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Beleid Zorgleefplan & zorgpad stervensfase 

  

Inleiding:   

Het beleid zorgleefplan & zorgpad stervensfase geeft de kaders om cliëntgericht werken 
inhoud te geven en dient ter ondersteuning bij het uitdragen van de visie van Stichting 
Verzorging St. Franciscus en het verantwoorden van ons handelen.  
Het zorgleefplan is een werkdocument en een hulpmiddel om goede zorg te kunnen bieden 
waarbij transparant willen zijn en verantwoordelijkheid af willen leggen ook belangrijke 
doelen zijn. In het zorgleefplan leggen medewerkers die betrokken zijn bij de zorg van de 
cliënt in samenspraak met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger alles vast wat relevant is 
voor het verlenen van goede zorg. Op die manier wordt de kwaliteit en continuïteit van de 
zorg en het welzijn gewaarborgd en is de samenwerking tussen cliënt ,familie/mantelzorgers 
en medewerkers zichtbaar.  
 
Het uiteindelijke doel van het zorgleefplan is om in gesprek met cliënt en diens 
vertegenwoordiger te komen tot gezamenlijke en eenduidige afspraken die samen worden 
gedragen, waar eenieder bij betrokken wordt en waarbij persoonlijke en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid wordt gevraagd aan allen. 
 
Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één voor 
de stervensfase. Het doel van het gebruik van het zorgpad draagt bij aan het markeren van 
de stervensfase, het verminderen van de symptoomlast van de stervende cliënt en de 
communicatie met de cliënt en diens naasten.  
 
Verantwoordelijkheden   

Het zorgleefplan is een middel om transparantie te kunnen laten zien en verantwoording af 
te leggen naar de cliënt, dienst vertegenwoordiger en het zorgkantoor c.q. de inspectie. 
Met name de pijlers 1 (zorgleefplan) en 2 (communicatie en informatie) van Prezo hangen 
hieraan vast. 
 
Werkwijze 

Het zorgleefplan en zorgpad stervensfase is ontwikkeld om verantwoorde zorg in de 
dagelijkse praktijk te verankeren. Uitgangspunt is dat de cliënt haar/zijn leven voort kan 
zetten zoals zij/hij dat gewend was en graag wil. “Hoe kan de cliënt met haar/zijn 
mogelijkheden en beperkingen datgene blijven doen wat zij/hij zelf zinvol en belangrijk vindt 
en welke ondersteuning kan de cliënt daarbij verwachten.”   
Om te weten te komen wat de cliënt gewend is en wat zij/hij prettig vindt, gaan 
medewerkers met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger in gesprek. Daarbij is ook 
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aandacht voor de rol van het sociale netwerk van de cliënt. Zo leren we de cliënt en diens 
behoeften kennen en krijgen we ook zicht op de (gezondheid)risico’s die een cliënt loopt.   
Deze informatie wordt opgenomen in het zorgleefplan. Om overzicht te houden in alle 
informatie is het zorgleefplan geordend en ingedeeld in 4 levensdomeinen, te weten:  

1. woon- en leefomstandigheden  

2. participatie  

3. mentaal welbevinden en autonomie  

4. lichamelijk welbevinden en gezondheid   

Het zorgpad stervensfase is opgedeeld in 
1. Deel 1: start van het zorgpad. 

2. Deel 2: symptomen 

3. Deel 3: zorg na overlijden 

De inhoud van het zorgleefplan is nooit ‘af’. Het groeit mee met de gezondheidssituatie en 
veranderingen in het welzijn van de cliënt en met de inzichten van de zorgverleners. De 
afspraken in het zorgleefplan zijn de leidraad voor de inzet en de werkwijze van de 
medewerkers.  
 
 Afspraken rondom het zorgleefplan & zorgpad stervensfase 

 Bij aanvang van zorg wordt een zorgleveringsovereenkomst ondertekend door 

directeur en cliënt. Hiermee wordt afgesproken dat de medewerkers van Stichting 

Verzorging St. Franciscus zorg zullen leveren volgens de ‘Algemene voorwaarden 

voor zorg’. Het Zorgleefplan is onverbrekelijk verbonden met de 

Leveringsovereenkomst en bevat alle afspraken over de inhoud van de zorg.  

 Het Zorgleefplan wordt gebruikt voor alle cliënten die zorg of ondersteuning (gaan) 

ontvangen van onze stichting. (zowel intramuraal en extramuraal).   

 De teamleider en/of verzorgende maakt in samenspraak met de cliënt een eerste 

invulling van het zorgleefplan binnen 24 uur na inhuizing en draagt dit bij aanvang 

zorg over aan de contactverzorgende. Teamleider en of verzorgenden vragen aan de 

vertegenwoordiger wat erg belangrijk is om meteen te weten. Verder wordt het 

zorgleefplan aan de hand van ervaringen in de eerste 2 weken aangevuld door 

iedereen die werkt. 

 Uiterlijk 6 weken na aanvang van de zorg wordt in samenspraak met de cliënt het 

definitieve zorgleefplan vastgesteld. De verantwoordelijkheid t.a.v. van het 

zorgleefplan ligt bij de contactverzorgende. Het zorgleefplan bevat relevante 

informatie over de cliënt en het leven dat zij/hij gewend was, haar/zijn voorkeuren 

etc., als ook doelen voor de zorg en afspraken over de feitelijk te verlenen zorg. Het 

zorgleefplan wordt met de cliënt/diens vertegenwoordiger besproken en de 

cliënt/diens vertegenwoordiger wordt gevraagd om voor akkoord te tekenen. Indien 
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akkoord ondertekenen de cliënt en de contactverzorgende beide het zorgleefplan’. 

Waar nodig krijgt de cliënt/1e contactpersoon extra uitleg over het zorgleefplan.   

 Afspraken die gemaakt worden met de cliënt moeten passen bij het geïndiceerde 

zorgzwaartepakket (ZZP) of de geïndiceerde functie.  

 Na vaststelling wordt het zorgleefplan minimaal twee maal per jaar met de 

cliënt/diens vertegenwoordiger geëvalueerd. Afhankelijk van het zorgzwaartepakket 

vindt ook een multidisciplinair overleg plaats. Zonodig is er, op aangeven van de 

verzorging of op verzoek van de cliënt/diens vertegenwoordiger, een tussentijdse 

evaluatie. De evaluatie en bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd en er wordt 

een nieuwe ‘overeenstemming zorgleefplan’ getekend.  

 Het zorgleefplan vervalt wanneer de cliënt in de stervensfase komt, deze wordt 

gearchiveerd. De arts/sog beslist over de start van het zorgpad stervenfase en is 

eindverantwoordelijk hiervoor. De cliënt en/of diens vertegenwoordiger dient 

hiermee akkoord te gaan. 

Rol Contactverzorgende in relatie tot het zorgleefplan:  

 het (samen met anderen) verzorgen en begeleiden van de toegewezen bewoners;   

 het samenvatten van observatiegegevens en zorgvragen ten behoeve van de 

bewonersbespreking/MDO;   

 het inbrengen van de bewoner in de bewonersbespreking/MDO;   

 het opstellen van het zorgleefplan; 

 het coördineren en bewaken van de zorg/up-to-date houden van het zorgdossier, 

zorgleefplan en alle formulieren die daarbij horen; 

 het bewaken van de kwaliteit van de rapportage;   

 het aanspreekpunt en de schakel zijn voor familie en andere disciplines;   

 het voeren van gesprekken met de cliënt en/of eerste contactpersoon;   

 het minimaal tweemaal per jaar overleggen met de cliënt en/of zijn eerste 

contactpersoon over zaken die in het zorgleefplan, de bewonersbespreking of het 

MDO afgesproken zijn of besproken moeten worden en het samen met de cliënt 

en/of zijn eerste contactpersoon doornemen en indien akkoord, tekenen van het 

zorgleefplan. De afspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden op het daarvoor 

bestemde evaluatieformulier. Wanneer er tussendoor wijzigingen zijn in de 

zorg/dienstverlening moet dit mondeling overlegd worden met de 

cliënt/contactpersoon. Dit mondeling overleg moet wel vastgelegd worden op het 

evaluatieformulier. De wijzigingen wel aanpassen in het zorgleefplan en de 

cliënt/contactpersoon hiervoor dan later laten tekenen bij de reguliere evaluatie; 

 na einde zorg: het voeren van een evaluatiegesprek met de cliënt of de 

nabestaanden, het afsluiten van het zorgleefplan en zorgdragen voor archivering.  
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Rol Specialist Ouderengeneeskunde (verpleeghuiszorg) in relatie tot het zorgleefplan:  

 Verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het behandelplan binnen het 

zorgleefplan;  

 Verantwoordelijk voor het starten van het zorgpad Stervensfase. 

 Verantwoordelijk voor de evaluatie van het behandelplan in het MDO.  

Rol van alle medewerkers die bij de zorg betrokken zijn in relatie tot het zorgleefplan:  

 Gebruiken het zorgleefplan als uitgangspunt voor al hun activiteiten bij en voor de 

cliënt;   

 Verwerken informatie op de formulieren van het zorgleefplan, volgens de instructie 

zoals vermeld in het document ‘gebruik formulieren van het zorgleefplan’.   

 

Afspraken over opschonen en archiveren van het zorgdossier   

Er bestaan enkele wettelijke voorschriften voor het bewaren van de informatie van het 
zorgdossier.  
Stichting Verzorging St. Franciscus heeft ‘Dossierplicht’ (voor elke cliënt moet een dossier 
worden opgebouwd) en ‘Bewaarplicht’ (we moeten het dossier bewaren tot ten minste 15 
jaar na einde zorg). Regel is, dat je voor de werkbaarheid samenvattingen mag maken van 
bijvoorbeeld rapportages, maar dat je wel alle onderliggende documenten, dus de 
oorspronkelijke rapportages, moet bewaren.  
 
Let op: archiveren en overdragen van gegevens bij externe overplaatsing van de cliënt   

Een afgerond zorgdossier blijft te allen tijde binnen Stichting Verzorging St. Franciscus. 
Wanneer een cliënt wordt overgeplaatst naar een andere organisatie kunnen eventueel 
bepaalde delen van het zorgleefplan, met toestemming van de cliënt/diens 
vertegenwoordiger, als kopie aan de nieuwe zorgorganisatie worden gegeven, maar het 
oorspronkelijke dossier (inclusief medisch dossier) wordt gearchiveerd binnen Stichting 
Verzorging St. Franciscus.   
 
Het medisch dossier wordt alleen op aanvraag én met toestemming van de cliënt/ diens 
vertegenwoordiger opgestuurd. 
 


