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De zorgrelatie tussen cliënt en begeleider is de 

basis voor goede zorg en kwaliteit van leven 

van cliënten. 

Welke factoren spelen een rol in 

de kwaliteit van de zorgrelatie? 

Aanleiding en onderzoeksvragen

Beschikbare kennis over succesfactoren in de zorgrelatie 

inventariseren in literatuur, professionals en verwanten

• Literatuurstudie 

• Focusgroepen

EVB+, wat is dat…? 
EVB+ staat voor ernstig 

verstandelijke beperking 

en moeilijk verstaanbaar 

gedrag.

Aanpak 

Meer lezen? 
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Het Kennisplatform EVB+ voert het onderzoek uit in samenwerking 
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Resultaten 

Wanneer is een zorgrelatie betekenisvol? Wanneer sprake is van….

1. Gelijkwaardigheid
De begeleider benadert de cliënt op een positieve, gelijkwaardige manier

2. Wederzijds begrip
De begeleider en de cliënt begrijpen elkaar

3. Vertrouwen
De begeleider en cliënt vertrouwen elkaar

4. Ontwikkelingsmogelijkheden
De ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt worden benut

Welke factoren beïnvloeden de opbouw van een betekenisvolle 

zorgrelatie? 

1. Karakter en Deskundigheid begeleiders
De mate waarin begeleiders in staat zijn een betekenisvolle zorgrelatie op 

te bouwen wordt beïnvloed door karakter en deskundigheid

2. Betrokkenheid verwanten
Goede samenwerking met verwanten is een voorwaarde om een 

betekenisvolle zorgrelatie op te bouwen

3. Context 
De context wordt gevormd door het team, de organisatie en de setting

Quote Gelijkwaardigheid:
“Jij had eigenlijk bedacht dat je links om 
ging, en de cliënt gaat rechts om. Dan 
denk ik, maakt niet uit. Niet altijd er 
boven staan, laat ook een cliënt zelf 
eens dingen bepalen. Ik ben niet de 

baas”

Quote Wederzijds begrip:
“Een cliënt kunnen lezen”. 

“Ik kom zo. Zo.. Ja, wat is zo. Je kan daar 
wel duidelijker over zijn. Bijvoorbeeld 

we staan op als ik mijn kopje koffie leeg 
heb”.

Quote Vertrouwen:
“Hij weet dat iets niet mag, maar hij 

kan zichzelf niet helpen om iets niet te 
doen en dan heeft hij achteraf heel 
vaak een soort van spijtgevoel. En 

daarbij kan hij dan ook heel blij zijn dat 
je er nog bent, en dat je dan elkaar een 

knuffel geeft”

Quote 

Ontwikkelingsmogelijkheden:
“De neiging bij EVB+ is van oké we 

hebben het gevonden, dit is goed. Maar 
ik vind dat je open moet blijven kijken 

naar mooie dromen of dingen waarin ze 
opnieuw geprikkeld worden. Dan kunnen 

we het leven verrijken”.


