt heeft deze positieve interventie 
nodig om zaken te kunnen ordenen en vandaar uit autonomie en eigen regie te nemen. De 
keuze over hoe om te gaan met de situatie ligt bij de cliënt. Soms is een overlegmomentje niet 
nodig en is de cliënt alleen op zoek naar bevestiging. De cliënt heeft bevestiging nodig om te 
weten dat de goede weg gevolgd wordt. De inbreuk vindt plaats vanuit vraag en behoefte van 
de cliënt en wordt daarom gezien als welkome hulp. In sommige gevallen vindt de positieve 
inbreuk plaats vanuit het initiatief van familie of zorgprofessional. Zij signaleren een worsteling 
of dilemma bij de cliënt en proberen hierop in te haken door raad, advies of ondersteuning te 
geven. Door cliënten wordt dit als prettig ervaren. Zij voelen zich gezien en ondersteund. 
Positieve inbreuk kan gelabeld worden als: gewenst, hulp, ondersteuning en welkom. 
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5.1.2 Dynamiek in de driehoek 
De concepten autonomie en eigen regie zijn in het 
theoretisch kader uiteengezet. Wanneer gekeken wordt 
naar deze concepten binnen de dynamiek van de 
driehoek, dan is complexiteit zichtbaar. Aan de hand van 
de verschillende zijden van de driehoek kan dieper 
ingegaan worden op de dynamiek en de inbreuk die plaats 
vindt op de autonomie en eigen regie van de cliënt. In 
figuur 2 wordt de driehoeksrelatie tussen cliënt, familie en 
zorgprofessional weergegeven. Inzichten uit de 
literatuur ten aanzien van de driehoek zijn in het 
theoretisch kader uiteengezet.  
 
Op de zijde cliënt – familie is sprake van een relatie die vaak al een heel leven bestaat. Hierbij 
is sprake van een ‘zijns’ loyaliteit, een bindend fenomeen tussen ‘wij’ en de buitenwereld, 
waardoor enerzijds een ‘horen bij’ ontstaat en anderzijds een afgrenzing van de buitenwereld 
(Van den Eerenbeemt & Oele, 1987). Een duidelijk verschil is zichtbaar tussen de ervaringen 
vanuit de patiëntervaringsverhalen en de gevolgde driehoeken binnen Cello. Uit de ervaringen 
van de patiëntervaringsverhalen komt naar voren dat de cliënt bepaalde ideeën en wensen 
over de inrichting van het leven heeft. Dit kan haaks staan op de verwachtingen vanuit familie 
naar de cliënt. Vanuit familie vraagt dit om mee te bewegen met de cliënt, maar dit kan lastig 
zijn. Familie kan de angst hebben dat een bepaalde wens of idee verkeerd uitpakt bij de cliënt 
en wil de cliënt hierin behoeden. Familie treedt dan beschermend op en beperkt de cliënt 
hierin. Dit wordt door de cliënt als bemoeienis ervaren. De cliënt heeft uiteindelijk zijn eigen 
weg te gaan en moet zelf ervaren wat wel en wat niet werkt in het leven, hier kan lering 
uitgehaald worden (Royers, 2018). In extreme gevallen kan de cliënt zich genoodzaakt voelen 
om het contact met familie te verbreken om zijn eigen weg te kunnen gaan (Van Dijk, 2016). 
Wanneer de cliënt geen gehoor vindt bij familie kan de cliënt naar de zorgprofessional toe 
trekken om zo alsnog zijn zin te krijgen, wat weer invloed heeft op de onderlinge dynamiek.  
 
Cliënten binnen de gevolgde driehoek zien familie veelal als een basis van waaruit zij zich 
verder kunnen ontwikkelen. De cliënten schakelen geregeld zelf de hulp van familie in, omdat 
zij behoefte hebben aan een ‘overlegmomentje’. Soms wordt beïnvloeding door familie actief 
ingezet. Zij zien een worsteling bij de cliënt en wanneer de worsteling te groot wordt spelen zij 
hierop in. Samen wordt het probleem uiteengezet en worden verschillende oplossingen 
onderzocht. De cliënt komt tot nieuwe inzichten en kan uiteindelijk zelf een keuze maken welk 
oplossing als meest passend wordt ervaren. De cliënt ervaart dit als welkome ondersteuning. 
Naast positieve inbreuk vindt weleens negatieve inbreuk plaats. De negatieve inbreuk in de 
gevolgde driehoeken komt overeen met de negatieve inbreuk bij de patiëntervaringsverhalen. 
Door familie wordt ingegrepen wanneer zij zien dat een bepaalde keuze of beslissing leidt tot 
een risico op schade of lijden. De cliënt kan die als niet gewenste bemoeienis ervaren. Een 
andere vorm van negatieve inbreuk vindt plaats wanneer familie hun eigen normen en waarden 
projecteren op de cliënt en vanuit deze normen en waarden een verbod bij de cliënt 
wegleggen. Cliënten ervaren dit als niet prettig, maar toch voelen zij zich vanuit loyaliteit 
verplicht om zich te houden aan dit verbod. Zorgprofessionals herkennen dit geregeld maar 
voelen zich niet bij machte om het gedrag van familie hierin bij te sturen. 
 
Op de zijde cliënt – zorgprofessional is sprake van een relatie welke ontstaat vanuit een 
zorgvraag die de cliënt heeft. Cliënten geven aan afhankelijk te zijn van de gevoeligheid van 
zorgprofessionals om hun hulpvraag te zien, horen en hier passende zorg- en ondersteuning 
op in te zitten (Van der Weele et al., 2018). Vanuit de patiëntervaringsverhalen wordt duidelijk 
dat het wonen in een intramurale setting voor de cliënt een beperkend karakter kan hebben. 
Wanneer wensen over de inrichting van het eigen leven buiten de normen en waarden van de 
zorgprofessionals vallen, dan is geregeld het argument dat het binnen de instelling zo niet 
gedaan wordt. De cliënt voelt zich beperkt in zichzelf mogen zijn (Van Dijk, 2016). De cliënt 

Figuur 2. De driehoeksrelatie tussen cliënt, familie en zorgprofessional.  
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moet het treffen met een zorgprofessional die wíl luisteren en de cliënt ondersteunt bij zijn 
wensen. Bij de verschuiving naar het burgerschapsparadigma kwam hiervoor meer aandacht, 
daar de cliënt werd gezien als de regisseur van het eigen leven, waarin zorgprofessionals 
ondersteuning bieden (Schuurman, 2014). Passende zorg- en ondersteuning die aansluit bij 
de cliënt kan als positieve inbreuk gelabeld worden.  
 
In de gevolgde driehoeken komt de ervaren inbreuk vanuit de zorgprofessional veelal overeen 
met de ervaren inbreuk van familie. Daarnaast geven cliënten aan dat het van belang is dat 
de zorgprofessional weet hoe de cliënt in elkaar steekt en hoe zij het beste bij de cliënt aan 
kunnen sluiten. Een klik tussen cliënt en zorgprofessional is cruciaal om tot een goed 
samenspel te komen. Helaas hebben cliënten in de praktijk te maken met veel wisselingen 
van zorgprofessionals, waardoor de continuïteit niet altijd geborgd kan worden. Dit is soms 
frustrerend voor cliënt, alsook voor familie. 
 
Op de zijde familie – zorgprofessional is sprake van een relatie tussen ongelijkwaardige 
partijen (Morée, 2004). In de patiëntervaringsverhalen wordt zichtbaar dat familie afhankelijk 
is van de zorgprofessional voor zorg- en ondersteuning voor hun verwant. Familie moet hierbij 
ruimte creëren voor de zorgprofessional en bepaalde zaken loslaten, wat niet altijd makkelijk 
is. De zorgprofessional is afhankelijk van de familie om mee te bewegen in de zorg- en 
ondersteuning aan de cliënt, dit is niet altijd eenvoudig omdat beide een andere visie hierop 
kunnen hebben. Een kloof kan ontstaan tussen zorgprofessional en familie. Deze kloof kan zo 
groot worden, dat een loyaliteitsvraag ontstaat bij de cliënt. Blijft de cliënt trouw aan zijn familie, 
de ‘zijns’ loyaliteit, of blijft de cliënt trouw aan zijn zorgprofessional, de ‘verworven’ loyaliteit 
(Van den Eerenbeemt & Oele, 1987)? 
 
In de gevolgde driehoeken komt de vraag naar openheid naar voren. Cliënten willen ervan op 
de hoogte zijn als familie en zorgprofessional onderling contact hebben over de cliënt. 
Wanneer dit niet het geval is, dan voelen cliënten zich niet serieus genomen. In sommige 
gevallen wordt door familie of zorgprofessional bewust de afweging gemaakt om onderling 
contact te hebben zonder dat de cliënt daarvan op de hoogte is. Dit vanuit de intentie om 
goede ondersteuning voor de cliënt te organiseren. Wanneer de cliënt hierachter komt, dan 
kan dit als een grote negatieve inbreuk op de autonomie en eigen regie ervaren worden.  
 
5.2 Discussie 
In het onderzoek is gekeken naar de sociale werkelijkheid van de driehoeksrelatie tussen 
cliënt, familie en zorgprofessional in een intramurale setting en de inbreuk die plaats vindt op 
de autonomie en eigen regie van de cliënt. Eerder is geïllustreerd dat de zorg- en 
ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking de afgelopen decennia 
ontwikkeling heeft doorgemaakt, waardoor paradigma verschuivingen hebben 
plaatsgevonden. Het is zeer waarschijnlijk dat deze ontwikkeling zich de komende jaren verder 
voortzet. In een maatschappij waar zorgkosten stijgen moet gekeken worden naar alternatieve 
om deze kosten te reduceren. Het organiseren van zorg- en ondersteuning zal nog meer 
weggelegd worden bij de cliënt zelf en diens omgeving. Om de cliënt niet te laten ‘verdrinken’ 
in deze verantwoordelijkheid is meer ondersteunende verbinding nodig vanuit familie en 
zorgprofessionals. De autonomie en eigen regie van de cliënt wordt dan bekrachtigd door de 
verbinding met anderen, wanneer dit als uitgangspunt genomen wordt hebben cliënten meer 
het gevoel net als andere hier uiting aan te kunnen geven.  
 
Aan de hand van criteria en bereidwilligheid van driehoeken om deel te nemen aan het 
onderzoek zijn de driehoeken geselecteerd. Het is mogelijk dat geselecteerde driehoeken zelf 
al interesse hadden in de concepten autonomie en eigen regie, waardoor zij bereidwillig waren 
om deel te nemen aan het onderzoek. Het is mogelijk dat de driehoeken vanuit deze interesse 
zelf al bewuster bezig waren met deze concepten en de mogelijke inbreuk die daarmee 
samenhangt. De uitkomsten van het onderzoek kunnen daarom minder representatief zijn voor 
driehoeken waarin minder interesse is voor deze concepten. 
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Een gemeenschappelijk kenmerk van de cliënten uit de gevolgde driehoeken binnen Cello is 
dat zij allemaal een vorm van betaald werk hebben. Dit zegt iets over het cognitief functioneren 
van deze cliënten. Het is mogelijk dat cliënten die geen betaald werken hebben, maar een 
vorm van dagbesteding volgen, lager cognitief functioneren. Het cognitief functioneren heeft 
invloed op de mate waarin een cliënt keuzes en beslissingen kan overzien en hier richting aan 
kan geven. Het is mogelijk dat bij cliënten die dagbesteding volgen vanwege het verminderde 
cognitief functioneren familie en zorgprofessionals meer moeten bijsturen of in moeten grijpen 
door grenzen te stellen. De cliënt kan hierdoor meer negatieve inbreuk ervaren. Door dit 
mogelijke verschil is het twijfelachtig of dit onderzoek representatief is voor alle cliënten met 
een LVB in een intramurale setting.  
 
In het onderzoek is gebruik gemaakt van datatriangulatie: patiëntervaringsverhalen, 
observaties en interviews. Door datatriangulatie zijn de resultaten krachtiger, omdat deze 
vanuit verschillende data bekeken wordt. Door zowel observaties als interviews uit te voeren 
is de onderzoeker voor een periode betrokken geweest bij de driehoeken. Vanuit deze 
betrokkenheid heeft de onderzoeker de respondenten leren kennen, hierdoor werden de 
respondenten steeds opener. De onderzoeker heeft vanuit deze openheid een diepe inkijk 
gekregen in de dynamiek binnen de driehoek. Het leren kennen van de respondenten kan 
onbewust invloed hebben gehad op het vermogen van de onderzoeker om objectiviteit te 
bewaren.  
 
Het onderzoek is een beperkt tijdsframe tot uitvoering gebracht, hierdoor heeft de onderzoeker 
keuzes moeten maken ten aanzien van het onderzoek. Door het beperkte tijdsframe heeft de 
onderzoeker slechts een beperkt aantal driehoeken binnen één zorgorganisatie kunnen 
onderzoeken. Wanneer het onderzoek in meerdere zorgorganisaties tot uitvoering gebracht 
zou zijn, dan konden verschillen in de ervaren inbreuk op autonomie en eigen regie zichtbaar 
worden. Wat de representativiteit van het onderzoek vergroot. Ondanks het beperkte 
tijdsframe heeft de onderzoeker verschillende perspectieven in het onderzoek kunnen 
includeren, wat van grote waarde voor het onderzoek is en de representativiteit vergroot.  
 
5.3 Aanbevelingen  
Op basis van de conclusie en discussie kunnen aanbevelingen gedaan worden aan zowel de 
alledaagse praktijk als aan toekomstige onderzoekers voor vervolgonderzoek.  
 
5.3.1 Aanbevelingen voor de praktijk  
Onderstaand worden enkele aanbevelingen voor de praktijk beschreven.  

- Zorgorganisaties kunnen in de organisatie afspraken maken over de inrichting van het 
zorgplangesprek. Er kan afgesproken worden dat de cliënt, indien de cliënt dit zelf 
wenst, het hele zorgplangesprek aanwezig is en dat tijdens het gesprek alleen de 
punten vanuit de cliënt besproken worden. Het gaat immers om de cliënt.  

- Zorgorganisaties kunnen thema-avonden organiseren omtrent de dynamiek van de 
driehoek en de inbreuk die daarmee samenhangt op de autonomie en eigen regie van 
de cliënt. Door themabijeenkomsten te organiseren en hiervoor families en 
zorgprofessionals uit te nodigen kan bewustwording plaatsvinden over het eigen 
gedrag en de invloed daarvan op de autonomie en eigen regie van de cliënt.  

- Zorgorganisaties kunnen trainingen organiseren voor cliënten om hen uitleg te geven 
over concepten autonomie en eigen regie en hoe zij dit vorm kunnen geven in hun 
eigen leven.  

 
5.3.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek  
Onderstaand worden enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek beschreven.  

- Vervolgonderzoek kan plaatsvinden binnen andere zorgorganisaties voor mensen met 
een verstandelijke bepekring. Cello heeft bepaalde visie over de samenwerking binnen 
de driehoek en de rol die de cliënt daarin heeft. En brengt deze ook in praktijk bij de 
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onderzochte cliëntgroep. Het is mogelijk dat andere visies van zorgorganisaties hierop 
tot andere uitkomsten leiden.  

- In vervolgonderzoek kan gekeken worden naar cliënten met een LVB die een vorm van 
dagbesteding volgen. Per toeval bleek een gemeenschappelijk kenmerk van de 
cliënten van dit onderzoek dat zij allemaal een vorm van betaald werk hebben. Het 
hebben van betaald werk zegt iets over het cognitief functioneren van de cliënt wat 
wellicht invloed heeft op de mate waarin de cliënt autonomie en eigen regie kan nemen.  

- In vervolgonderzoek kan een vergelijkend onderzoek over tijd worden uitgevoerd door 
gebruik te maken van patiëntervaringsverhalen. De afgelopen decennia hebben 
verschillende paradigma verschuivingen plaats gevonden welke invloed hebben gehad 
op de autonomie en eigen regie van cliënten. Het is interessant om inzicht te krijgen 
hoe dit over tijd verandert om dit mee te nemen richting de toekomst.  
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Bijlage I: Topiclijst interview cliënt  
 
Regie op eigen leven 
Korte uitleg definitie regie op eigen leven (simpele taal)  
Voorbeeld over regie op eigen leven (kiezen hoe laat je naar bed gaat, kiezen wat je gaat 
eten, kiezen welke kleding je koopt en aan doet) 
Het hebben van regie op eigen leven: 

- Wat vind jij belangrijk in je leven (verder aanhaken: x, y zelf mogen bepalen) 
- Welke keuzes mag je zelf maken?  

• Te denken aan: vrienden, liefde, eten en drinken, activiteiten, dagindeling (hoe 
laat op staan en hoe laat naar bed), telefoongebruik, social media, Pb’er, wie er 
voor je zorgt, persoonlijke verzorging 

• Wat mag je niet zelf kiezen? Zou je dat liever wel zelf kiezen? 
- Wordt er naar je geluisterd wanneer je iets wel of niet wil? 
- Keuzes welke de cliënt liever samenneemt met familie of zorgprofessional 
- Welke keuzes over leg je met je begeleider?  
- Welke keuzes over leg je met je familie? 

 
Autonomie  
Korte uitleg definitie autonomie (simpele taal)  
Voorbeeld over het nemen van autonomie (zelf beslissen waar je woont of waar je werkt of 
zelf beslissen met wie je omgaat) 
Het hebben van autonomie (huiselijke taal vragen):  

- Wettelijk vertegenwoordiger 
• Eigen wettelijk vertegenwoordiger / curator / mentor / bewindvoerder 

- Welke beslissingen mag je zelf nemen?  
• Moet je weleens iets doen, wat je niet wil?  
• Mag je weleens iets niet doen, wat je wel wil? 

- Welke beslissingen over leg je met je pb’er?  
- Welke beslissingen over leg je met je familie? 
- Afhankelijkheid van zorgprofessional?  

• Wensen of activiteiten aanpassen aan begeleiding?  
• Voldoende toegang tot informatie? 
• Relatie begeleiding en invloed van medebewoners? 

- Afhankelijkheid van familie? 
 
Samenwerking met zorgprofessional en familie 
Korte uitleg definitie driehoek (simpele taal)  
Voorbeeld over samenwerking in de driehoek (zorgplan gesprekken, contact met familie 
en zorgprofessional wanneer er iets is) 
Samenwerken binnen de driehoek: 

- Beschrijven van relatie met familie / begeleider. 
- Korte lijnen met familie /zorgprofessional.  
- Gelijkwaardigheid? 
- Waarover praat jouw familie met de begeleiding? 
- Gaat de begeleiding wel eens iets bespreken met je (familie – naam) 
- Hoor je weleens iets over die gesprekken? Zijn zij het eens, maken ze ruzie, willen 

ze jou samen overtuigen? 
 
 
 
 



 36 

Bijlage II: Topiclijst interview familielid  
 
Regie op eigen leven 
Korte uitleg definitie regie op eigen leven  
Voorbeeld over regie op eigen leven (kiezen hoe laat je naar bed gaat, kiezen wat je gaat 
eten, kiezen welke kleding je koopt en aan doet) 
Het hebben van regie op eigen leven: 

- Hoe kijkt u aan tegen regie op eigen leven voor uw (zoon / dochter / broer / zus)? 
- Welke keuzes mag de cliënt wel of niet zelf maken?  

• Te denken aan: vrienden, liefde, eten en drinken, activiteiten, dagindeling (hoe 
laat op staan en hoe laat naar bed), telefoongebruik, social media, Pb’er, wie er 
voor je zorgt, persoonlijke verzorging 

• Over welke onderwerpen zou x iets anders kiezen, als hij/zij het voor het 
zeggen had? En hoe gaat dat dan? Voorbeeld? 

- Wordt er door de familie / zorgprofessional geluisterd wanneer de cliënt iets ander 
wil?  

- Welke keuzes wil de cliënt graag samen met familie maken?  
- Welke keuzes neemt familie voor cliënt? Voorbeeld? Waarom bij deze de keuze bij 

familie? 
 

 
Autonomie  
Korte uitleg definitie autonomie  
Voorbeeld over het nemen van autonomie (zelf beslissen waar je woont of waar je werkt of 
zelf beslissen met wie je omgaat) 
Het nemen van autonomie:  

- Wat vindt u belangrijk als het gaat om autonomie voor uw (zoon / dochter / broer / 
zus).  

- In hoeverre mag uw zoon / dochter / broer / zus zichzelf zijn en zijn leven naar 
eigen vermogen inrichten? 

- Wat heeft uw zoon / dochter / broer / zus van u nodig om zichzelf te mogen zijn en 
zijn leven naar eigen vermogen in te richten? 

- Welke beslissingen mag de cliënt zelf nemen?  
• Moet de cliënt weleens iets doen, wat hij niet wil?  
• Mag de cliënt weleens iets niet doen, wat hij wel wil?  

- Over welke beslissingen is er overleg tussen cliënt / familie /zorgprofessional? 
- Welke beslissingen neemt de familie? 

 
 
Samenwerking met zorgprofessional en familie 
Korte uitleg definitie driehoek  
Voorbeeld over samenwerking in de driehoek (zorgplan gesprekken, contact met familie 
en zorgprofessional wanneer er iets is) 
Samenwerken binnen de driehoek: 

- Beschrijven van relatie met cliënt / zorgprofessional. 
- Korte lijnen met familie /zorgprofessional.  
- Gelijkwaardigheid? 
- Spanningen in de driehoek? 
- Welke zaken bespreekt u met de begeleiding?  
- Hoe verloopt zo’n gesprek?  
- Waarover wordt u het makkelijk eens?  
- Als u niet op dezelfde lijn zit, hoe gaat dat?  
- Krijgt u informatie: voldoende? Tijdig?  
- Terugkoppeling naar cliënt: worden daar afspraken over gemaakt? 
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Bijlage III: Topiclijst interview zorgprofessional  
 
Regie op eigen leven 

- Hoe kijk je aan tegen regie op eigen leven van de cliënt? 
- Hoe kijkt het team tegen regie op eigen leven aan? Wat zijn de verschillende 

opvattingen? 
- Wat is de visie vanuit het management op autonomie van de cliënt? Hoe komt dit 

terug in de praktijk? 
-  

Het hebben van regie op eigen leven: 
- Welke keuzes mag de cliënt wel of niet zelf maken?  

• Te denken aan: vrienden, liefde, eten en drinken, activiteiten, dagindeling (hoe 
laat op staan en hoe laat naar bed), telefoongebruik, social media, Pb’er, wie er 
voor je zorgt, persoonlijke verzorging 

- Wordt er door de familie / zorgprofessional geluisterd wanneer de cliënt iets wel of 
niet wil?  

- Welke keuzes wil de cliënt graag samen met familie / zorgprofessional maken?  
- Welke keuzes neemt familie / zorgprofessional voor cliënt? 

 
 
Autonomie  

- Hoe kijk je aan tegen het concept autonomie voor de cliënt? 
- Hoe kijkt het team tegen autonomie aan? Wat zijn de verschillende opvattingen? 
- Wat is de visie vanuit het management op regie op eigen leven? Hoe komt dit terug 

in de praktijk? 
- Wat vind je belangrijk als het gaat om autonomie voor cliënt x?  
- In hoeverre mag cliënt x zichzelf zijn en zijn leven naar eigen vermogen inrichten? 
- Wat heeft cliënt x van je nodig om zichzelf te mogen zijn en zijn leven naar eigen 

vermogen in te richten? 
Het nemen van autonomie:  

- Welke beslissingen mag de cliënt zelf nemen?  
• Moet de cliënt weleens iets doen, wat hij niet wil?  
• Mag de cliënt weleens iets niet doen, wat hij wel wil?  

- Over welke beslissingen is er overleg tussen cliënt / familie /zorgprofessional? 
- Welke beslissingen neemt de familie? 
- Welke beslissingen neemt de zorgprofessional? 

 
 
Samenwerking met zorgprofessional en familie 

- Hoe zie je de driehoek?  
- Hoe verloopt het binnen de driehoek? 

Samenwerken binnen de driehoek: 
- Beschrijven van relatie met cliënt / familie. 
- Korte lijnen met familie /zorgprofessional.  
- Gelijkwaardigheid? 
- Spanningen in de driehoek? 
- Welke zaken bespreek je met cliënt? 
- Welke zaken bespreek je met familie?  
- Hoe verloopt zo’n gesprek?  
- Waarover word je het makkelijk eens?  
- Als je niet op dezelfde lijn zit, hoe gaat dat?  
- Krijg je informatie: voldoende? Tijdig?  
- Terugkoppeling naar cliënt: worden daar afspraken over gemaakt? 
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Bijlage IV: Codeboom  
 
Afhankelijkheid 
Afhankelijkheid naar familie 
Afhankelijkheid naar medebewoners 
Afhankelijkheid naar zorgprofessional  
Afhankelijkheid verwant naar cliënt  
Betutteling  
Cliënt willen beschermen  
Gehoord worden  
Onafhankelijkheid  
Beïnvloeding door strategisch gedrag  
Advies en overleg voor regie op eigen leven  
Behoefte aan structuur  
Bijsturing regie op eigen leven 
Familie speelt in op gedrag (sturing, advies, bevestiging) 
Nieuwe inzichten vanuit familie 
Overleg voor bevestiging  
Waardering  
Samenspel  
Afstemming met zorgprofessional  
Beinvloeding door medebewoners  
Bemoeizucht familie  
Bezwaard voelen  
Familie als basis  
Familie reflecteert  
Goede zorg 
Grenzen stellen naar familie  
Loyaliteit  
Normen en waarden  
Ondersteuning  
Ongelijkheid in relatie  
Samenspel  
Strubbelingen zorgrelatie  
Transparantie samenwerking driehoek  
Zorgrelatie (driehoek) 
Zorgrelatie cliënt – familie  
Zorgrelatie cliënt – zorgprofessional  
Zorgrelatie familie – zorgprofessional  
Tussen willen, kunnen en mogen  
Autonomie  
Behoefte cliënt  
Belangrijk in leven  
Bewijsdrang  
Eisen aan jezelf (cliënt) 
Familie neemt het over  
Gedrag cliënt kaderen  
Gevolgen keuzes 
Grenzeloos 
Inclusie 
Integriteit van het lichaam 
Keuzevrijheid  
Kwaliteit van bestaan 
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Over vragen  
Rechten 
Regie op eigen leven  
Regie op eigen leven beperken  
Risico op schade of lijden  
Vaardigheden regie op eigen leven  
Verder ontwikkelen & leren  
Vrijheid  
Wilsbekwaamheid  
Zelfbeschikking 
Zelfstandig  
Zingeving 

 


