
laat zien waar goede zorg om draait

Hoe gaat het met de persoon 
die u vertegenwoordigt? 
Wat gaat goed? Wat kan beter?

Iemand uit uw directe omgeving heeft in het dagelijks leven 
zorg en ondersteuning nodig. U bent de wettelijk 
vertegenwoordiger van deze persoon. Of u bent door de 
wettelijk vertegenwoordiger gevraagd om aanspreekpunt te 
zijn in contact met de zorgaanbieder. Als contactpersoon voert 
u de gesprekken met de zorgaanbieder over passende 
zorgafspraken. Zorg die past bij de persoon die de zorg en 
ondersteuning nodig heeft.



www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Aan de slag?
U kunt bij de zorgaanbieder aangeven wat voor u 
een prettige manier is om met de vragenlijst aan 
de slag te gaan. Mogelijk kunt u de vragenlijst zelf 
invullen op de computer. U kunt ook hulp krijgen 
bij het invullen van iemand uit uw omgeving of 
iemand van de zorgaanbieder. Belangrijk is dat u 
degene bent die een goed beeld heeft van de 
persoon om wie het gaat. 

Observatie-overzicht
Na afloop ontvangt u een overzicht met een 
samenvatting van uw antwoorden. Dit observatie-
overzicht kunt u gebruiken bij de gesprekken die 
gaan over degene voor wie u contactpersoon bent. 
Het is een handig overzicht om de zorg te 
evalueren en zorgafspraken te maken of aan te 
passen. 

Heeft u een eigen e-mailadres? 
Dan ontvangt u automatisch uw observatie-
overzicht. Heeft u geen eigen emailadres? Dan 
kunt u iemand anders toestemming geven het 
observatie-overzicht namens u via e-mail te 
ontvangen en aan u te overhandigen.

Goed voorbereid in gesprek
De zorgaanbieder maakt gebruik van de 
observatiemethode van Mijnkwaliteitvanleven.nl 
om met u in gesprek te gaan. Hoe gaat het met de 
persoon die u vertegenwoordigt? Draagt de 
geboden zorg bij aan kwaliteit van leven? Sluit de 
ondersteuning aan bij wat voor hem of haar op dit 
moment belangrijk is? Biedt de omgeving 
voldoende veiligheid? Wat gaat goed? En wat kan 
beter?

De observatie-vragenlijst 
Met de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl 
brengt eerst een van de medewerkers de eigen 
observaties in beeld. De medewerker beschrijft wat 
hij of zij ziet en wat opvalt in de dagelijkse omgang. 
Als naastbetrokken contactpersoon krijgt u de 
vraag om dit ook te doen. De vragen gaan over het 
dagelijks leven, de gezondheid en de omgeving van 
de persoon die u vertegenwoordigt. Ook zijn er 
vragen over de zorg en ondersteuning die u samen 
biedt. 

2 zien meer dan 1 
Door uw observaties via de vragenlijst op een rijtje 
te zetten, brengt u de situatie in beeld vanuit uw 
oogpunt. Door het professionele perspectief 
(ingevuld door een medewerker) en het perspectief 
vanuit familie of mantelzorger (ingevuld door u) 
naast elkaar te leggen, kunt u samen bespreken 
welke zorg en ondersteuning het beste past. 
Zo draagt u bij aan de kwaliteit van leven van de 
persoon die u vertegenwoordigt en gaat u goed 
voorbereid in gesprek.  

Samen leren en verbeteren
Tegelijkertijd helpt u mee de zorg te verbeteren. 
De uitkomsten worden anoniem gebruikt voor 
onderzoek om de zorg in Nederland te verbeteren. 
Juist ook voor mensen die hun eigen stem niet 
meer kunnen laten horen. Met elkaar laat u zien 
waar goede zorg om draait.


