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Abstract Sustainability of Emotion Oriented Care 

Keyword: emotion oriented care, leadership style, team learning, and sustainability 

 

Background 

Study into the impact of emotion oriented care shows a tiny surplus value. On the other hand 

the experiences with emotion oriented care, which is heard in daily practice and on 

congresses, are positive.  

Aim  

Knowledge which is obtained with this research gives an organisation, which has 

implemented emotion oriented care, information on which leadership style and which level of 

team learning influences the sustainability of emotion oriented care positively. This research 

makes also a contribution to the development of theory with respect to sustainability of 

innovations.  

Research questions  

Which leadership style influences the sustainability of emotion oriented care? Which level of 

team learning influences the sustainability of emotion oriented care?  

Method  

A quantitative, correlational, descriptive research design has been used to explore the 

relations between the sustainability of emotion oriented care and leadership style c.q. level of 

team learning. Data was collected by means of the Charismatisch Leiderschap in 

Organisaties (CLIO), the part `Teamleerproces' of the Team Learning Survey (TLS) of 

Dechant and the Scorelijst Borging which was developed by the researcher.  

Results  

Transactional leadership and synergistic team learning has been measured the most at 

moderate to low sustainability.  

Conclusion  

No significant correlation has been found between leadership style and sustainability of 

emotion oriented care. Synergistic team learning is a level of team learning which is 

appropriate at emotion oriented care. Measuring the sustainability of emotion oriented care 

by means of the Scorelijst Borging gives too much limits.  

Recommendations  

Follow-up studies must take place within larger numbers of institutions to find thereby more 

differences in sustainability of emotion oriented care. Probably, observation on emotion 

oriented aspects gives a better picture of the sustainability. It is also interesting to examine 

the relation between team learning and leadership style.  
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Tabel 12  Statistische gegevens TLS (niveau van teamleren) 
  

Valid 64 N 
Missing 5 

Mean 80,55 
Median 82,50 
Mode 90 
Std. Deviation 16,211 
Variance 262,791 
Skewness -1,083 
Std. Error of Skewness ,299 
Kurtosis 1,502 
Std. Error of Kurtosis ,590 
Range 75 
Minimum 30 
Maximum 105 
  

 
 
 
 
 
Tabel 13 Correlaties borging versus teamleren/stijl van leidinggeven 

Correlations

1 ,451** ,141
,001 ,292

58 53 58
,451** 1 -,017
,001 ,893

53 63 63
,141 -,017 1
,292 ,893

58 63 69

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

borgingsscore

totale TLS score

totale CLIO score

borgingss
core

totale TLS
score

totale CLIO
score

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Tabel 10  Frequenties niveau van teamleren 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
synergistisch teamleren 35 50,7 54,7 54,7 
gedeeld teamleren 18 26,1 28,1 82,8 
gefragmenteerd 
teamleren 11 15,9 17,2 100,0 

Valid 

Total 64 92,8 100,0   
Missing System 5 7,2     
Total 69 100,0     

 
 
 
Tabel 11  Histogram niveau van teamleren  
 

niveau van teamleren
gefragmenteerd teamlerengedeeld teamlerensynergistisch teamleren

C
ou

nt

40

30

20

10

0

  



Borging van belevingsgerichte zorg  Pagina 28 van 31 
14-9-2009 

Tabel 9   Totale scores TLS 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
36 1 1,4 1,6 1,6 
37 1 1,4 1,6 3,2 
45 1 1,4 1,6 4,8 
57 1 1,4 1,6 6,3 
63 1 1,4 1,6 7,9 
64 1 1,4 1,6 9,5 
65 1 1,4 1,6 11,1 
66 3 4,3 4,8 15,9 
68 1 1,4 1,6 17,5 
71 2 2,9 3,2 20,6 
72 1 1,4 1,6 22,2 
74 3 4,3 4,8 27,0 
75 4 5,8 6,3 33,3 
76 4 5,8 6,3 39,7 
77 1 1,4 1,6 41,3 
78 2 2,9 3,2 44,4 
81 1 1,4 1,6 46,0 
82 2 2,9 3,2 49,2 
83 2 2,9 3,2 52,4 
86 2 2,9 3,2 55,6 
87 3 4,3 4,8 60,3 
89 1 1,4 1,6 61,9 
90 5 7,2 7,9 69,8 
91 1 1,4 1,6 71,4 
92 3 4,3 4,8 76,2 
93 1 1,4 1,6 77,8 
94 3 4,3 4,8 82,5 
96 1 1,4 1,6 84,1 
97 2 2,9 3,2 87,3 
98 2 2,9 3,2 90,5 
100 1 1,4 1,6 92,1 
101 1 1,4 1,6 93,7 
102 1 1,4 1,6 95,2 
103 2 2,9 3,2 98,4 
105 1 1,4 1,6 100,0 

Valid 

Total 63 91,3 100,0   
Missing System 6 8,7     
Total 69 100,0     
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Tabel 8   Statische gegevens CLIO (leiderschapsstijlen) 
 
 

Valid 69 N 
Missing 0 

Mean 119,86 
Median 134,00 
Mode 0 
Std. Deviation 43,697 
Variance 1909,420 
Skewness -2,062 
Std. Error of Skewness ,289 
Kurtosis 3,387 
Std. Error of Kurtosis ,570 
Range 181 
Minimum 0 
Maximum 181 

 
 
 
 
Toelichting bij tabel 5, 6, 7 en 8 

0: missing cases  

1: transformationeel leiderschap: score 150 - 189  

2: transactioneel leiderschap: score 109 - 149 

3: laissez-faire leiderschap: score 27 -67 

4: autocratisch leiderschap: score 68 – 108 
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Tabel 6 Frequenties stijlen van leidinggeven 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 (missing cases) 7 10,1 10,1 10,1 
Transformationeel 8 11,6 11,6 21,7 
transactioneel 49 71,0 71,0 92,8 
autocratisch 5 7,2 7,2 100,0 

Valid 

Total 69 100,0 100,0   
 
 
 
 
Tabel 7 Histogram Stijlen van leidinggeven  
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Tabel 5   Totale scores op de CLIO 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 7 10,1 10,1 10,1 
74 1 1,4 1,4 11,6 
95 1 1,4 1,4 13,0 
102 1 1,4 1,4 14,5 
103 1 1,4 1,4 15,9 
108 1 1,4 1,4 17,4 
112 2 2,9 2,9 20,3 
115 1 1,4 1,4 21,7 
116 1 1,4 1,4 23,2 
117 1 1,4 1,4 24,6 
118 2 2,9 2,9 27,5 
120 1 1,4 1,4 29,0 
123 2 2,9 2,9 31,9 
124 1 1,4 1,4 33,3 
126 2 2,9 2,9 36,2 
128 1 1,4 1,4 37,7 
129 3 4,3 4,3 42,0 
130 1 1,4 1,4 43,5 
131 2 2,9 2,9 46,4 
133 1 1,4 1,4 47,8 
134 3 4,3 4,3 52,2 
135 2 2,9 2,9 55,1 
136 1 1,4 1,4 56,5 
137 1 1,4 1,4 58,0 
139 1 1,4 1,4 59,4 
140 5 7,2 7,2 66,7 
141 4 5,8 5,8 72,5 
142 3 4,3 4,3 76,8 
143 1 1,4 1,4 78,3 
144 3 4,3 4,3 82,6 
146 3 4,3 4,3 87,0 
148 1 1,4 1,4 88,4 
150 2 2,9 2,9 91,3 
153 1 1,4 1,4 92,8 
155 2 2,9 2,9 95,7 
156 1 1,4 1,4 97,1 
163 1 1,4 1,4 98,6 
181 1 1,4 1,4 100,0 

Valid 

Total 69 100,0 100,0   
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Tabel 3  Histogram borgingsscores belevingsgerichte zorg 
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Tabel 4  Statistische gegevens borging belevingsgerichte zorg 
  

Valid 105 N 
Missing 1 

Mean 11,53 
Median 11,00 
Mode 8(a) 
Std. Deviation 5,251 
Variance 27,578 
Skewness ,227 
Std. Error of Skewness ,236 
Kurtosis -,634 
Std. Error of Kurtosis ,467 
Range 23 
Minimum 2 
Maximum 25 
Sum 1211 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Tabel 2  Totale scores borging belevingsgerichte zorg 
  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2 3 2,8 2,9 2,9 
3 3 2,8 2,9 5,7 
4 2 1,9 1,9 7,6 
5 6 5,7 5,7 13,3 
6 6 5,7 5,7 19,0 
7 6 5,7 5,7 24,8 
8 8 7,5 7,6 32,4 
9 8 7,5 7,6 40,0 
10 7 6,6 6,7 46,7 
11 5 4,7 4,8 51,4 
12 6 5,7 5,7 57,1 
13 8 7,5 7,6 64,8 
14 3 2,8 2,9 67,6 
15 7 6,6 6,7 74,3 
16 7 6,6 6,7 81,0 
17 5 4,7 4,8 85,7 
18 4 3,8 3,8 89,5 
19 5 4,7 4,8 94,3 
20 2 1,9 1,9 96,2 
22 2 1,9 1,9 98,1 
23 1 ,9 1,0 99,0 
25 1 ,9 1,0 100,0 

Valid 

Total 105 99,1 100,0   
Missing System 1 ,9     
Total 106 100,0     
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Tabel 1  Uitgezette c.q. bruikbare vragenlijsten (CLIO/TLS) 

 

 

 
Verpleeghuis 1 

 
Verpleeghuis 2 

 
Totaal 

 
uitgezette CLIO/TLS 124 78 202 
ontvangen CLIO/TLS 54 15 69 
alleen TLS ingevuld; nieuwe 
leidinggevende 2   2 
uit dienst 3   3 
te kort in dienst 1   1 
langdurig ziek 1   1 
niet meegenomen in onderzoek; geen 
scorelijst borging   3 3 
Nummer verwijderd  1 1 
Bruikbare CLIO 47 11 58 
Bruikbare TLS 49 11 60 
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Bijlagen 
Tabellen en Figuren 

 
 

 
      Figuur 1· Onderzoeksmodel 

 

 

 
Figuur 2 Het innovatiecontingentiemodel van Van Linge (2006) 
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De borging van belevingsgerichte zorg is in dit onderzoek gemeten door de zorgplannen te 

analyseren op belevingsgerichte aspecten. Dit lijkt een wankele basis te zijn om de mate van 

borging van de belevingsgerichte zorg te bepalen. Andere aspecten zoals woonomgeving en 

omgangsvormen tussen bewoners en zorgverleners zullen hoogstwaarschijnlijk een 

vollediger beeld te zien geven ten aanzien van de borging van belevingsgerichte zorg. 

Het Zorgleefplan van ActiZ (25) geeft voldoende handvatten om de belevingsgerichte zorg 

vorm te kunnen geven in het dagelijks leven van de bewoner. Toch wordt deze mogelijkheid 

nog onvoldoende gebruikt. Waarschijnlijk zal er meer geïnvesteerd moeten worden in het 

uitdragen van de belevingsgerichte zorgvisie en hoe deze vorm te geven. Leidinggevenden 

hebben hierin een sleutelrol (14). 

 

 

Aanbevelingen 

 

Het zou interessant zijn om de relatie tussen teamleren en leidinggeven in een 

vervolgonderzoek te onderzoeken. Onderzocht kan worden welke stijl van leidinggeven 

passend is bij een bepaald niveau van teamleren en de vraag of een team wat op het 

hoogste niveau leert nog wel leiding nodig heeft is tevens interessant. 

De borging van belevingsgerichte zorg kan beter onderzocht worden door te observeren op 

belevingsgerichte aspecten, zoals woonomgeving, omgangsvormen, hoe bewoners de rol 

die zij hadden, kunnen voortzetten in het verpleeghuis. Dit zal meer tijd kosten dan voor dit 

onderzoek beschikbaar was, maar het zal hoogstwaarschijnlijk meer bruikbare informatie 

geven over welke stijl van leidinggeven en welk niveau van teamleren de borging van 

belevingsgerichte zorg het beste ondersteunt. 

Voorts is een vervolgonderzoek waar meer instellingen bij betrokken zijn wenselijk. Dit geeft 

waarschijnlijk meer verschillen op de borging te zien waardoor er voeding gegeven kan 

worden aan de theorievorming ten aanzien van borging van belevingsgerichte zorg.  

 

.  
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zorg een groter beroep doet op de individuele verantwoordelijkheid het vooral een 

teamaangelegenheid is. Men vraagt en geeft feedback in cliëntbesprekingen en reflecteert 

op het eigen handelen om de zorg zo belevingsgerichte zorg mogelijk vorm te kunnen geven 

(8, 17).  

Methodologische beperkingen van het onderzoek 

De vooraf gemaakte power analyse gaf aan dat de steekproef uit 60 zorgmedewerkers 

moest bestaan. Waarschijnlijk had een grotere groep van respondenten uit meerdere 

instellingen meer spreiding op de borging laten zien en had er zodoende een beter antwoord 

gegeven kunnen worden op de onderzoeksvragen. Bovendien kon er nu in de 

correlatieberekening niet uitgesplitst worden in stijl van leidinggeven door de kleine 

aantallen.  

In verpleeghuis 1 zijn de door de flexpoolmedewerkers en activiteitenbegeleiders ingevulde 

vragenlijsten at random gekoppeld aan een Scorelijst Borging. Bij de analyses met behulp 

van SPSS 15.0 bleek dat het waarschijnlijk beter was geweest voor deze medewerkers de 

gemiddelde borgingsscore te gebruiken. 

In verpleeghuis 1 was tijdens het onderzoek voor één van de drie unithoofdfuncties een 

vacature. De manager en één van de andere unithoofden namen deze functie tijdelijk waar. 

Onduidelijk is welke leidinggevende de zorgmedewerkers in het achterhoofd hadden bij het 

invullen van de CLIO.  

Metingen en analyse zijn op individueel niveau uitgevoerd. De mate van overeenstemming 

tussen de personeelsleden, die met een intraclass correlatie berekening bepaald kan 

worden, is niet onderzocht. (21) 

 

 

Conclusie 

Transactioneel leiderschap is het meest gemeten in dit onderzoek bij een matige borging van 

belevingsgerichte zorg. Er is geen significant verband gevonden tussen stijl van leidinggeven 

en borging van belevingsgerichte zorg. Dit kan te maken hebben met het feit dat er teveel 

methodologische beperkingen in dit onderzoek bleken te zitten. Er kan daardoor geen 

antwoord gegeven worden op de vraag welke stijl van leidinggeven de borging van 

belevingsgerichte zorg ondersteunt. 

Dit onderzoek geeft aan dat synergistisch teamleren de borging van belevingsgerichte zorg 

ondersteunt. Ondanks dat er een matige borging werd gemeten, past dit niveau van 

teamleren bij belevingsgerichte zorg. 
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invoeringsproces indertijd abrupt is afgebroken en het management zich op dat moment voor 

grote problemen gesteld zag.  

Als men belevingsgerichte zorg wil leveren, zal men de bewoner in al zijn aspecten moeten 

kennen. Zal men weet moeten hebben van belangrijke gebeurtenissen in de levensloop en 

van hoe men om is gegaan met problemen en emoties. Dat zegt iets over hoe men de 

huidige situatie beleeft. Het is jammer dat het Zorgleefplan geen ruimte heeft voor 

belangrijke gebeurtenissen en hoe men hiermee omgegaan is. In verpleeghuis 1 is een, door 

de maatschappelijk werker geschreven, levensbeschrijving in het zorgplan opgenomen. 

Deze levensbeschrijving geeft enigszins een beeld van de bewoner. Wat gemist wordt is een 

beschrijving van hoe men in het verleden is omgegaan met problemen en emoties. In 

verpleeghuis 2 ontbreekt iedere informatie omtrent belangrijke emotionele ervaringen. Dit 

zou zorgmedewerkers informatie kunnen geven over hoe men met de verlieservaring van 

opname en het verlies van gezondheid in het verpleeghuis om zal gaan (8).  

Wanneer naast de zorgplannen ook andere aspecten in de zorg in dit onderzoek waren mee 

genomen had dit waarschijnlijk een ander beeld gegeven. Zo wordt in verpleeghuis 1 in 

‘woningen’ gewoond waar op de woning gekookt wordt door de verzorging. Dit stelt 

bewoners in staat hun rol die zij hadden te kunnen zetten continueren in het verpleeghuis. 

Het personeel werkt in burgerkleding terwijl in verpleeghuis 2 op grote afdelingen wordt 

gewoond. De afdelingen ogen als een ziekenhuis waar een penetrante urinelucht hangt. 

Bewoners slapen op vierpersoonskamers en hebben alleen een bed en een nachtkastje met 

achter hun hoofd een prikboord voor persoonlijke spullen wat weinig belevingsgericht 

overkomt. 

Transactioneel leiderschap komt in beide verpleeghuizen het meeste voor. In de laatste fase 

van implementatie van een innovatie zijn human resource interventies ondersteunend. Dit 

lijkt goed te passen bij transactioneel leiderschap waar men de medewerkers motiveert door 

een beroep te doen op hun eigen belang (16, 17). Toch zou transformationeel leiderschap 

beter bij belevingsgerichte zorg passen aangezien de leidinggevende dan de medewerkers 

bewust maakt van het belang van doelen en taken die het eigen belang overstijgen. Dit ligt 

meer in het verlengde van belevingsgericht managen (15). Andersom geredeneerd lijkt het 

dat transactioneel leiderschap borging van belevingsgerichte zorg niet voldoende 

ondersteunt, omdat er een matige borging van de belevingsgerichte zorg is gevonden in dit 

onderzoek.  

Synergistisch teamleren werd het meeste aangetroffen in beide verpleeghuizen. Dit lijkt 

logisch gezien in het licht van belevingsgerichte zorg; bij beiden wordt een collectief 

denkkader ontwikkeld (18, 26, 17). Uit de praktijk blijkt dat ondanks dat belevingsgerichte 
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een na hoogste niveau van teamleren (18, 17) en is het meest in dit onderzoek gemeten. De 

borging van belevingsgerichte zorg is daarentegen matig te noemen.  

Er is geen verband gevonden tussen een stijl van leidinggeven en borging van 

belevingsgerichte zorg. Correlatieberekeningen tussen de scores op de CLIO en de borging 

van belevingsgerichte zorg lieten namelijk een niet significant (positief) verband zien. (zie 

tabel 13) Uitsplitsing in de drie gemeten stijlen van leidinggeven is daarom niet uitgevoerd en 

omdat dit te geringe aantallen gaf. 

Er zijn geen demografische gegevens verzameld. Het was interessant geweest om de 

verkregen data te vergelijken met bijvoorbeeld het aantal dienstjaren of leeftijd van de 

verzorgende, maar dit werd pas na de dataverzameling als mogelijkheid gezien.  

 

Discussie 

Beide verpleeghuizen werken met het Zorgleefplan Verantwoorde zorg (25) dat in 2006 door 

ActiZ is ontwikkeld. Het Zorgleefplan bestaat uit vier domeinen; de woon- en 

leefomstandigheden, participatie (het sociale leven van de cliënt), mentaal welbevinden en 

autonomie en lichamelijk welbevinden en gezondheid. Bij ieder domein worden 

voorbeeldvragen gegeven om in gesprek te komen met de cliënt en zijn familie. Doel is dat 

middels dit Zorgleefplan de cliënt zijn leven kan voortzetten zoals hij dat gewend was en 

graag wil. Wanneer de vier domeinen in dit Zorgleefplan door de zorgmedewerker volledig 

en in overleg met de bewoner ingevuld worden, kan de persoon van de bewoner en wat 

hij/zij belangrijk vindt ten aanzien van de zorg goed in beeld gebracht worden. (25) De 

doelstelling van het Zorgleefplan sluit goed aan bij de definitie van belevingsgerichte  

zorg (8, 25).  

Borging van belevingsgerichte zorg is gemeten door de zorgplannen van bewoners door te 

nemen om op individueel niveau een borgingsscore te kunnen bepalen. De 

belevingsgerichte zorg bleek matig tot laag geborgd te zijn. Dat zou te maken kunnen 

hebben met het feit dat verpleeghuis 1 midden in een omschakelingsproces zit ten aanzien 

van het zorgplan; het oude zorgplan wordt ingeruild voor dit Zorgleefplan. Zorgplannen 

waren ten tijde van dit onderzoek nog niet volledig op orde waardoor de meting ten aanzien 

van de borging van belevingsgerichte zorg in dit verpleeghuis een onvolledig beeld gaf. 

Verondersteld kan worden dat een herhaalde meting met de Scorelijst Borging een hogere 

borgingsscore in dit verpleeghuis zal laten zien. Ook omdat het management de 

belevingsgerichte zorg actief uitdraagt naar zijn medewerkers. Zo worden alle (nieuwe) 

medewerkers geregeld geschoold op deelaspecten van de belevingsgerichte zorg. In 

verpleeghuis 2 zou de lage borging verklaard kunnen worden uit het feit dat het 



Borging van belevingsgerichte zorg  Pagina 13 van 31 
14-9-2009 

Resultaten 

Om de benodigde 60 respondenten te verkrijgen, zijn 202 CLIO/TLS vragenlijsten uitgezet. 

Hiervan zijn 69 vragenlijsten geretourneerd. Aangezien in verpleeghuis 1 in eerste instantie 

de respons matig was (16%) is het personeel een tweede keer schriftelijk verzocht de 

vragenlijsten in te vullen. Dit heeft de respons naar 34% gebracht. In verpleeghuis 2 was een 

respons van 15% doordat de manager geen direct contact met de zorgmedewerkers had en 

ze zodoende niet aan de vragenlijst kon herinneren. Om diverse redenen bleek een aantal 

vragenlijsten niet bruikbaar voor het onderzoek (zie tabel 1) waardoor er 58 CLIO 

vragenlijsten en 60 TLS vragenlijsten meegenomen konden worden in het onderzoek. 

Transactioneel leiderschap (score 109–149) is de meest voorkomende leiderschapsstijl  

(49 bij n=69). Laissez-faire leiderschap is niet gemeten, transformationeel leiderschap is een 

enkele keer gemeten (8 keer). Opvallend is dat alleen in verpleeghuis 1 autocratisch 

leiderschap is gemeten (5 keer). (zie tabel 6 en 7) De standaard deviatie is 43.697. De 

gemiddelde score op de CLIO is 119.86 bij een range van 0 tot 181. (zie tabel 8) 

Synergistisch teamleren (score 81 – 112) werd in iets meer dan de helft van de gevallen 

gemeten (35 keer bij n=64; 54,7%). Gedeeld teamleren (69 – 80) 18 keer en gefragmenteerd 

teamleren (16 – 68) 11 keer. (zie tabel 9, 10 en 11) De standaard deviatie is 16.211 bij een 

range van 75 (30 – 105). De gemiddelde score op de TLS is 82,50. (zie tabel 12)  

Er is sprake van een matige borging van de belevingsgerichte zorg. Ongeveer de helft 

(67,6%) ligt onder de gemiddelde borgingsscore van 11,53 op een range van 2 tot 25 

(standaarddeviatie is 5,251). (zie tabel 3) De borgingsscores 8, 9 en 13 komen het meest 

(ieder 8 keer) voor. (zie tabel 2 en 4) 

In verpleeghuis 2, waar de implementatie van belevingsgerichte zorg een aantal jaren 

geleden abrupt afgebroken werd, is met een gemiddelde borgingsscore van 7,3 nauwelijks 

sprake van borging. Terwijl in verpleeghuis 1 de gemiddelde borgingsscore 12,8 is. 

Ondanks dat het Zorgleefplan Verantwoorde zorg van ActiZ (25), wat in beide 

verpleeghuizen gebruikt wordt, voldoende handvatten biedt om belevingsgericht te werken, 

zijn er in verpleeghuis 2 geen aantekeningen over beleving en levensloop te vinden in het 

zorgplan. Terwijl in verpleeghuis 1 voldoende belevingsgerichte aantekeningen te vinden zijn 

ondanks dat men vlak voor dit onderzoek overgestapt was op het Zorgleefplan en daardoor 

nog niet alle zorgplannen op orde waren. De levensloop en belangrijke emotionele 

gebeurtenissen zijn door de maatschappelijk werker opgetekend. Deze aantekeningen 

worden in het zorgplan uitgewerkt in concrete acties. 

Correlatieberekeningen laten zien dat wanneer het niveau van teamleren omhoog gaat de 

borging van belevingsgerichte zorg beter is. (zie tabel 13) Synergistisch teamleren is het op 
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Data-analyse 

Alle verkregen data is in SPSS 15.0 ingevoerd.  

Met behulp van Excel is het borgingsniveau van belevingsgerichte zorg berekend door de 

waarden 0, 1 of 2 op de 14 items van de Scorelijst Borging op te tellen waardoor een 

borgingsscore kon ontstaan van 0 -28.  

Aan ieder geïncludeerd personeelslid, die de CLIO/TLS vragenlijst geretourneerd had, zijn 

één of meerdere Scorelijsten Borging (totaal 106) gekoppeld. Wanneer de 

contactverzorgende van een bewoner geen CLIO/TLS vragenlijst had geretourneerd, is de 

Scorelijst Borging gekoppeld aan een ander personeelslid van dezelfde afdeling.  

In verpleeghuis 1 bleek een aantal vragenlijsten uitgedeeld te zijn aan flexpool medewerkers. 

Vanwege het feit dat deze medewerkers op alle afdelingen invallen, zijn de door hen 

ingevulde CLIO/TLS vragenlijsten gekoppeld aan een willekeurige Scorelijst Borging.  

De onderzoeker was in de veronderstelling dat de activiteitenbegeleiders op een afdeling 

werkzaam waren. Dit bleek niet het geval en ook de door hen ingevulde vragenlijsten zijn at 

random gekoppeld aan een Scorelijst Borging uitgaande van het feit dat zij de bewoner 

activiteiten aanbieden passend binnen zijn/haar belevingswereld.  

Daarna zijn correlatiecoëfficiënten tussen borging van belevingsgerichte zorg en stijl van 

leidinggeven c.q. niveau van teamleren berekend met behulp van SPSS 15.0 om verbanden 

tussen borging en stijl van leidinggeven c.q. niveau van teamleren te achterhalen. 

Tot slot is door middel van beschrijvende statistiek antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen. 
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De veertien items waarmee dit meetinstrument de borging van belevingsgerichte zorg meet, 

zijn op basis van de literatuur samengesteld (8) en werden met behulp van het individuele 

zorgplan beantwoord met vier antwoordcategorieën; te weten ‘ja’ (2 punten), ‘enige mate’  

(1 punt), ‘nee’ of ‘niet te achterhalen’ (beide 0 punten). In een werkboekje is omschreven 

wanneer welk antwoordcategorie gescoord moest worden.  

Stijl van leidinggeven is gemeten met de Charismatisch Leiderschap in Organisaties (CLIO) 

vragenlijst. De CLIO meet hoe de medewerker de stijl van leidinggeven beleeft.(23) Er is 

voor de CLIO gekozen, omdat deze, op een zevenpunt Likert-schaal verschillende stijlen van 

leidinggeven meet. Laissez-faire leiderschap wordt met 4 items gemeten, autocratisch  - en 

transactioneel leiderschap met 6 items en transformationeel leiderschap wordt met 11 items 

gemeten. Transformationeel leiderschap wordt gemeten bij een totale score op alle 27 items 

van tussen de 150 en 189. Transactioneel bij een totale score van 109 tot 149, laissez-faire 

leiderschap tussen de 27 en 67 en autocratisch leiderschap bij een totale score van tussen 

de 68 en 108. De betrouwbaarheid van de gehele schaal is 0.93 (23). 

De wijze waarop een team leert, is gemeten met het deel ‘Teamleerproces’ van de Team 

Learning Survey (TLS) van Dechant. (24) Deze vragenlijst meet met 16 items de 

verschillende fasen van teamleren waardoor het niveau van teamleren bepaald kan worden; 

gefragmenteerd leren (score 16-68), delend leren (score 69-80) en synergistisch leren (score 

81-112). De Crohnbach’s alpha van de TLS is 0.89.  

 

Dataverzameling 

Aan zowel bewoners als personeel is een nummer verbonden zodat de vragenlijsten 

anoniem verwerkt konden worden. De CLIO en het deel ‘Teamleerproces’ van de TLS zijn 

samengevoegd tot één vragenlijst. Dit was mogelijk omdat de antwoorden van beide 

vragenlijsten via een zevenpunt Likert-schaal te geven zijn en omdat verondersteld werd dat 

één vragenlijst prettiger overkomt bij de invuller. Vragenlijst, deelnemersinformatie en 

antwoordenveloppe zijn via de interne postvakjes overhandigd en in een latere fase is men in 

verpleeghuis 1 door de afdelingsmanager mondeling herinnerd aan de inleverdatum.  

De onderzoeker heeft de veertien items van de Scorelijst Borging met behulp van het 

zorgplan van de bewoners gescoord. Van 106 bewoners werd het zorgplan op deze wijze 

doorgenomen.  

Eén van de drie afdelingen van verpleeghuis 2 viel halverwege het onderzoek af, omdat er 

geen toestemming bij bewoners is gevraagd om de onderzoeker het zorgplan in te mogen 

laten zien. De vragenlijsten die door drie personeelsleden ingevuld waren, konden zodoende 

niet meegenomen worden in het onderzoek (zie tabel 1). 
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Er zijn bij deze zorgmedewerkers vijf variabelen gemeten (vier stijlen van leidinggeven en 

een niveau van teamleren). Voorts zijn aan iedere zorgmedewerker uit de steekproef 

meerdere Scorelijsten Borging gekoppeld om het niveau van borging van de 

belevingsgerichte zorg te kunnen meten. In totaal zijn dus zes variabelen gemeten. 

Verwerking van deze gegevens in een power analyse gaf aan dat er zestig (10 keer 6 

variabelen) zorgmedewerkers geïncludeerd moesten worden in de steekproef.  

 

Benadering respondenten 

Via de directies van de twee verpleeghuizen is contact gelegd met de afdelingsmanagers om 

te overleggen over de wijze van benaderen van bewoners en zorgmedewerkers. 

Van de afdelingsmanagers zijn namen en functies van verzorgend personeel verkregen 

zodat bepaald kon worden of deze geïncludeerd konden worden. De inclusiecriteria waren 

dat een personeelslid direct contact had met de bewoner en dat dit contact op een afdeling 

c.q. woonhuis plaats vond. 

De geïncludeerde personeelsleden zijn schriftelijk benaderd met het verzoek de twee 

vragenlijsten (Charismatisch Leiderschap in Organisaties en Team Learning Survey) in te 

vullen waarmee de door hen beleefde stijl van leidinggeven en het niveau van teamleren van 

zijn/haar team gemeten konden worden.  

 

Ethische overwegingen 

Aangezien er in dit onderzoek geen sprake is van medisch wetenschappelijk onderzoek met 

mensen diende dit onderzoek niet aangemeld te worden bij de Medisch Ethische 

Toetsingscommissie (METC). Wel is rekening gehouden met de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens door volgnummers aan personen te koppelen waardoor bewoners en 

zorgmedewerkers alleen voor de onderzoeker identificeerbaar waren (22). 

Van bewoners is informed consent verkregen door hen schriftelijk te informeren over het 

onderzoek en door het management is, afhankelijk van het beleid van het verpleeghuis, 

mondelinge of schriftelijke toestemming gevraagd om de onderzoeker het zorgplan in te 

mogen laten zien.  

 

Meetinstrumenten  

De borging van belevingsgerichte zorg is op individueel bewonersniveau gemeten met een 

door de onderzoeker ontwikkeld meetinstrument, Scorelijst Borging, waarvan de face validity 

bepaald is door een expert op het gebied van borging van belevingsgerichte zorg.  
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Methode 
 
Type onderzoek en onderzoeksdesign 

Er is een kwantitatief, beschrijvend onderzoek uitgevoerd naar relaties tussen borging van 

belevingsgerichte zorg en stijl van leidinggeven c.q. niveau van teamleren. Data werden op 

één tijdstip verzameld binnen een cross-sectional design. Dit design is geschikt om 

fenomenen en de relatie tussen de fenomenen te beschrijven (20). 

 

Theoretisch kader 

Het theoretisch kader dat bij dit onderzoek is gebruikt, is het innovatiecontingentiemodel van 

Van Linge (21). Analyse van de (mis)fits van de verschillende systemen (organisatie, 

personen, omgeving en innovatie) met de verschillende fasen in het innovatieproces 

(innovatiekeuze, voortbrenging, adoptie, implementatie, behoud en innovatie-effectiviteit) 

leveren strategieën op voor het innovatieproces. (zie figuur 2) De mis(fits) tussen 

leiderschapsstijl c.q. niveau van teamleren en borging van belevingsgerichte zorg zijn 

onderzocht.  

Innoveren wordt in dit model benaderd als maatwerk. Daarmee wordt bedoeld dat er 

verschillende effectieve wijzen van innoveren zijn, maar dat deze onder verschillende 

omstandigheden effectief zijn. (21) Dit onderzoek richt zich op het onderdeel van het 

innovatieproces ‘behoud’ en op de configuratie van kenmerken van ‘organisatie’ c.q. 

teamkenmerken. (zie figuur 2) Een configuratie is een coherent geheel van kernmerken van 

een systeem. (21) 

 

Operationalisatie van de variabelen  

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de borging van belevingsgerichte zorg. De 

onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn stijl van leidinggeven en niveau van 

teamleren.  

 

Onderzoekssetting en steekproef 

De populatie bestond uit zorgmedewerkers van zorginstellingen waar de belevingsgerichte 

zorg in de borgingsfase verkeerde. Na inventarisatie zijn er twee verpleeghuizen benaderd 

met de vraag of zij medewerking aan dit onderzoek wilde verlenen. De steekproef bestond 

uit zorgmedewerkers die binnen deze twee verpleeghuizen belevingsgerichte zorg 

toepassen in een direct contact met de bewoner. Dit wordt een convenience sample 

genoemd, omdat de steekproef niet op basis van toeval is samengesteld. (20) 
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Onderzoeksvragen 

Bovenstaande resulteerde in de volgende onderzoeksvragen: (figuur 1 geeft een 

schematische weergave van onderstaande vragen) 

1. welk(e) stijl(en) van leidinggeven is (zijn) van invloed op de borging van 

belevingsgerichte zorg? (directe invloed van leiderschapstijl op borging BGZ) 

2. welk niveau van teamleren is van invloed op de borging van belevingsgerichte zorg? 

(directe invloed van teamleren op borging BGZ) 
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In het stadium van continue leren past het team zichzelf op een haast onbewuste manier 

continue aan ontwikkelingen aan. Gedeelde kaders worden weer opnieuw gekaderd en het 

team heeft als het ware een teamleercompetentie verworven. (19) 

Belevingsgerichte zorg wordt als een teamverantwoordelijkheid gezien. (14) Medewerkers 

hebben leertijd nodig voordat zij zo vertrouwd zijn met de belevingsgerichte zorg, dat zij deze 

in hun handelen hebben geïntegreerd (2). Klein & Sorra (2) geven aan dat zelfs bij een 

effectief implementatieproces er een zekere leertijd nodig is voordat alle medewerkers zo 

vertrouwd zijn met de innovatie, dat ze deze in hun handelen hebben geïntegreerd.  

Het is niet bekend welke manier van leren c.q. niveau van teamleren bijdraagt aan de 

borging van belevingsgerichte zorg. Wel is bekend dat het delen van kennis de borging van 

nieuwe processen beïnvloedt (16). 

 

 
Probleemstelling 

Het invoeren van een innovatie als belevingsgerichte zorg vraagt veel tijd, geld en energie 

van een organisatie. (2, 8, 16, 15) Er is tot op heden geen onderzoek gedaan naar de 

factoren die bijdrage aan de borging van belevingsgerichte zorg zodat de genoemde 

investeringen niet verloren gaan. Wel lijkt het, uit het uitgevoerde literatuuronderzoek, 

aannemelijk dat stijl van leidinggeven en niveau van teamleren van invloed zijn op de mate 

van borging van belevingsgerichte zorg. 

 

 

Doel 

De kennis die door middel van dit onderzoek verkregen is, geeft een organisatie die 

belevingsgerichte zorg heeft ingevoerd, informatie over welke stijl van leidinggeven en welk 

niveau van teamleren de borging van belevingsgerichte zorg positief beïnvloedt. Deze kennis 

kan gebruikt worden om te zorgen dat de positieve effecten van belevingsgerichte zorg voor 

patiënten en hun omgeving, voor medewerkers en voor de organisatie blijvend geborgd zijn. 

Aangezien er tot op heden geen kennis is over de factoren die van positieve invloed zijn op 

de borging van een innovatie levert dit onderzoek een bijdrage aan de theorievorming ten 

aanzien van borging van innovaties; in het bijzonder aan de Contingentietheorie van Van 

Linge.  
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Stijl van leidinggeven 

Wel is bekend dat leiderschapsstijl één van de beïnvloedende factoren in het 

implementatieproces is. (14) Een proces waar borging van de innovatie de laatste stap van 

is. (12, 13) 

Zo stelt Kotter (16) dat leiderschap van hoge kwaliteit de drijvende kracht is achter 

verandering in een organisatie. Uit een onderzoek in zestien thuiszorgorganisaties blijkt dat 

de mate van het succes van de invoering van belevingsgerichte zorg mede bepaald wordt 

door het gedrag van de leidinggevende in relatie tot de zorgverlener. (14) Naarmate dit 

gedrag meer overeen komt met de uitgangspunten van belevingsgerichte zorg vergroot dit 

de arbeidstevredenheid van de zorgverleners. Er wordt gesproken over ‘belevingsgericht 

managen’ en ‘belevingsgericht zijn’. (15) Het effect van belevingsgerichte zorg is dat 

leidinggevenden gestimuleerd worden in te gaan op vragen vanuit het team. Cliënt- en 

reflectiebesprekingen, die onderdeel zijn van de belevingsgerichte zorg, leveren 

managementinformatie op over onder andere wat het effect van de stijl van leidinggeven is. 

(14) Belevingsgerichte zorg vraagt van zorgverleners dat ze meer uit gaan van hun 

persoonlijke verantwoordelijkheid. Managers zullen hen daarbij moeten ondersteunen en 

coachen, naast dat zij voorbeeldgedrag zullen moeten laten zien. (8)  

Dit veronderstelt een redelijke invloed van de stijl van leidinggeven op het gedrag van de 

zorgverleners en daarmee op de mate van borging van belevingsgerichte zorg. 

Hoewel bekend is dat leiderschapsstijl een ondersteunende of een verstorende invloed heeft 

op hoe een groep functioneert (16), is onbekend welke leiderschapsstijl een positieve invloed 

heeft op de borging van belevingsgerichte zorg. 

 

Teamleren 

Teamleren wordt door Kasl et al. (18) gedefinieerd als het proces waardoor een groep kennis 

creëert voor haar leden, voor zichzelf als systeem en voor anderen. In het stadium van 

gefragmenteerd teamleren worden inzichten en ideeën niet gedeeld door individuele 

teamleden. Ieder heeft zijn eigen definities van de situatie en er bestaan verschillen in 

betrokkenheid op elkaar. In het stadium van delend leren worden kennis en inzichten wel 

gedeeld met andere teamleden, maar niet met het hele team. De uitwisseling van kennis en 

inzichten leidt niet tot een gezamenlijk perspectief of collectief denkkader. In het stadium van 

synergistisch leren komen individuele en collectieve denkkaders in beweging, worden er 

gezamenlijke betekenissen, aannames en oplossingen ontwikkeld en ontstaat er een 

gedeelde taal. (19) Dit niveau van teamleren lijkt goed aan te sluiten bij belevingsgerichte 

zorg, maar of het de borging van belevingsgerichte zorg ook ondersteunt, is onbekend. 
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Borging van belevingsgerichte zorg 

In de literatuur worden verschillende termen gebruikt voor het begrip borging. Buchanan et 

al. (11) gebruiken de term ‘sustainability’ en definiëren dit als ‘het proces waarmee nieuwe 

werkmethoden, prestatiedoelen en verbetertrajecten in stand gehouden worden gedurende 

een tijd die passend is voor de gegeven context’. Rogers (12) benoemt vijf stappen in het 

proces van invoeren van een innovatie. In de laatste stap, ‘routinizing’, is de innovatie 

opgenomen in de reguliere activiteiten van de organisatie en is de innovatie zijn unieke 

identiteit verloren (13).  

Borging van een innovatie krijgt weinig aandacht in de onderzoeksliteratuur. Eén van de 

redenen is dat stabiliteit niet wordt gezien als iets wat men wil bereiken, maar als een 

‘onproblematische fit’ met de omgeving of als een probleem dat opgelost dient te worden 

(11). Om de borging van een innovatie vast te stellen, is longitudinaal onderzoek nodig en 

verandering onderzoeken wordt als interessanter gezien (11). Wel wordt duidelijk uit de 

literatuur dat borging van een innovatie als laatste stap in het implementatieproces wordt 

gezien. (12, 13) 

Het concept belevingsgerichte zorg zal in alle lagen van de organisatie goed 

uitgekristalliseerd en verankerd moeten worden in een gedeelde zorgvisie. (8) De centrale 

waarden van belevingsgerichte zorg (gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid, gepastheid en 

respect voor autonomie) zullen voor de verschillende disciplines en omgevingen waarin zorg 

wordt verleend, vertaald moeten worden in concrete werkwijzen en interventies. (8)  

Deze acties zijn nodig voor de implementatie van belevingsgerichte zorg. (2, 8, 14 en 15) 

Onbekend is welke activiteiten ondernomen moeten worden om in de laatste fase van 

implementatie zorg te dragen voor de borging van belevingsgerichte zorg.  

Wel is bekend dat leiderschap mensen op één lijn brengt met de gekozen visie en dat 

leidinggevenden hun medewerkers inspireren deze visie te verwezenlijken. (16) Uitmuntende 

leiders zijn tevens bereid tot langetermijndenken (16). Naast leiderschap blijkt dat de wijze 

waarop een team omgaat met (nieuwe) kennis van invloed is op het implementatiesucces 

van een innovatie (17). Wanneer de kennis die een team bezit gebruikt wordt, brengt dat 

energie in actie die nodig is om verandering te weeg te brengen. (18, 17) 

Het is onbekend welke factoren van invloed zijn op het vasthouden van de veranderingen die 

voortvloeien uit de invoering van belevingsgerichte zorg. 
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Inleiding  

 

Belevingsgerichte zorg  

In de Nederlandstalige literatuur zijn een drietal ‘stromingen’ belevingsgerichte zorg te 

ontdekken. Het maieutisch zorgconcept van het Instituut Maieutische Ontwikkeling in de 

Zorgpraktijk (IMOZ) (1, 2, 3), de belevingsgerichte benadering van Rien Verdult (4, 5) en het 

model van het toenmalige Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) (6, 7, 8).  

Cora van der Kooij heeft, onder de vlag van het IMOZ, het maieutisch zorgconcept voor de 

psychogeriatrische verpleeghuiszorg uitgewerkt in de geïntegreerde belevingsgerichte zorg. 

‘Geïntegreerd’, omdat verschillende benaderingswijzen voor dementerenden (zoals onder 

andere reminiscentie, snoezelen en validation) samengevoegd zijn in deze zorg- en 

omgangskundige uitwerking. De term maieutisch werd reeds door Socrates gebruikt en 

betekent letterlijk ‘verloskundig’, ’verlossend’, ‘bevrijdend’. Het maieutisch zorgconcept stelt 

verzorgenden in staat hun kennis en ervaring naar een bewust niveau te tillen net zoals 

Socrates het woord maieutisch gebruikte voor zijn manier van discussiëren om mensen zich 

bewust te laten worden van onbewuste inzichten (2).  

De Belgische psychotherapeut Rien Verdult heeft uitgangspunten geformuleerd voor de 

begeleiding van dementerende ouderen met als doel het welbevinden te bevorderen (4). 

Het programma Verpleging van het toenmalige NIZW heeft in 1998 voor de zorg voor 

chronisch zieken de behoeftegestuurde benadering geconcretiseerd in een belevingsgerichte 

zorgvisie (6, 7). Het promotieonderzoek, dat Aart Pool in 1995 heeft uitgevoerd naar het 

basispatroon in het leven met een chronische ziekte en naar het basispatroon in de relatie 

chronisch zieke en wijkverpleegkundige c.q. wijkziekenverzorgende, gezien vanuit het 

perspectief van autonomie, ligt ten grondslag aan het NIZW model (9).  

Belevingsgerichte zorg is erop gericht de chronisch zieke en zijn naaste omgeving te 

ondersteunen bij het waarborgen of herstellen van de levensloop die door een lichamelijke 

stoornis, ziekte of handicap verstoord is of dreigt te raken (8).  

Onderzoek naar de effecten van belevingsgerichte zorg laat een minieme meerwaarde zien 

(1, 2, 3, 10) Daarentegen zijn de ervaringen met belevingsgerichte zorg die in de dagelijkse 

praktijk en op congressen gehoord worden positief te noemen. Beide roept de vraag op 

welke factoren een positieve bijdrage leveren aan een succesvolle implementatie en borging 

van belevingsgerichte zorg. Dit onderzoek richt zich op het laatste. 
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Inleiding 

Onderzoek naar de effecten van belevingsgerichte zorg laat een minieme meerwaarde zien. 

Daarentegen zijn de ervaringen met belevingsgerichte zorg die in de dagelijkse praktijk en op 

congressen gehoord worden positief te noemen.  

Doel  

De kennis die door middel van dit onderzoek verkregen is, geeft een organisatie die 

belevingsgerichte zorg heeft ingevoerd, informatie over welke stijl van leidinggeven en welk 

niveau van teamleren de borging van belevingsgerichte zorg positief beïnvloedt. Tevens 

levert dit onderzoek een bijdrage aan de theorievorming ten aanzien van borging van 

innovaties.  

Onderzoeksvragen 

Welk(e) stijl(en) van leidinggeven is (zijn) van invloed op de borging van belevingsgerichte 

zorg? Welk niveau van teamleren is van invloed op de borging van belevingsgerichte zorg?  

Methode 

Er is een kwantitatief, beschrijvend onderzoek uitgevoerd naar relaties tussen borging van 

belevingsgerichte zorg en stijl van leidinggeven c.q. niveau van teamleren. Data werden 

verzameld middels de Charismatisch Leiderschap in Organisaties (CLIO), het deel 

‘Teamleerproces’ van de Team Learning Survey (TLS) van Dechant en een door de 

onderzoeker ontwikkelde Scorelijst Borging. 

Resultaten 

Transactioneel leiderschap en synergistisch teamleren is het meest gemeten bij een matige 

tot lage borging.  

Conclusie 

Er is geen significant verband gevonden tussen leiderschapsstijl en borging van 

belevingsgerichte zorg. Synergistisch teamleren is een niveau van teamleren wat passend is 

bij belevingsgerichte zorg.  Het meten van de borging van belevingsgerichte zorg middels de 

Scorelijst Borging geeft een te beperkt beeld.  

Aanbevelingen 

Vervolgonderzoek dient plaats te vinden binnen grotere aantallen instellingen om zodoende 

meer verschillen in borging van belevingsgerichte zorg te vinden. Observatie op 

belevingsgerichte aspecten geeft waarschijnlijk een beter beeld van de borging. Tevens is 

het interessant de relatie tussen teamleren en stijl van leidinggeven te onderzoeken. 
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Voor mijn moeder, Ali Quax,  

die de totstandkoming van dit 

afstudeerwerkstuk niet meer 

mee heeft mogen maken.
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