TOELICHTING SNELTEST

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen
Toelichting sneltest
Hieronder vindt u de sneltest persoonsgerichte zorg voor iedereen. Met behulp van deze
sneltest is het in een paar stappen inzichtelijk op welke thema’s u of uw praktijk/organisatie
al persoonsgericht werkt, of waar nog sterker op ingezet kan worden. Of om prioriteiten te
bepalen: op welke thema’s wilt u of uw organisatie beginnen met veranderingen door te
voeren? Denk hierbij aan expliciete aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven of voor de mensen met meer complexe problematiek. Wat is er nodig om beter bij
deze patiënten aan te sluiten?

Wat is persoonsgerichte zorg?
Dit is zorg waarin de patiënt als mens centraal staat en niet zijn aandoening. Het is zorg die
aansluit bij de vaardigheden, sociale omstandigheden, waarden en behoeften van patiënten.
Empathisch vermogen, het kennen van de patiënt, continuïteit in de zorg, en begrijpelijke
communicatie dragen daar aan bij. Persoonsgerichte zorg is extra van belang bij patiënten
in achterstandssituaties, bij wie vaak sprake is van complexe problematiek en minder goede
gezondheidsvaardigheden.

Wat levert persoonsgerichte zorg op?
Empathische, persoonsgerichte zorg draagt bij aan een completer beeld van de patiënt,
waardoor eerder en beter bepaald kan worden welke type zorg of ondersteuning nodig is,
helemaal bij patiënten met complexe problematiek Ook zorgt het voor een goede
aansluiting bij de kennis en vaardigheden van patiënten, zodat adviezen, verwijzingen en
medicatievoorschriften beter begrepen worden en de patiënt in staat is samen met de arts
te beslissen over het beleid. Dit draagt bij aan meer tevredenheid bij de patiënt en de arts
en heeft een gunstige invloed op de gezondheid.

Opbrengst en vervolg
Na het invullen van deze sneltest heeft u meer inzicht in hoe u zelf en/of de organisatie nog
beter kunnen werken aan persoonsgerichte zorg voor iedereen. U kunt hiermee zelf verder
aan de slag of bespreek de uitkomsten met Pharos.
Pharos helpt u verder op weg en adviseert t.a.v. beschikbare tools, materiaal, trainingen of
andere mogelijkheden die u kunt inzetten. Bekijk ook eens onze overzichtskaart
Persoonsgerichte zorg om ideeën op te doen.
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