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Eigen regie
van ouderen in de langdurende 
intramurale zorg
Werkvormen
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Hoe kan ik het thema eigen regie van ouderen in 
de langdurende intramurale zorg bespreekbaar 
maken? 

Videofragmenten
De videofragmenten kunnen op verschillende manieren 

ingezet worden, in de zorgpraktijk en in het onderwijs. In 

de zorgpraktijk door bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg 

gezamenlijk een filmpje te bekijken en dit na te bespreken. 

Maar het is ook mogelijk om medewerkers individueel 

naar een filmpje te laten kijken en er daarna tijdens een 

teamoverleg op terug te komen. De filmpjes zijn ook in te 

zetten op familieavonden of tijdens trainingen waarin het 

thema eigen regie een rol speelt. 

In het onderwijs kunnen de video’s ingezet worden als 

lesmateriaal. Studenten kunnen de video’s zowel individueel 

als klassikaal bekijken en bespreken. 

Doelstellingen
In het kader van het onderzoek van Jolande van Loon  over 

Eigen regie van ouderen in de langdurende intramurale 

zorg, zijn er drie video’s ontwikkeld. De video’s hebben het 

volgende doel:

• Zorgverleners laten zien hoe praktijksituaties 

aangaande het thema eigen regie eruit kunnen zien en 

laten zien tegen welke situaties men kan aanlopen. 

• Zorgverleners laten reflecteren op hun eigen visie, 

ervaringen en handelen betreffende het thema eigen 

regie. 

• Zorgverleners de mogelijkheid geven om door middel 

van praktijksituaties het onderwerp eigen regie te 

bespreken met collega’s. 
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Welke werkvormen kan ik 
inzetten?
Bij de drie video’s die zijn ontwikkeld kunnen verschillende 
werkvormen ingezet worden om zelf maar ook samen stil te 
staan bij de gebeurtenissen die visueel worden gemaakt in 
de filmfragmenten.

Herken je de situatie?
• Wat is jouw visie, die van je collega en die van de 

organisatie waar je werkzaam bent als het gaat om 
Eigen regie?

• Herken je de situatie uit de filmpjes?

• Wat zie je aan Eigen regie-bevorderende handelingen 
terug in de filmpjes?

• Wat zie je aan Eigen regie-ontnemende handelingen 
terug in de filmpjes?

• Hoe zou je zelf handelen in soortgelijke situaties, 
waarom?

Leeft het thema Eigen regie onder de collega’s en/of wordt het 
wel eens besproken in het team?

Vragen die beantwoord kunnen worden in de onderstaande 
werkvormen. Deze werkvormen worden later in dit 
document toegelicht:
1. Associatiekaarten
2. Het kompas
3. Pitch & gossip
4. Zender en ontvanger: de valkuilen in communicatie
5. Elfje schrijven
6. Popcorntijd
7. Binnen en buitenkring
8. Pauze & play
9. Walk en Talk
10. See Think Wonder Share
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Hoe wil jij het thema bespreken? 
Werkvorm kiezen

Het kiezen voor een werkvorm wordt ten eerste bepaald 
door het doel dat je graag wilt bereiken, de tijd die je hiervoor 
hebt, het aantal deelnemers en welke vorm van werken het 
beste aansluit bij de deelnemers. 

Bijvoorbeeld: Met een groep die bekend is met elkaar en 
die je graag wilt activeren kun je een creatieve en actieve 
werkvorm inzetten bijvoorbeeld: ‘Moodboard: Mijn visie op 
Eigen regie’. Het helpt om zicht te krijgen op de basiskennis, 
visie en actualiteiten rondom Eigen regie die men op de 
werkvloer tegenkomt. 

Tijdens de werkvorm Moodboard: Mijn visie op Eigen regie 
kun je als gehele groep samen inzicht krijgen in elkaar 
mening en visie op het thema Eigen regie. Een moodboard 
is een collage van plaatjes dat helpt om abstracte begrippen 
zoals Eigen regie te visualiseren en uit te drukken wat eigen 
regie voor jou betekent. Die betekenis is persoonlijk, dus 
voor iedereen anders en daarom een mooi hulpmiddel om 
met elkaar in gesprek te gaan over wat het begrip Eigen 
regie bij jou oproept. 

De groep wordt opgedeeld in kleine groepjes (4 tot 5 
mensen). De opdracht is om met behulp van tijdschriften 
of andere bronnen waar je plaatjes vandaan kunt halen, een 
moodboard te maken waar jouw visie omtrent Eigen regie 
uit naar voren komt. Je hebt de complete regie over jouw 
moodboard! Alles wat jij aan plaatjes/afbeeldingen terug 
wilt laten komen in je moodboard, mag je erin verwerken. 

Als de moodboards af zijn presenteert iedereen in 5 min. 
zijn board. De overige deelnemers luisteren en schrijven de 
woorden op uit de presentatie die zij belangrijk vinden.

Vervolgens mag elke deelnemer de woorden die hij/zij 
heeft opgeschreven inbrengen en kort toelichtingen. Er 
kan gekozen worden om nog aanpassingen te doen aan de 
moodboards op basis van de uitwisselingen. Ook kunnen 
ze eventueel op een later tijdstip aangevuld worden.

Tip: Hang de moodboards zichtbaar in de organisatie om 
zo Eigen regie onder de aandacht te brengen en te houden 
op de werkvloer. 

Ga maar eens kijken....
Videofragmenten
Video 1 | Casus ‘Taart’ - Eigen regie van ouderen met een somatische aandoening in de intramurale zorg

Video 2 | Casus ‘Pinkeln’ - Eigen regie van ouderen met een somatische aandoening in de intramurale zorg

Video 3 | Casus ‘Dopje’ - Eigen regie van ouderen met een somatische aandoening in de intramurale zorg

Klik op de tekst om de video’s 
te bekijken

https://youtu.be/oGydcdOpMwQ
https://www.youtube.com/watch?v=b-xMsM_WZBc&t=1s
https://youtu.be/jHQ9cud6tTs
https://youtu.be/ks1BsOmLaiE
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10 uitgewerkte werkvormen:
1. Associatiekaarten

Doel: Uitwisselen van ideeën/gedachten over Eigen regie/het stimuleren van Eigen regie
Aantal personen: 4 - 10
Tijdsduur: Afhankelijk van aantal personen

Instructie
Bekijk gezamenlijk 1 van de filmpjes rondom Eigen regie. Na het bekijken van het filmpjes kan de volgende werkvorm 
ingezet worden:

Een tafel ligt vol met foto’s. Elke deelnemer kiest er één uit die voor hem of haar een koppeling heeft met Eigen regie 
na het bekijken van het filmpje.
Elke deelnemer krijgt een max. 1 minuut de tijd om uitleg te geven bij zijn keuze. Na deze uitleg mogen de overige 
deelnemers een reactie geven. Eventuele stellingen/discussiepunten of overige zaken waar langer bij stilgestaan 
kan worden of besproken kunnen worden, kunnen op een flipover genoteerd worden om op een later moment te 
bespreken. 

2. Het kompas
Doel: Het helpt deelnemers van een team om inzicht te krijgen in verschillende voorkeurs-werkwijzen (om de Eigen 
regie te vergroten) en de kracht die van die verschillen uitgaat.
Aantal personen: maximaal 8
Tijdsduur: 35 min

Instructie:
Bekijk gezamenlijk 1 van de filmpjes rondom Eigen regie. Na het bekijken van het filmpjes kan de volgende werkvorm 
ingezet worden:

Er worden 4 vellen opgehangen in een ruimte met op ieder vel één windrichting: N, O, Z
en W. Zorg voor voldoende ruimte: de deelnemers moeten zich rondom de verschillende windrichtingen kunnen 
verzamelen. Bij elke windrichting wordt een manier beschreven om de Eigen regie op de werkvloer te verbeteren naar 
aanleiding van het bekijken van de filmpjes. De groep deelnemers wordt vervolgens in 4 subgroepen verdeeld.

Iedere subgroep die zich bij een bepaalde windrichting heeft gevormd, beantwoordt de volgende vijf vragen en schrijft 
deze op: [8 minuten]
a. Wat zijn de sterke kanten van jullie windrichting?
b. Wat zijn de beperkingen van jullie windrichting?
c. Welke elementen van andere windrichtingen kunnen jullie ook gebruiken?
d. Wat is er nodig om jullie aanpak te realiseren?
e. Wat waarderen jullie in de overige drie windrichtingen?

De antwoorden op de vragen worden per windrichting gedeeld met de deelnemers bij de andere windrichtingen.
Zij mogen daarbij niet onderbreken maar luisteren alleen. [4 x 3 minuten] Na deze presentaties kiest elke deelnemer 
een favoriete windrichting en worden de volgende vragen beantwoord [6 minuten]:
a. Hoe is het team over de vier windrichtingen verdeeld? Kan daar iets uit afgeleid worden over de huidige werkwijze 

en een toekomstige richting?
b. Hoe kunnen de windrichtingen elkaar aanvullen? 
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3. Pitch & gossip 
Doel: Deelnemers bespreken elkaars ideeën en bevindingen kritisch
Aantal personen: maximaal 6 per groep (bij een grotere groep maak je meerdere subgroepjes)
Tijdsduur: ca. 25 minuten bij drie deelnemers per groep tot ca. 45 minuten bij zes deelnemers per groep.

Korte omschrijving: 
Deelnemers bespreken elkaars eerste ideeën en bevindingen kritisch. 

Instructie:
Bekijk gezamenlijk 1 van de filmpjes rondom Eigen regie. Na het bekijken van het filmpjes kan de volgende werkvorm 
ingezet worden:

Alle deelnemers presenteren individueel hun eerste ideeën na het bekijken van de video en hoe men dit in hun eigen 
praktijk zou willen aanpakken (‘Pitch’). Dat zijn meestal geen gestroomlijnde presentaties. Veel vaker komt het voor 
dat deelnemers vooral wat losse gedachten, twijfels en opvattingen voorleggen. Naar aanleiding van die presentatie 
gaan de andere deelnemers met elkaar in gesprek (‘Gossip’). Wat de inbrenger hoort kan hij/zij gebruiken om zijn/
haar ideeën-plannen verder aan te scherpen. 

Voorbereiding: 
Geen 

Proces:
1. Maak bij meer dan zes deelnemers groepen van ongeveer gelijke grootte met elk maximaal zes deelnemers.
2. Iedere deelnemer bereidt na het kijken van de video, individueel een korte pitch voor waarin hij/zij presenteert 

wat hij/zij heeft gezien en hoe dit in de eigen praktijk aan zou willen pakken. Hij/zij beschrijft wat de beginsituatie 
en welke overwegingen en twijfels hij/zij bij die situatie heeft. [3 minuten] 

3. Een deelnemer presenteert wat hij/zij heeft voorbereid voor de andere deelnemers in zijn groep. [2 minuten] 
4. De andere deelnemers in de groep gaan met elkaar in gesprek over wat zij hebben gehoord en wat hun gedachten 

en vragen daarbij zijn. De deelnemer die heeft gepresenteerd, luistert en noteert voor hem/haar belangrijke 
opmerkingen. [3 minuten] 

5. De deelnemer die heeft gepresenteerd, vertelt de andere deelnemers wat hij/zij van hun gesprek heeft genoteerd 
en waarom. [1 minuut] 

6. Herhaal de stappen 3 tot en met 5 totdat alle deelnemers van de groep hun pitch gehouden hebben. 
7. Nabespreking: hoe liep het proces? Wat heeft het je opgeleverd? [3 minuten]
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4. Zender en ontvanger: de valkuilen in communicatie
Doel: Ervaren van miscommunicatie en hoe snel dat gebeurt in de praktijk wat gevolgen kan hebben voor de mate van 
Eigen regie.
Aantal personen: 4 – 12 
Tijdsduur: 15 min 

Instructie:
De volgende vijf stellingen worden op een flipover geschreven:
1. Bedoeld is niet gezegd 
2. Gezegd is niet gehoord
3. Gehoord is niet begrepen
4. Begrepen is niet akkoord
5. Akkoord is niet gedaan

Bekijk gezamenlijk 1 van de filmpjes rondom Eigen regie. Na het bekijken van het filmpjes kan de volgende werkvorm 
ingezet worden: 

De deelnemers gaan elke stelling af en bespreken ervaringen aan de hand van de stelling. Er kan eventueel een 
fragment uitgekozen worden waarin de communicatie onderzocht wordt, in plaats van de communicatie in het gehele 
filmpje te bespreken.
1. In hoeverre werd er in het fragment gezegd wat er bedoeld werd. En waarom wel of waarom niet? Het effect van 

niet zeggen wat er bedoeld wordt is dat de ander dan maar moet raden wat je bedoelt en er uiteraard vaak naast 
zit. Welke ervaringen hebben de deelnemers hiermee. Hoe ga je hiermee om?

2. Stel de zender is wel duidelijk in wat hij communiceert en bedoelt, maar de ontvanger geeft niet de gewenste 
reactie: De ander heeft je niet gehoord. Horen jullie altijd wat er bedoeld wordt? Hoe komt dat?

3. Stel dat de ander je wel hoort. Ook hier kan het misgaan, want de ander begrijpt soms nog niet wat je precies wilt. 
Er kan op verschillende manier uitleg gegeven worden aan de boodschap van de zender. Hoe waarborg je dat je 
de juiste uitleg geeft aan de boodschap van de zender?

4. Stel dat de ander je wel begrijpt, dat wil niet nog niet zeggen dat de ander akkoord gaat. Wat kunnen hiervoor 
redenen zijn? En hoe ga je daarmee om?

5. Tot slot kan de ander een gewenste reactie geven maar vervolgens blijft de actie uit. Wat zou hiervan de oorzaak 
kunnen zijn? Ben je je bewust van het feit dat dit gebeurt?
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5. Elfje schrijven
Doel: Creatieve manier visievormen en delen.
Aantal personen: 4-12
Tijdsduur: 30 min

Instructie: 
De trainer zorgt dat alle deelnemers in het bezit zijn van pen en papier. Bekijk gezamenlijk 1 van de filmpjes rondom 
Eigen regie. Na het bekijken van het filmpjes kan de volgende werkvorm ingezet worden:

1. De deelnemers gaan een elfje schrijven naar aanleiding van de video die zij hebben bekeken. 
Een elfje of elf is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. De eerste regel heeft 1 woord, de tweede 
regel heeft 2 woorden enz. De vijfde regel heeft weer 1 woord en bevat meestal een samenvatting van het geheel.

2. De deelnemers schrijven individueel een elfje [10-15 min]
3. De deelnemers dragen hun elfje voor aan de groep en beargumenteren welke elementen uit de video zij hebben 

verwerkt en waarom. [10-15 min]
4. Na de voordracht is er ruimte 

6. Popcorntijd
Doel: Deelnemers uiten hun gedachtes over de video en wat dit bij hen opwekt.
Aantal personen: min. 4
Tijdsduur: 15-30 min (afhankelijk van het aantal deelnemers)

Instructie: Procesbegeleiding – bewaking van een trainer
Bekijk gezamenlijk 1 van de filmpjes rondom Eigen regie. Na het bekijken van het filmpjes kan de volgende werkvorm 
ingezet worden:

Ronde 1: Deelnemers krijgen de ruimte om vanuit eigen initiatief een gedachte te delen over het filmfragment, dan 
wel een vraag te stellen.  Iedereen mag 1 x een inbreng doen. Als je dus reageert mag je geen andere inbreng meer 
aandragen in deze ronde.

Ronde 2: Iedereen mag nogmaals vanuit eigen initiatief delen.

Afronding: De trainer schrijft bijzonder op een flipover en toetst deze informatie met de groep.
De trainer kan eventueel verdiepingsvragen of actievragen stellen.

7. Binnen en buitenkring
Doel: Visievorming, Multi perspectief creëren. Luisteren, delen en uitwisselen van visies.
Aantal personen: 4-12
Tijdsduur: 30-60 min

1. De deelnemers staan of zitten in twee cirkels (binnen en buitenkring).
2. De begeleider geeft een gespreksonderwerp, vraag, stelling ten aanzien van het bekeken videofragment.
3. De deelnemers krijgen bedenktijd [5min].
4. De binnenkring vertelt en de buitenkring luistert.
5. De buitenkring vat samen of complimenteert.
6. De buitenkring vertelt en de binnenkring luistert.
7. De binnenkring vat samen of complimenteert.
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8. Pauze & play
Doel: Visievorming, Multi perspectief creëren. Luisteren, delen en uitwisselen van visies.
Aantal personen: 4-12
Tijdsduur: 45 min 

Bekijk gezamenlijk 1 van de filmpjes rondom Eigen regie. Na het bekijken van het filmpjes kan de volgende werkvorm 
ingezet worden:

1. Bekijk de video in zijn geheel.
2. Daarna bekijk je de video nogmaals maar wordt deze door de trainer op pauze gezet.  

2.1.    Hoe zou jij dit moment aanpakken?
2.2.    Wat zou jij zeggen, doen en willen?
2.3.    Wat is je overtuiging?
2.4.    Wat is het belang voor de zorgvrager 

9. Walk and Talk
Doel: Visievorming, Multi perspectief creëren. Luisteren, delen en uitwisselen van visies.
Aantal personen: tot 30 deelnemers
Tijdsduur: 15- 45 min

Bekijk gezamenlijk 1 van de filmpjes rondom Eigen regie. Na het bekijken van het filmpjes kan de volgende werkvorm 
ingezet worden:

Een werkvorm die je vaak kunt toepassen is Walk-your-talk. Door een plek in te nemen in de ruimte geven de 
deelnemers hun antwoord op een aantal vragen. De gespreksleider vraagt bijvoorbeeld om een percentage te kiezen: 
de ene kant van de zaal is 100% eens en de andere kant is 0% eens. Voorbeeldstellingen zijn: ‘Onze werksfeer is top!’ 
en ‘Onze zorgvragers zijn buitengewoon tevreden met onze dienstverlening.’ Zodra de deelnemers hun plaats hebben 
ingenomen, vraagt de gespreksleider een aantal deelnemers om hun standpunt toe te lichten.

10. See Think Wonder Share
Doel: Visievorming, Multi perspectief creëren. Luisteren, delen en uitwisselen van visies theorie eigen maken.
Aantal personen: 4-12
Tijdsduur: 45 min

Bekijk gezamenlijk 1 van de filmpjes rondom Eigen regie. Na het bekijken van het filmpjes kan de volgende werkvorm 
ingezet worden:

De titels van de video’s worden op een flipover-vel geschreven. Om deelnemers te herinneren aan wat ze hebben 
gezien in de video en om de nabespreking te structureren. Er worden 3 subgroepen van 4 deelnemers gemaakt.
Elke subgroep bespreekt hun video na. Alles wat ze gezien hebben wordt op de flip-over geschreven. Daarna wordt de 
theorie uit de bijlage in dit document naast de aantekeningen gelegd. 
• Welke bevorderende factoren hebben jullie teruggezien in de video?
• Welke belemmerende factoren hebben jullie teruggezien in de video?
• Wat is het effect van deze factoren aan het behoud van de eigen regie?

Iedere subgroep  presenteert de uitwerking op de flip-over vervolgens aan de hele groep. Als alle subgroepen geweest 
zijn, is er ruimte voor discussie, het uitwisselen van ervaringen en essentiële inzichten delen met betrekking tot het 
behoud van Eigen regie.
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Bijlage 1: 
Randvoorwaarden – criteria Video werkvorm 10

Bevorderend Belemmerend
Helderheid in opvattingen en waarden

• De afdeling bezit een positieve visie die tot uiting komt 

in de acties van de medewerkers

• Leeftijdsdiscriminatie

• Stereotypering en stigmatisering

• Geen onderliggende waarden

Ontwikkelde en interpersoonlijk vaardigheden

• Zorgrelaties met een hoge kwaliteit • Dwang, straf en beloning in de relatie

• Verbondenheid met het werk

• Hogere opleiding of functie • Geen arbeidssatisfactie

Ethisch competent zijn

• Reflectief zijn

• Creatief zijn

• Wel praten over keuzes maar er niet naar handelen

• Niet op behoeftes reageren

Communicatieve vaardigheden

• Bevestigend communiceren • Ageist communicatie

Bevorderend Belemmerend
Communicatie

• Gedeelde besluitvorming • Over andere praten

• Dwang

Relaties

• Vriendschappelijk betrouwbare relaties

• Respecteren van de persoon en het kennen van zijn/haar 

achtergrond

• Wederkerigheid

• Bekrachtigen en versterken

• Geen informatie of keuze bieden

• Conflicten aangaan

Zorgverlening

• Ruimte bieden

• Op het individu afgestemde zorg

• Prioriteit geven aan lichamelijke zorg

• Laten wachten, negeren

• Fysieke vernederingen

Onderstaande tabellen zijn overgenomen uit het artikel ‘Bevorderende en belemmerende factoren voor eigen regie bij ouderen 
met een somatische aandoening in het verpleeghuis’ van Jolande van Loon.

Tabel 2. Vereisten die bij een zorgverlener aanwezig te dienen zijn

Tabel 3. Zorgprocessen tussen oudere en zorgverlener
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