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Leefplezier in het ECD!

Een kijkje in de keuken…..
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Wie wij zijn…

Gwendolien Graven Teammanager Den Es

Anita de Weert Persoonlijk Begeleider Vita

Sandra Veldhuis Zelfstandig consultant
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Agenda 

• Luiken van Leefplezier
• Vertaling van luik naar ECD
• Vragen



z

Wat betekent leefplezier voor jou?
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Luiken van Leefplezier

Het leefplezierplan bestaat uit meerdere ”luiken”:
• Het leren kennen van de bewoner, zowel de feitelijke gegevens als de 

achtergronden en belevenissen van een bewoner
• Het doen: de zorg bieden die iemand nodig heeft, maar dan juist op die manier 

die goed en fijn is voor de bewoner
• Een dilemma is een lastige keuze waarin de verschillende opties botsen met wat 

er kan, mag, moet of wat iemand graag zou willen. 
• Verantwoording leggen we af op basis van standaarden en kwaliteitseisen, maar 

we willen steeds meer naar het verantwoorden op basis van ervaringen van de 
bewoners. Delen van deze ervaringen zijn heel erg belangrijk om zo de bewoner 
nog beter te leren kennen. 
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Het leren kennen
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De allereerste kennismaking

Bij de intake in Pluriform kies je voor het Zorgpad Leefplezier
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Dit ben ik
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Persoonsbeeld

Via de knoppen Nieuw kan je een bepaald onderdeel 
door zetten naar het Leefplezierplan!  Superhandig
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Persoonsbeeld

De thema’s die we gebruiken zijn: Identiteit, karakter, 
belangrijke anderen, woonplek, eten & drinken, Slapen 
& rusten, hobby’s, huisdieren en belangrijke plekken!
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Persoonsbeeld

Als laatste thema’s staan er
• Zorg: hierin kun je specifieke zorgactiviteiten 

vastleggen zoals wondzorg, bloedsuiker etc. Alle 
dagelijkse terugkerende verzorgmomenten leggen 
we ergens anders vast. 

• Medische voorgeschiedenis: Deze is al eens gevuld 
bij het persoonsbeeld en deze kan je het beste 
knippen en plakken! Zo heb je alle info beschikbaar 
op 1 pagina!



Overzicht Nedap Ons.



Brondocument 
Wordt alle informatie 
beschreven die door de 
bewoner zelf verteld is.
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Het DOEN



In 1 overzicht alles 
van de bewoner.



z

Het leefplezierplan
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Waarmee kunnen wij u helpen 
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Waarmee kunnen wij u helpen 



z

Ritplanning



Overzichtsagenda
van een bewoner.
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Wat was jouw geluksmoment(je) van vandaag? 
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Dilemma’s 
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Dilemma’s in Pluriform
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Verantwoording



Overzichtsrapportage



Achtergrond
informatie 
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Evaluatie momenten of MDO’s
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Rapporteren v.s. ervaringen delen
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Wat hebben we nog meer gedaan
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Wat neem je mee? 
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Vragen?


