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1. Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen van een onderzoek naar 
de toepassing en effecten van de Methode Familiezorg (MFZ) bij BerneZorg. De MFZ is een methode 
om het familiair welzijn bij families, waarbij een zorgvrager door één of meerdere andere 
familieleden/naasten wordt verzorgd, te vergroten. Hulp- en dienstverleners die werken met deze 
families worden door het Expertisecentrum Familiezorg in de MFZ geschoold. Daarbij doen zij de 
volgende kennis en vaardigheden op:  

 het voeren van het eerste familiegesprek; 

 conceptuele analyse van familiezorg; 

 vraaggericht werken: signaleren in de familiezorg; 

 relaties en posities in een gezin: het maken van een genogram; 

 afstemming in de zorgtriade; 

 grondslagenanalyse: invoegen en onderhandelen; 

 de drie fasen van hechting, loslaten en vasthouden in de familiezorg; 

 het delen van zorgverantwoordelijkheid: werken in een ‘afschuifsysteem’; 

 rolomkering en jonge familiezorgers; 

 de toekomst van de familiezorg: geven en ontvangen in de zorgtriade. 
 
De MFZ kan worden omschreven als een methode om zorgvragers en familiezorgers op een open 
manier te bevragen, aan te spreken en te benaderen in een bepaalde familiecontext. De methode 
helpt hulpverleners te bepalen wanneer iets wel of niet te zeggen of welke onderwerpen ter sprake 
te brengen. De verwachting is dat de MFZ een ‘open communicatie’ tot stand brengt tussen 
familieleden (zorgvrager en familiezorgers), tussen hulpverleners en familieleden en tussen 
hulpverleners onderling. Onder open communicatie wordt verstaan: een ongehinderde verbinding 
tussen mensen ten behoeve van het overdragen van meningen, gedachten, ideeën en gevoelens. Via 
open communicatie komen pijnpunten of probleemgebieden naar boven die anders onbesproken 
blijven. Dit geeft aanleiding om tot oplossingen te komen en deze te effectueren. 
 
De MFZ is ontwikkeld naar aanleiding van familieproblemen die optreden nadat een familielid, door 
zijn/haar fysieke of geestelijke gesteldheid, zorg en aandacht behoeft van andere familieleden. 
Familiepatronen en relationele verhoudingen kunnen hierdoor verstoord worden. Dikwijls blijft dit 
onbesproken en kunnen frustraties blijven bestaan of verergeren. Vanuit de hulpverlening was er 
traditioneel veel aandacht voor de zorgvrager, maar relatief weinig voor de familiezorgers, de 
dynamiek van de familiecontext en het familiair welzijn. De MFZ is ontwikkeld om dit gat te vullen. 
 
Medewerkers van BerneZorg zijn getraind in de MFZ door het Expertisecentrum Familiezorg. Beide 
partijen willen meer inzicht krijgen in de effecten van de methode. Daartoe heeft fluent Zorgadvies 
een effectonderzoek uitgevoerd.  

1.1 Onderzoeksdoel 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in: 

 de mate waarin medewerkers hun MFZ kennis en vaardigheden hebben vergroot; 

 de mate waarin de MFZ in de praktijk toegepast wordt (implementatiegraad); 

 de effecten van de MFZ die bij medewerkers, cliënten en familiezorgers al dan niet optreden; 

 factoren die bovenstaande aspecten beïnvloeden. 

1.2 Theoretisch kader 
Om meer afbakening te creëren, richten de effecten zich op een aantal specifieke veronderstellingen; 
namelijk dat de MFZ: 
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 het kennis- en vaardighedenniveau op het gebied van familiezorg bij medewerkers vergroot; 

 de open communicatie tussen medewerkers en cliënten/familiezorgers bevordert; 

 de werktevredenheid, bevlogenheid en eigen-effectiviteit van medewerkers stimuleert; 

 burn-out bij medewerkers reduceert; 

 de cliënttevredenheid bij cliënten en hun familiezorgers stimuleert; 

 het familiair welzijn, de relationele kwaliteit en de familiaire steun bij cliënten en hun 
familiezorgers bevordert. 

 
Hierbij volgen de veronderstellingen een bepaalde causale volgorde: het één resulteert in het ander. 
Indien de MFZ kennis en vaardigheden bij medewerkers wordt vergroot (welke sterk afhang van hun 
trainingsmotivatie), zullen de medewerkers het ook eerder toepassen in de praktijk. Dit wordt al dan 
niet gestimuleerd vanuit de organisatie, bijvoorbeeld door leidinggevenden of via vergaderingen. De 
toepassing uit zich met name in een open communicatie. Hierdoor zal de werktevredenheid, 
bevlogenheid en eigen-effectiviteit bij medewerkers toenemen en het burn-out niveau afnemen. 
Deze aspecten worden ook beïnvloed door andere factoren, zoals ondersteuning (vanuit de 
organisatie, leidinggevende en/of collega’s), werk- en tijdsdruk, duidelijkheid over de taken die ze 
moeten uitvoeren, de mate van autonomie die medewerkers hebben en hun baanvoorkeur. 
Tenslotte zal de MFZ toepassing in de praktijk naar verwachting de cliënttevredenheid, relationele 
kwaliteit en familiaire steun bij cliënten en hun familiezorgers stimuleren en kunnen deze mogelijk 
ook door de gezondheidstoestand worden beïnvloed. Deze set van veronderstellingen wordt in 
onderstaand theoretisch kader schematisch weergeven (in de hokjes staan de variabelen1 en de 
pijlen geven de oorzakelijke verbanden weer): 
 

 

1.3 Onderzoeksrelevantie 
Met de onderzoeksresultaten krijgen de ontwikkelaars en gebruikers van de MFZ: 

 meer inzicht in wat medewerkers leren en in welke mate zij de MFZ in de praktijk toepassen; 

 meer inzicht in welke factoren het leren en de toepassing beïnvloeden. Met deze kennis krijgen 
managers meer beïnvloedingsmogelijkheden om in de toekomst het leervermogen van de 
organisatie te optimaliseren en het implementeren van opgedane kennis en vaardigheden 
binnen de organisatie te bevorderen; 

 meer inzicht in wat de MFZ voor medewerkers, cliënten en familiezorgers oplevert en daarmee 
welke ‘waarde’ er aan de MFZ kan worden toebedeeld. Dit kan bijvoorbeeld afgezet worden 
tegen investeringskosten en/of mee worden genomen in beslissingen omtrent continuering, 
intensivering of uitbreiding van de methode; 

1 In bijlage 1 staat een overzicht van de variabelen en hun definities. 
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 meer inzicht op welke punten de MFZ training te verbeteren of aan te passen en hoe ervoor te 
zorgen dat de toepassing soepeler verloopt; 

 meer inzicht in het functioneren van de organisatie (op bepaalde gebieden), de werkbeleving van 
medewerkers, de zorgbeleving van cliënten en familiezorgers en waar verdere verbeteringen toe 
te passen. 

1.4 Onderzoeksmethode 
De veronderstellingen zijn getoetst door middel van kwantitatief onderzoek (zie ook bijlage 2 voor de 
aanpak). Om te kunnen toetsen zijn de veronderstellingen geoperationaliseerd in variabelen 
(meetbare eenheden). Een variabele wordt gemeten aan de hand van een aantal item-stellingen, 
waarbij respondenten kunnen aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de stellingen (op een 
vijfpuntsschaal). Daardoor komen er (gemiddelde) scores op de variabelen en kunnen uitspraken 
worden gedaan over kennis en vaardigheden vergroting, de mate waarin de MFZ wordt toegepast en 
in welke mate de veronderstelde effecten optreden. Hierbij geldt een score tussen 1 en 2 als “laag” 
en een score tussen 4 en 5 als “hoog”. De stellingen zijn verwerkt in een schriftelijke en digitale 
vragenlijst (zie bijlage 3). 
 
Het onderzoek is in de periode oktober en november 2011 uitgevoerd bij de hulp- en dienstverleners 
van BerneZorg, de cliënten (met uitzondering van Cunera Kastanjedreef) en hun familiezorgers, van 
de volgende locaties: 

 De Bongerd Elstar Sterappel 

 De Bongerd Bellefleur en Karmijn 

 Cunera Kastanjedreef 

 Cunera Lindelaan somatiek 

 Cunera Lindelaan revalidatie 

 Bloesem Appelgaard 

 BerneZorg Thuis, huishoudelijke hulp vanuit de WMO (BZT WMO) 

 BerneZorg Thuis, AWBZ zorg (BZT AWBZ) 

 Geheel BerneZorg2 
 
Alle medewerkers, een groot deel van de cliënten en alle familiezorgers van de verschillende locaties, 
zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Een deel heeft daaraan gehoor gegeven en hebben in 
de maanden oktober en november 2011 de vragenlijst ingevuld. De cliënten van locatie Cunera 
Kastanjedreef zijn, in verband met een PG indicatie, niet meegenomen. De cliënten van andere 
locaties zijn door middel van steekproeftrekking geselecteerd en hebben al dan niet onder 
begeleiding van een medewerker de vragenlijst ingevuld3. 
 
De antwoorden van de respondenten zijn ingevoerd in een centrale database en statistisch 
geanalyseerd. De analyses zijn op locatieniveau uitgevoerd. Dit betekent dat de individuele scores 
van alle medewerkers, cliënten en familiezorgers per locatie zijn opgeteld en uitgemiddeld. De 
gemiddelde scores staan per item-stelling van een variabele weergegeven in grafieken. In dit geval 
geldt: hoe ‘meer eens’ respondenten met de stellingen zijn, hoe hoger de gemiddelde score op de 
item-stellingen en dus op de variabele (bijvoorbeeld ‘werktevredenheid’). Dit geeft inzicht in de mate 
waarin de veronderstelde effecten al dan niet optreden en hoe zich dit verhoudt tussen de 
verschillende locaties. Dit heeft geresulteerd in conclusies en aanbevelingen. 

2 Onder “geheel Bernezorg” vallen alle medewerkers die werkzaam zijn voor de organisatie Bernezorg, maar niet direct toe te wijzen zijn 
aan een bepaalde locatie. Te denken valt hierbij aan het bestuur, de abdij, de keuken, kwaliteitsfunctionarissen etc. Ook locatiemanagers 
vallen onder “geheel Bernezorg”, aangezien niet iedere locatiemanager de locatie waarop hij/zij werkzaam is had aangegeven. 
3 Vijf medewerkers zijn door fluent Zorgadvies getraind hoe de vragenlijst af te nemen. De medewerkers hebben niet op hun eigen locatie 
de vragenlijst afgenomen. De cliënten van Bloesem Appelgaard en BZT WMO en AWBZ hebben zelfstandig de vragenlijst ingevuld. 
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2. Representativiteit en vergelijkbaarheid 
 
De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de antwoorden die medewerkers, cliënten en 
familiezorgers op de vragen in de enquête hebben gegeven. Maar niet alle medewerkers, cliënten en 
familiezorgers hebben meegedaan aan dit onderzoek. Degenen die de vragenlijst hebben ingevuld 
vormen daarom een steekproef van de totale populatie. De steekproef is in dit geval enkelvoudig en 
aselect: alle medewerkers, cliënten en familiezorgers per locatie hebben evenveel kans gehad om 
aan het onderzoek deel te nemen. Vervolgens is het relevant om te achterhalen in hoeverre de 
antwoorden van de respondenten in de steekproef representatief zijn voor de totale populatie 
medewerkers, cliënten en familiezorgers van BerneZorg per locatie. Ook is het relevant om de 
homogeniteit van de steekproeven tussen de locaties in kaart te brengen om te bezien in hoeverre 
de bevindingen tussen de locaties vergelijkbaar zijn. 
 
De representativiteit van de onderzoeksresultaten hangt af van de omvang en karakteristieken van 
de steekproef. Enerzijds moet de steekproef over voldoende omvang beschikken om representatief 
te zijn voor de totale populatie. Anderzijds moeten de karakteristieken van de steekproef voldoende 
overeenkomen met de karakteristieken van de totale populatie om de onderzoeksresultaten te 
kunnen generaliseren. En om locaties met elkaar te kunnen vergelijken, moeten de karakteristieken 
van de steekproeven van de locaties voldoende met elkaar overeenkomen.  

2.1 Steekproefomvang 
In de statistiek wordt de representativiteit van een steekproef bepaald via een steekproefcalculator. 
Aan de hand van een rekenkundige formule4 wordt de foutmarge in de onderzoeksresultaten 
vastgesteld door de totale populatie en de steekproefomvang via een bepaald 
betrouwbaarheidsniveau tegen elkaar af te zetten. De foutmarge geeft aan hoeveel procent fouten 
er in de steekproef zitten c.q. afwijkingen in de antwoorden als deze (qua grootte, maar bij andere 
respondenten in de populatie) herhaald zou worden. Het betrouwbaarheidsniveau geeft aan met 
hoeveel zekerheid dezelfde resultaten op zullen treden als de steekproef (qua grootte, maar bij 
andere respondenten in de populatie) herhaald zou worden. Vervolgens geldt: hoe hoger het 
betrouwbaarheidsniveau en hoe lager de foutmarge, hoe representatiever de steekproef. 
 
In dit onderzoek is uitgegaan van een betrouwbaarheidsniveau van 90%. Vervolgens moet de 
steekproefomvang groot genoeg zijn, zodat de foutmarge onder of rond de 10% uitkomt. In dat geval 
kunnen de onderzoeksresultaten met grote zekerheid naar de totale populatie gegeneraliseerd 
worden. Indien de foutmarge hoger dan 10% is, wordt de generaliseerbaarheid minder sterk. Het is 
echter moeilijk aan te geven hoeveel minder sterk. Over het algemeen geldt: hoe hoger de 
foutmarge, hoe minder representatief de onderzoeksresultaten voor de totale populatie zijn. 
Niettemin kunnen kleine steekproeven nog steeds representatief zijn voor de gehele populatie, 
alleen zal dit meer op toeval berusten dan op basis van een rekenkundige formule waarbij toeval 
meer wordt uitgesloten. Doch, de populatie medewerkers, cliënten en familiezorgers van de locaties 
binnen BerneZorg zijn relatief klein, waardoor de steekproef bijna even groot moet zijn als de totale 
populatie.    
 
Op basis van de steekproefcalculator, een betrouwbaarheidsniveau van 90% en de cijfers van de 
populatieomvang en steekproefomvang van elke locatie van BerneZorg, zijn de foutmarges berekend 
(z.o.z.): 
 

4 De formule van de steekproefcalculator is:  . Hierbij is: n = het aantal benodigde respondenten, z = de standaardafwijking bij 

een bepaald betrouwbaarheidsmarge,  p = de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft, en F = de foutmarge. 



6 

 

 
 
De tabellen geven aan dat de onderzoeksresultaten in de meeste gevallen redelijk tot zeer 
representatief zijn: veel foutmarges schommelen tussen de 10% en 15%. De foutmarge van de 
steekproef cliënten van de Bongerd komt onder de 10% uit, alsook de steekproef van de 
medewerkers die voor heel BerneZorg werken. Deze onderzoeksresultaten zijn met grote zekerheid 
te generaliseren naar hun totale populaties. Alleen voor de locaties Cunera Lindelaan revalidatie, 
Bloesem Appelgaard en BerneZorg Thuis WMO (BZT WMO) is de representativiteit voor de drie typen 

Bernezorg, alle locaties Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Medewerkers 448 169 90% 5,00%

Cliënten 290 128 90% 5,44%

Familiezorgers 266 114 90% 5,83%

De Bongerd Elstar Sterappel Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Medewerkers 38 17 90% 15,03%

Cliënten 67 38 90% 8,84%

Familiezorgers 36 20 90% 12,43%

De Bongerd Bellefleur en Karmijn Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Medewerkers 56 22 90% 13,79%

Cliënten 36 24 90% 9,83%

Familiezorgers 50 30 90% 9,59%

Cunera Kastanjedreef Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Medewerkers 80 34 90% 10,76%

Cliënten 46 0* 90%

Familiezorgers 40 22 90% 12%

* cliënten hebben niet deelgenomen gezien PG indicatie

Cunera Lindelaan revalidatie Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Medewerkers 40 13 90% 18,98%

Cliënten 12 7 90% 20,96%

Familiezorgers 12 4 90% 35,07%

Cunera Lindelaan somatiek Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Medewerkers 47 20 90% 14,09%

Cliënten 24 13 90% 15,77%

Familiezorgers 31 19 90% 11,93%

Bloesem Appelgaard Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Medewerkers 5 4 90% 20,56%

Cliënten 14 5 90% 30,60%

Familiezorgers 17 12 90% 13,27%

Bernezorg Thuis, WMO Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Medewerkers 25 8 90% 24,47%

Cliënten 51 20 90% 14,48%

Familiezorgers 44 13 90% 19,37%

Bernezorg thuis, AWBZ Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Medewerkers 32 19 90% 12,22%

Cliënten 40 21 90% 10,73%

Familiezorgers 36 16 90% 15,54%

Overig medewerkers Populatie Steekproef Betrouwbaarheid Foutmarge

Geheel Bernezorg 125 66 90% 6,98%
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respondenten minder sterk. Daarnaast zijn voor de medewerkers van De Bongerd Elstar Sterappel, 
de cliënten van Cunera Lindelaan somatiek en de familiezorgers van BerneZorg Thuis AWBZ (BZT 
AWBZ) de onderzoeksresultaten minder representatief. Maar aangezien de meeste hoge foutmarges 
worden veroorzaak door kleine totale populaties kan hierbij een kanttekening worden geplaatst: een 
verschil van 1 of 2 respondenten meer kan de foutmarge sterk doen afnemen. Daarom hoeft de 
representativiteit van deze steelproeven niet per definitie lager te zijn. Bovendien is de foutmarge 
uitermate laag als we alle steekproeven naar de totale BerneZorg organisatie abstraheren. Alle 
gemiddelde steekproefscores bij elkaar genomen vormen een zeer representatief beeld over de 
toepassing en de effecten. 
 
Echter, het is mogelijk dat de foutmarges in sommige gevallen wat kunnen toenemen. Niet alle 
respondenten, zoals in bovenstaande tabellen weergegeven, hebben alle vragen beantwoord. 
Hierdoor neemt de respons op sommige items en/of variabelen wat af en heeft dit ook 
consequenties voor de representativiteit. Daarom staat bij alle grafieken in dit onderzoek de respons 
via een N = [steekproefomvang] weergegeven, zodat de lezer de responsomvang kan opmaken en 
desgewenst kan vergelijken met de steekproefomvang in de tabellen. Daarnaast kan het voorkomen 
dat respondenten de vragen niet hebben beantwoord omdat deze niet op hem/haar van toepassing 
zijn. Alleen heeft het in dat geval geen consequenties voor de representativiteit. 
 

2.2 Steekproefkarakteristieken 
De karakteristieken van de respondenten in de steekproef moeten in voldoende mate 
overeenkomen met de karakteristieken van de mensen uit de totale populatie. Als de totale 
populatie bestaat uit bijvoorbeeld 50% vrouwen en 50% mannen en de steekproef bestaat uit 90% 
vrouwen, dan kunnen de onderzoeksresultaten niet automatisch naar de gehele populatie 
gegeneraliseerd worden. Immers, op basis van geslacht kunnen de antwoordpatronen afwijken. De 
representativiteit op een variabele, zoals geslacht, wordt bepaald via een zogenoemde Chi-kwadraat 
toets. Echter, dan moeten vooraf de specificaties op elke variabele van de totale populatie bekend 
zijn (bijvoorbeeld uit hoeveel procent vrouwen en mannen de totale populatie bestaat). Vooraf 
waren dergelijke gegevens niet bekend bij dit onderzoek. Daarom worden hier alleen de 
steekproefkarakteristieken per locatie van BerneZorg weergegeven. De betrokkenen bij BerneZorg 
kunnen aan de hand van deze gegevens zelf opmaken of hier sterk afwijkende patronen bij zitten. In 
dat geval kunnen de bevindingen minder goed te generaliseren zijn naar die betreffende populatie. 
 
Daarnaast kunnen eventuele verschillen in de onderzoeksresultaten tussen de verschillende locaties 
mogelijk verklaard worden door verschillen in de karakteristieken van de medewerkers, cliënten en 
familiezorgers van de betreffende locaties. Daarom is het ook belangrijk om de karakteristieken van 
de steekproef per locatie weer te geven en aan te geven in hoeverre een adequate vergelijking 
mogelijk is. 

Karakteristieken medewerkers  
De variabelen waarop de medewerkerssteekproeven gekarakteriseerd zijn betreffen: aantal jaren 
werkzaam in de zorgsector, aantal jaren werkzaam in BerneZorg, leeftijd, geslacht, trainingsafronding 
(MFZ) en werken met familiezorgers. 
 
Aantal jaren werkzaam in de zorgsector 
De grootste groep medewerkers van alle locaties werken al zeer lang in de zorg; gemiddeld 70% van 
alle medewerkers over alle locaties geven aan langer dan 10 jaar in de zorgsector werkzaam te zijn. 
Medewerkers beschikken dus over een ruime ervaring, waarbij Bloesem Appelgaard de meeste 
ervaring in huis heeft. BZT WMO heeft de meeste mensen in dienst met minder dan 1 jaar ervaring 
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binnen de sector. Over het algemeen, met uitzondering van BZT WMO en Bloesem Appelgaard, zijn 
de locaties goed vergelijkbaar wat betreft aantal jaren werkervaring in de zorgsector. 

 
 
Aantal jaren werkzaam in de organisatie 
Vrijwel eenzelfde beeld als de jaren ervaring binnen de zorgsector komt naar voren bij de jaren 
ervaring binnen Bernezorg. Over het algemeen geldt dat iets meer dan 50% al 10 jaar of langer 
binnen de organisatie werkt. Ook hier kent BZT WMO een grotere groep nieuwkomers, gevolgd door 
Cunera Lindelaan somatiek. Bloesem Appelgaard is de locatie met de meeste mensen die lang in 
dienst zijn binnen Bernezorg. 

 
Geslacht 
Bijna alle vragenlijsten zijn ingevuld door vrouwelijke medewerkers. Alleen binnen de categorie 
“geheel Bernezorg” (niet toe te wijzen naar een bepaalde locatie) zijn enkele mannelijke 
medewerkers. De locaties zijn op dit punt vrijwel geheel vergelijkbaar, maar de antwoordpatronen 
van de medewerkers kunnen op basis van geslacht sterk beïnvloed zijn. 

  
Leeftijd 
De leeftijdsopbouw binnen de locaties verschilt, maar is nog steeds redelijk goed vergelijkbaar.  In 
alle locaties zijn relatief weinig medewerkers in de leeftijd van eind twintig en begin dertig. Dit zou 
mogelijk bepaalde antwoordpatronen kunnen kleuren. Het gros van de medewerkers is 40 jaar of 
ouder. 
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Trainingsafronding 
Niet alle medewerkers geven aan getraind te zijn in de Methode Familiezorg, met name bij BZT 
WMO. Van de medewerkers die de training wel hebben gevolgd, geeft de meerderheid aan de 
training in zijn geheel te hebben afgerond. Daarnaast geeft een grote groep aan dat zij momenteel 
deel 1 aan het volgen zijn.  

 
Het merendeel van de medewerkers die te training hebben afgerond, hebben dit 1-6 maanden 
geleden voltooid. Opvallend is wederom BZT WMO, waar een grote groep de training 1-2 jaar 
geleden heeft afgerond.  

 
Frequentie werken met zorgvragers met familiezorgers 
Met uitzondering van BZT WMO werkt op iedere afdeling een aantal medewerkers die dagelijks te 
maken krijgen met zorgvragers die ook verzorgd worden door familieleden/naasten. De 
medewerkers die voor BerneZorg in zijn geheel werken, hebben – logischerwijs – relatief minder 
vaak te maken met familiezorgers. Deze groep is dan iets minder goed te vergelijken met de andere 
groepen en hun antwoorden kunnen daardoor ook meer afwijken van andere groepen. 
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Concluderend kunnen we stellen dat het gros van de respondenten ervaren hulpverleners zijn, die 
lang bij BerneZorg werken, die bestaat uit vrouwen, met een leeftijd van boven de 40 jaar. De 
meeste respondenten hebben de MFZ training afgerond en werken ze frequent met zorgvragers én 
hun families. De enige respondenten die hiervan afwijken zijn van locatie BZT WMO. Eventuele 
afwijkingen in hun antwoordpatronen kunnen hierdoor verklaard worden en hun vergelijkbaarheid 
met andere locaties is minder goed te maken. 

Karakteristieken cliënten 
De variabelen waarop de cliëntensteekproeven gekarakteriseerd zijn betreffen: leeftijd, geslacht, 
ontvangst familiezorg en type familiezorg. 
 
Leeftijd 
De cliënten van Bernezorg zijn gemiddeld 83 jaar. Hierbij zijn de cliënten van de Bongerd locaties en 
Cunera Lindelaan somatiek ouder dan de overige locaties. De twee uitersten worden gevormd door 
de cliënten van Cunera Lindelaan revalidatie (de relatief jongste groep cliënten) en De Bongerd 
Bellefleur en Karmijn (de oudste groep cliënten), met een verschil van 12,4 jaar. 

 
Geslacht 
De cliënten zijn in de meeste gevallen vrouw. Alleen bij Cunera Lindelaan revalidatie en Bloesem 
Appelgaard hebben meer mannelijke respondenten de vragenlijst ingevuld. Niettemin is de verdeling 
redelijk in evenwicht en zijn de locaties op geslacht goed vergelijkbaar, alleen in mindere mate voor 
de Bongerd. 

 
Ontvangst familiezorg 
Vooral de cliënten van Cunera Lindelaan somatiek geven aan veel verzorging te ontvangen van 
familieleden die op bezoek komen. De minste verzorging vanuit familieleden wordt gegeven aan 
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cliënten van Bloesem Appelgaard. De locaties zijn op dit aspect vrij homogeen, alleen wijkt Cunera 
Lindelaan somatiek iets af. 

 
Type familiezorg 
Wanneer aan de cliënten die verzorging van familieleden ontvangen wordt gevraagd welke vorm van 
zorg wordt ontvangen, dan wordt de meeste hulp in administratieve taken gegeven. Ook de 
huishoudelijke taken en een stukje ontspanning wordt veel door familiezorgers op zich genomen. 
Niet veel cliënten geven aan dat zij lichamelijke of persoonlijke verzorging van familiezorgers 
ontvangen. De locaties zijn op dit punt sterk overeenkomstig. 

 
Concluderend hebben respondenten uit de cliëntenpopulatie een gemiddelde leeftijd van 83 jaar, 
bestaan uit vrijwel evenveel mannen als vrouwen, krijgen in circa 40% van de gevallen ook verzorging 
van familiezorgers en ook dezelfde type verzorging. De locaties zijn goed met elkaar te vergelijken. 

Karakteristieken familiezorgers 
De variabelen waarop de steekproeven van de familiezorgers gekarakteriseerd zijn betreffen: type 
familiezorger, leeftijd, geslacht, frequentie familiezorg en gedeelde familiezorg. 
 
Type familiezorger 
De familiezorgers in de verschillende locaties bestaan voornamelijk uit de (schoon)zoons en 
(schoon)dochters van de cliënten. Daarnaast nemen de partners ook een grote rol als familiezorger 
op zich. In enkele gevallen is sprake van een ander type familielid of naaste. De locaties zijn op dit 
punt redelijk homogeen. 
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Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van de familiezorgers ligt tussen de 55 en 63 jaar (op 58,6 jaar). Bloesem 
Appelgaard en Cunera Lindelaan revalidatie beschikken over iets oudere familiezorges, wat goed te 
verklaren is aangezien dit ook de locaties zijn waarbij de partners vaak een rol als familiezorger op 
zich nemen.  

 
Geslacht 
De familiezorgers zijn in de meeste gevallen vrouw. Opvallend is het grote aandeel mannelijke 
familiezorgers bij de locaties BZT AWBZ en Cunera Lindelaan somatiek. Op geslacht zijn de locaties 
dus redelijk overeenkomstig. 

 
Frequentie familiezorg 
De meeste familiezorgers geven dagelijks familiezorg, gevolgd door wekelijks. Met uitzondering van 
Bloesem Appelgaard zijn er geen familiezorgers die minder vaak dan maandelijks familiezorg 
verlenen. De dierbaren van Cunera Lindelaan revalidatie ontvangen het meest vaak familiezorg. Ook 
op dit aspect zijn de locaties vrij overeenkomstig. 
 

 
Gedeelde familiezorg 
Voor alle locaties geldt dat de familiezorgers hulp krijgen van anderen. Toch geven de familiezorgers 
die de vragenlijst hebben ingevuld meer hulp aan dierbaren dan andere familieleden/naasten. De 
locaties zijn op dit onderwerp ook redelijk goed vergelijkbaar. 
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Concluderend zijn de respondenten uit de familiezorg populatie over het algemeen een 
dochter/zoon of partner, hebben ze een gemiddelde leeftijd van rond de 59 jaar, zijn grotendeels 
vrouw (circa 70%), geeft dagelijks tot wekelijks familiezorg, en krijgen grotendeels hulp van anderen 
(maar meestal in mindere mate dan de hulp die zij zelf verstrekken). De locaties zijn op deze punten 
redelijk goed vergelijkbaar.  
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3. Onderzoeksresultaten 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het onderzoek op basis van de antwoordpatronen van 
respondenten. De resultaten worden per type respondent  en per locatie weergegeven in grafieken 
en tekstueel beschreven. Eerst komen de medewerkers aan bod, vervolgens de cliënten en 
uiteindelijk de familiezorgers. De onderzoeksresultaten worden vervolgens beschreven op basis van 
het theoretisch kader en de drie centrale vraagstellingen: in hoeverre treden trainingseffecten op, in 
welke mate  wordt de MFZ in de praktijk toegepast (en door welke factoren beïnvloed) en tenslotte 
welke effecten treden op (en door welke andere factoren dan de MFZ worden deze mogelijk - mede - 
veroorzaakt)? 

3.1 Medewerkers 
De medewerkers van BerneZorg die de vragenlijst hebben ingevuld bestaan uit: verzorgenden, 
verpleegkundigen en medewerkers van cliëntgebonden huishoudelijke ondersteuning, 
welzijn/activiteitenbegeleiding, facilitaire dienst, paramedische/medische dienst, secretariaat, 
middenkader management, MT en de Raad van Bestuur.  

MFZ Training – kennis en vaardigheden 
De medewerkers hebben vragen beantwoord over wat ze van de training hebben opgestoken en 
hoeveel motivatie ze hadden voor en tijdens de training. 
 

 
 
Kennisvergroting 
Bij de medewerkers van Bernezorg komt naar voren dat ze MFZ kennis van de training hebben 
opgestoken: ze weten hoe bepaalde dingen werken en hoe ze bepaalde dingen moeten uitvoeren. Bij 
de locaties BTZ en Bloesem Applegaard hebben ze relatief meer kennis opgedaan dan bij de overige 
locaties. Met name de locatie Cunera Lindelaan somatiek scoort minder hoog. Over het algemeen 
scoren de BZT en Bongerd locaties hier wat hoger dan de Cunera locaties. 
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vaardighedenvergroting 
Door de training MFZ is voor vrijwel alle locaties duidelijker geworden wat familiezorg is en wat het 
belang is om hier meer over te weten. De medewerkers hebben zich MFZ vaardigheden eigen 
gemaakt. De vaardighedenvergroting is het minst zichtbaar binnen Cunera Lindelaan somatiek en het 
meest zichtbaar binnen Bloesem Appelgaard. Ook hier geldt dat de BZT en Bongerd locaties de 
vaardigheden wat meer onder de knie hebben dan de Cunera locaties. Hieronder wordt dieper 
ingegaan op de vaardigheden. 
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Familiezorgherkenning 
Uit de analyse komt naar voren dat de meeste medewerkers na de training een familiezorger eerder 
herkennen. Dit lijkt met name te werken bij BZT WMO waar respondenten minder werkervaring in de 
zorgsector hebben en ook minder frequent met familiezorgers werken. 

 
Zelfreflectie  
Ook op het gebied van zelfreflectie en inzicht zijn de verschillen tussen de locaties zichtbaar. Bloesem 
Apelgaard is locatie waar de medewerkers aangeven het meest te zijn gegroeid. Beide Cunera 
Lindelaan locaties blijven iets achter ten opzichte van de rest.  

 
Relationeel inzicht 
De medewerkers van vrijwel alle locaties geven aan dat zij een beter relationeel inzicht hebben 
gekregen. De medewerkers van Cunera Lindelaan revalidatie kunnen zich hierin wat minder vinden. 
Net als de overige vaardighedenvergroting, scoort ook hier Bloesem Appelgaard het hoogst.  
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MFZ toepassing - trainingsmotivatie  
De mate van MFZ kennis- en vaardighedenvergroting kan verklaard worden door de mate waarin de 
medewerkers gemotiveerd waren om de training te volgen. De vraag is in hoeverre dat zo is?  
 

 
 
Trainingsmotivatie 
De medewerkerkers van Bernezorg waren meer dan redelijk gemotiveerd om de training MFZ te 
volgen. Voor de locatie BZT AWBZ gold dit meer dan voor de andere locaties. Dit enthousiasme werd 
voor de meeste locaties alleen maar sterker tijdens de training. Opvallend is de tweedeling tussen de 
twee Thuiszorg groepen; waar WMO voor de training weinig zin had in de training MFZ, had AWBZ 
dit wel. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat medewerkers van BZT WMO minder vaak met 
familiezorgers werken (zie hoofdstuk 2). De opgedane MFZ kennis en vaardigheden kan mede 
verklaard worden door de trainingsmotivatie. Bij BZT AWBZ en de Bloesem Appelgaard was deze 
sterk aanwezig en zij scoren ook beter op de opgedane kennis en vaardigheden.  
 

 

MFZ Toepassing in de praktijk (volgens medewerkers) 
Nu meer inzicht is gekregen in welke mate de medewerkers MFZ kennis en vaardigheden hebben 
opgedaan, is het de vraag in hoeverre ze dit in de praktijk ook daadwerkelijk toepassen. De 
toepassing of implementatiegraad is gemeten door twee type vragen te stellen: wat doen ze in de 
praktijk (de vragen gaan over wat ze volgens de MFZ wel of niet zouden moeten doen) en wat doen 
ze door de training MFZ in de praktijk (de vragen gaan expliciet over de relatie tussen de training en 
de toepassing). 
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•

•

•

•
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Toepassing in de praktijk zonder een link te leggen met de MFZ 
Uit de analyse komt naar voren dat de medewerkers van vrijwel alle locaties de technieken uit de 
MFZ meer dan redelijk toepassen. Onderstaande grafiek laat de gemiddelden zien. BZT WMO blijft 
achter ten opzichte van de andere locaties (al scoren ze op sommige onderdelen hoog). Dit is 
enerzijds opvallend omdat deze locatie aangeeft vrij veel kennis en vaardigheden te hebben 
opgedaan, maar anderzijds verklaarbaar omdat ze relatief minder vaak met familiezorgers werken en 
niet iedereen de cursus gevolgd en afgerond heeft (zie hoofdstuk 2). Ook hier geldt dat BZT AWBZ en 
de Bloesem Appelgaard de technieken het meeste toepassen. Opvallend is dat medewerkers die voor 
geheel BerneZorg werken ook zeggen de technieken meer dan sterk toe te passen. 
 

 
 
In onderstaande grafieken wordt dieper ingegaan op de toepassing van de MFZ technieken. 
 
Familiegesprek en –structuur opmaak 
In de praktijk wordt relatief weinig een familiegesprek georganiseerd, een genogram van de 
familiestructuur opgemaakt en gebruik gemaakt van afbeeldingen om het familiegesprek vormt te 
geven, met uitzondering van Bloesem Appelgaard. In de Bongerd locaties wordt dit in redelijke mate 
toegepast, maar bij de BZT’s en de locaties van Cunera gebeurt dit niet tot nauwelijks.  

•
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•

•

•

•

•
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1 2 3 4 5

De Bongerd Elstar Sterappel (N = 9)

De Bongerd Bellefleur en Karmijn (N = 19)

Cunera Kastanjedreef (N = 30)

Cunera Lindelaan revalidatie (N = 11)

Cunera Lindelaan somatiek (N = 13)

Bloesem Appelgaard (N = 4)

BZT WMO (N = 5)

BZT AWBZ (N = 18)

Geheel Bernezorg (N = 35)

1=geen toepassing, 2=beperkte toepassing, 3=redelijke toepassing, 4=sterke toepassing, 5=volledige toepassing

Medewerkers: gemiddelde MFZ toepassing
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Open communicatie 
In tegenstelling tot het familiegesprek, geven medewerkers in sterke mate aan open met de familie 
te communiceren (het belangrijkste onderdeel in de toepassing). Dit geldt met name voor de 
Bloesem Appelgaard. BZT WMO, zoals eerder aangegeven, scoort minder hoog op de 
implementatiegraad na het berekenen van het totale gemiddelde, maar op het belangrijkste 
onderdeel ‘open communicatie’ scoort deze locatie zeer hoog. Ook medewerkers die voor BZT AWBZ 
en de Bongerd Bellefleur en Karmijn werken scoren redelijk hoog op het toepassen van open 
communicatie. De overige locatie scoren redelijk op dit onderwerp. 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

Maak ik ’moeilijk bespreekbare 
onderwerpen’, bespreekbaar, zoals 

schuldgevoelens, seksualiteit, agressie, 
scheiding, etc.

Laat ik hen praten over bepaalde
(familie)problemen en hoe deze op te

lossen

1=volledig mee oneens, 2=merendeels mee oneens, 3=deels mee eens/oneens, 4=merendeels mee eens, 5=volledig mee eens

Medewerkers; MFZ toepassing; open communicatie

Geheel Bernezorg (N = 35)

BZT AWBZ (N = 18)

BZT WMO (N = 5)

Bloesem Appelgaard (N = 4)

Cunera Lindelaan somatiek (N = 13)

Cunera Lindelaan revalidatie (N = 11)

Cunera Kastanjedreef (N = 30)

De Bongerd Bellefleur en Karmijn (N = 19)

De Bongerd Elstar Sterappel (N = 9)

Tijdens mijn werk met familiezorgers 
en (hulp)behoevende familieleden: 
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Relationeel werken 
Het relationeel werken wordt in verschillende gradaties toegepast. Medewerkers richten zich niet 
per definitie meer op de familieleden/naasten van de cliënt. De focus is toch nog sterk gericht op de 
zorgvrager. Bij Bloesem Appelgaard en in iets mindere mate bij medewerkers van geheel Bernezorg, 
BZT AWBZ en de Bongerd Bellefleur en Karmijn geven medewerkers aan cliënten en hun 
familieleden/naasten te leren zich meer in elkaar in te leven. 
 

 
 
Vraaggericht werken 
De medewerkers van BerneZorg werken over het algemeen zeer vraaggericht. Er wordt met name 
gesproken over de vraag van cliënten. Het doorvragen op de vraag achter de vraag en hiervoor 
(gezamenlijk) oplossingen bedenken gebeurt nog niet bij elke afdeling even sterk. 
 

 
Hechting 
Ook het hechtingsprincipe wordt nog niet altijd in de praktijk gebruikt. Medewerkers geven wel aan 
de overbezorgdheid van kinderen te herkennen, maar ze brengen – met uitzondering van Bloesem 
Appelgaard – nauwelijks de afwerende hechting in een familie ter sprake als het kind nooit op bezoek 
komt. 
 

1 2 3 4 5

Bespreek ik de haalbaarheid van hun
wensen, verwachtingen en behoeften

Probeer ik waar mogelijk specifieke
vragen te stellen waardoor zij

oplossingen voor hun eigen problemen
gaan bedenken

1=volledig mee oneens, 2=merendeels mee oneens, 3=deels mee eens/oneens, 4=merendeels mee eens, 5=volledig mee eens

Medewerkers; MFZ toepassing; vraaggericht werken

Geheel Bernezorg (N = 35)

BZT AWBZ (N = 18)

BZT WMO (N = 5)

Bloesem Appelgaard (N = 4)

Cunera Lindelaan somatiek (N = 13)

Cunera Lindelaan revalidatie (N = 11)

Cunera Kastanjedreef (N = 30)

De Bongerd Bellefleur en Karmijn (N = 19)

De Bongerd Elstar Sterappel (N = 9)

Tijdens mijn werk met familiezorgers 
en (hulp)behoevende familieleden: 
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Zorgtriade 
Het toepassen van vaardigheden om de balans in de zorgtriade (cliënt, familie, hulpverleners) te 
managen, wordt over het algemeen in redelijke mate gedaan. Er wordt hoe dan ook samengewerkt 
met andere beroepskrachten, ook als zij volgens de visie van de medewerker de zorgvraag niet 
begrijpen of aankunnen. Echter, ze geven vervolgens wel aan dat zij zich sterk laten leiden door de 
meningen van anderen, waaronder andere beroepskrachten, terwijl hen juist geleerd is uit te gaan 
van hun eigen professionele visie in het zorgproces. Bij de Bongerd Elstar Sterappel bellemmeren de 
uitgangspunten van andere beroepskrachten de medewerkers vervolgens in meer dan redelijke 
mate. De principes van de zorgtriade worden hier dus minder sterk toegepast en de medewerkers 
lijken daar onder te leiden. Dit geldt ook voor de andere locaties, maar in mindere mate (gemiddelde 
scores tussen 3 en 4). 
 

 
 
Zondebokmechanisme 
Het omgaan met het ‘zondebokmechanisme’ wordt in redelijk sterke mate toegepast. Met name 
door medewerkers van Cunera Lindelaan revalidatie, gevolgd door medewerkers die voor heel 
BerneZorg werken. Wat opvalt is dat dit principe nauwelijks door medewerkers van BZT WMO wordt 
toegepast. Ook al werken ze minder vaak met familiezorgers, ze ervaren ze toch dikwijls als ‘lastig’. 
 

1 2 3 4 5

Breng ik de afwerende hechting ter
sprake als een kind nooit op bezoek komt

Herken ik tijdens het familiegesprek de
overbezorgdheid van de kinderen

1=volledig mee oneens, 2=merendeels mee oneens, 3=deels mee eens/oneens, 4=merendeels mee eens, 5=volledig mee eens

Medewerkers; MFZ toepassing; hechting

Geheel Bernezorg (N = 35)

BZT AWBZ (N = 18)

BZT WMO (N = 5)

Bloesem Appelgaard (N = 4)

Cunera Lindelaan somatiek (N = 13)

Cunera Lindelaan revalidatie (N = 11)

Cunera Kastanjedreef (N = 30)

De Bongerd Bellefleur en Karmijn (N = 19)

De Bongerd Elstar Sterappel (N = 9)

Tijdens mijn werk met familiezorgers 
en (hulp)behoevende familieleden: 
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Toepassing in de praktijk door een link te leggen met de MFZ 
De algemene MFZ vaardigheden worden, zoals onderstaande grafiek laat zien, over het algemeen in 
iets meer dan redelijke mate toegepast. Vrijwel iedere locatie scoort hier redelijk, met uitzondering 
van de medewerkers van Bloesem Appelgaard. Zij geven aan dat zij door de training MFZ op een 
meer open manier zijn gaan communiceren met collega’s en leidinggevenden. Ook op de andere 
toepassingen scoort Bloesem Appelgaard beduidend hoger dan de overige locaties, gevolgd door de 
Bongerd Elstar Sterappel en uiteindelijk de BZT’s.  
 

 
Open communicatie 
Volgens de medewerkers heeft de training MFZ verschillend uitgepakt in de mate waarin 
medewerkers open zijn gaan communiceren en met wie. De medewerkers passen de open 
communicatie in redelijke mate toe binnen de eigen privé situatie. Met name de medewerkers van 
BZT AWBZ en de Bloesem Appelgaard geven aan dit te doen. Deze medewerkers, alsmede de 
medewerkers van de Bongerd locaties (met de Bellefleur en Karmijn als uitschieter) geven aan open 
te communiceren met cliënten en hun families. Dit geldt ook voor het open communiceren met 
collega’s. Wat opvalt is de medewerkers van BTZ WMO aangeven in mindere mate open te 
communiceren met families en met dierbaren in hun eigen privésfeer, maar wel open zijn gaan 
communiceren met collega’s en leidinggevenden. Wat verder opvalt is dat in een aantal locaties 

1 2 3 4 5

Ervaar ik geen lastige familiezorgers met
wie haast niet te werken valt

Heb ik niet het gevoel dat ik als
hulpverlener voor alles verantwoordelijk

ben

Geven we elkaar niet of nauwelijks de
schuld van dingen

1=volledig mee oneens, 2=merendeels mee oneens, 3=deels mee eens/oneens, 4=merendeels mee eens, 5=volledig mee eens

Medewerkers; MFZ toepassing; zondebokmechanisme

Geheel Bernezorg (N = 35)

BZT AWBZ (N = 18)

BZT WMO (N = 5)

Bloesem Appelgaard (N = 4)

Cunera Lindelaan somatiek (N = 13)

Cunera Lindelaan revalidatie (N = 11)

Cunera Kastanjedreef (N = 30)

De Bongerd Bellefleur en Karmijn (N = 19)

De Bongerd Elstar Sterappel (N = 9)

Tijdens mijn werk met familiezorgers 
en (hulp)behoevende familieleden: 
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medewerkers onderling met elkaar open communiceren, maar dat richting leidinggevenden in 
mindere mate doen, zoals de BZT locaties en de Bongerd Elstar Sterappel.  
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Open houding 
Medewerkers geven aan dat door de MFZ training hun open houding nauwelijks is toegenomen. Zij 
nemen door de training kritiek van anderen iets makkelijker aan, met name bij Bloesem Appelgaard, 
BZT AWBZ en de Bongerd Bellefleur en Karmijn. De laatste twee locaties geven ook aan door de 
training makkelijker hun eigen gedrag ter discussie te stellen. Maar de medewerkers in BerneZorg 
stellen zich door de training nog niet kwetsbaarder op. 

 
Relationeel werken 
Ook het relationeel werken wordt nog beperkt of in redelijke mate toegepast. Alleen de 
medewerkers van Bloesem Appelgaard zeggen relaties met andere mensen vrij goed te “managen”, 
evenals het in tact houden van relaties met andere mensen. Op dit laatste item scoren medewerkers 
van de BZT’s ook opvallend hoog.  
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De meeste medewerkers geven wel aan zich meer op de familie(zorgers) te focussen dan voorheen. 
Dit geldt met name bij Bloesem Appelgaard. 

 
 
Concluderend kan gesteld worden dat er verschil optreedt in welke MFZ technieken worden 
toegepast en dat de mate van toepassing ook nog eens tussen de locaties varieert. De medewerkers 
van Bloesem Appelgaard, ook al zijn dat maar 4 respondenten, implementeren naar eigen zeggen de 
MFZ het sterkst. Ook de BZT en Bongerd locaties implementeren een aantal MFZ technieken in 
redelijk sterke mate. BZT WMO past met name de open communicatie toe en laat, opvallend genoeg, 
andere MFZ technieken dikwijls buiten beschouwing. Maar dit kan verklaard worden doordat zij 
minder vaak met familiezorgers werken (en sommigen van hen hebben de cursus nog niet 
gevolgd/afgerond). De Cunera locaties passen van alle locaties de MFZ het minst toe, hoewel de 
locatie Lindelaan revalidatie in sommige gevallen wel gebruik maakt van MFZ technieken.  

MFZ toepassing - stimulansen  
De MFZ toepassing wordt gestimuleerd door een aantal factoren. Er wordt verondersteld dat locaties 
die de MFZ minder sterk toepassen ook minder vanuit de organisatie gestimuleerd worden om dat te 
doen en vice versa. De vraag is in hoeverre dat terug komt in de data?  
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De toepassing van de MFZ technieken hangt samen met de stimulansen die medewerkers vanuit 
BerneZorg ontvangen om de MFZ ook daadwerkelijk toe te passen. De medewerkers van Bloesem 
Appelgaard en BZT AWBZ geven namelijk aan veel stimulansen te krijgen. Ook de medewerkers van 
de Bongerd locaties geven in sterke mate aan MFZ stimulansen te ontvangen, maar hun toepassing 
was relatief iets minder groot (redelijk sterk). De samenhang komt weer duidelijker naar voren bij 
Cunera Lindelaan somatiek. Daar is de MFZ toepassing laag en zijn er ook weinig MFZ stimulansen 
ervaren. Kortom, het verband tussen de toepassing en de stimulansen is sterk aanwezig.  

 

Effecten - werkbeleving 
Nu bekend is in welke mate de MFZ in de praktijk wordt toegepast, is het de vraag in welke mate de 
veronderstelde werkbelevingseffecten bij medewerkers optreden. Hierbij nemen we de 
vooronderstelling aan dat de locaties met de sterkste MFZ toepassing, ook de sterkste effecten laten 
zien en andersom. 
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Werktevredenheid 
De tevredenheid van de medewerkers van Bernezorg is hoog. Ze geven aan plezier te hebben in de 
baan. Hierbij zijn de medewerkers van Cunera Lindelaan somatiek iets minder enthousiast dan de 
medewerkers van de overige locaties. Alle partijen geven aan dat het werk hen niet of nauwelijks 
verveelt en dat zij gelukkig zijn met hun werk. De locaties Bloesem Appelgaard en BZT AWBZ scoren 
relatief het hoogst en Cunera Lindelaan somatiek relatief het laagst op werktevredenheid. Dit lijkt 
dus verband te houden met de MFZ toepassing. 

 
Bevlogenheid 
Bevlogenheid wordt gemeten via absorptie, toewijding en vitaliteit (zie bijlage 1 voor een nadere 
omschrijving). De medewerkers van de locaties zijn in redelijke tot sterke mate bevlogen in hun werk. 
Er lijkt ook een verband te bestaan tussen de MFZ toepassing en werkbevlogenheid. De 
antwoordpatronen vertonen overeenkomsten. Behalve op absorptie, scoort Bloemsem Appelgaard 
over het algemeen hoog op bevlogenheid en Cunera Lindelaan somatiek scoort relatief het laagst.  
 
Bevlogenheid - absorptie 
Op de meeste locaties geven medewerkers aan dat het werk hen in vervoering brengt. Opvallend 
hier is de lage score bij Bloesem Appelgaard. Maar bij Bloesem Appelgaard kunnen ze zich weer 
moeilijker van het werk losmaken dan bij andere locaties. Bij alle medewerkers vliegt de tijd voorbij, 
wanneer zij aan het werk zijn. 
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Bevlogenheid - toewijding 
Op het gebied van toewijding zijn alle medewerkers het erover eens dat het werk nuttig en zinvol is. 
Toch zijn de meningen over ‘het enthousiast zijn over de baan’ en ‘de inspiratie die uit het werk 
wordt gehaald’ niet altijd even uitgesproken. De score over werktevredenheid, ik vind plezier in mijn 
baan, komt voor een groot deel terug in enthousiasme over de baan en de inspiratie, waarbij Cunera 
Lindelaan somatiek en BZT WMO lager scoren dan andere locaties. 

 
Bevlogenheid - vitaliteit 
De vitaliteit van de medewerkers is redelijk tot sterk, waarbij de medewerkers van de drie Cunera 
locaties een wat minder vitale indruk maken dan de medewerkers van de overige locaties. Zin om in 
de ochtend naar het werk te gaan hebben vooral de medewerkers van Bloesem Appelgaard en BZT 
AWBZ. De medewerkers van BZT WMO en Cunera Lindelaan somatiek scoren hier relatief minder 
sterk op. 
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Burn-out 
Burn-out wordt gemeten via depersonalisatie, persoonlijke prestaties en emotionele uitputting (zie 
bijlage 1 voor een nadere omschrijving). Het algehele burn-out niveau binnen Bernezorg is laag en 
tussen de locaties zijn weinig verschillen te vinden. Een verband met de MFZ toepassing is moeilijk te 
leggen. Tegenstrijdig genoeg laten de medewerkers van Bloesem Appelgaard in sommige gevallen 
iets minder lage scores zien.  
 
Burn-out - depersonalisatie 
De respondenten van alle locaties ervaren een lage mate van depersonalisatie. De medewerkers van 
Bloesem Appelgaard geven hierbij aan dat zij iets minder hard zijn geworden naar andere mensen 
sinds ze deze baan hebben, dan de medewerkers van de overige locaties. Alle partijen, met opvallend 
een kleine afwijking op Bloesem Appelgaard, laten zien totaal niet onverschillig te staan tegenover de 
cliënten.  

 
 
Burn-out - persoonlijke prestaties 
Het burn-out niveau dat aan de hand van persoonlijke ervaren prestaties met cliënten wordt 
gemeten is zeer laag. Het valt hier op dat medewerkers van Bloesem Appelgaard zich relatief niet erg 
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opgevrolijkt voelen als zij intensief met een cliënt hebben gewerkt, terwijl zij het sterkst de MFZ 
technieken toepassen (misschien omdat zij aangeven cliënten te confronteren met moeilijke 
(familie)issues?). De medewerkers van BZT AWBZ en Bloesem Appelgaard zijn ten opzichte van de 
andere locaties het meest positief op het gebied van sfeer creëren tussen de medewerker en 
cliënten. De medewerkers van BZT WMO relatief iets minder. Alle medewerkers geven aan dan hun 
werk het leven van andere mensen positief beïnvloedt. 

 
Burn-out - persoonlijke prestaties 
De emotionele uitputting binnen BerneZorg is relatief wat hoger dan bij  de andere dimensies van 
burn-out, maar scoort nog steeds tussen laag en redelijk, waarbij de medewerkers van BZT WMO iets 
lager scoren dan de medewerkers van overige locaties. Vrijwel niemand voelt zich gefrustreerd door 
het werk.  

 
Betrokkenheid 
De medewerkers van Bernezorg voelen zich betrokken bij de organisatie, al scoren opvallend genoeg 
de medewerkers van Bloesem Appelgaard zeer laag op ‘het met tegenzin verlaten van Bernezorg 
wanneer de situatie hierom vraagt’. De medewerkers van Bloesem Appelgaard geven aan dat zij hier 
geen probleem mee hebben, terwijl de andere locaties met toch wat meer tegenzin de organisatie 
zullen verlaten. Daarentegen zijn de medewerkers van Bloesem Appelgaard weer het meeste trots 
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om te vertellen dat ze voor BerneZorg werken en beschouwen zij zichzelf ook als een deel van de 
organisatie. Behoudens de middelste stelling in onderstaande grafiek, zien we min of meer dezelfde 
scores terugkomen als bij de MFZ toepassing. De Cunera locaties en BZT WMO scoren relatie lager en 
de Bongerd Bellefleur en Karmijn, BZT AWBZ en Bloesem Appelgaard hoger. Ook hier kan, behoudens 
het middelste item, een waarschijnlijke relatie worden gelegd.  

 
 
Eigen-effectiviteit 
De respondenten ervaren een redelijk tot sterke eigen-effectiviteit. Zij geven aan bij moeilijkheden 
terug te kunnen vallen op vaardigheden. Ondanks de minimale verschillen, geven de medewerkers 
van geheel Bernezorg, BZT AWBZ, Bloesem Appelgaard, Cunera Lindelaan revalidatie en De Bongerd 
Bellefleur en Karmijn te beschikken over een iets hogere eigen- effectiviteit. Dit antwoordenpatroon 
komt min of meer overeen met de MFZ toepassing. Ook hier kan een relatie worden gelegd.  
 

 
Effecten in relatie tot MFZ 
Ter controle is de medewerkers van Bernezorg gevraagd in hoeverre effecten volgens hun perceptie 
verband houden met de MFZ training. Wat opvalt is dat de locaties waar het meeste MFZ kennis en 
vaardigheden zijn opgedaan en die het ook het meeste toepassen in de praktijk, namelijk Bloemsem 
Appelgaard en BZT AWBZ, ook hoog scoren op de veronderstelde effecten. Met name op 
betrokkenheid, persoonlijke groei en ontwikkeling, bevlogenheid en werktevredenheid. 
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Wat opvalt is dat de medewerkers van BZT WMO ook hoog scoren op deze variabelen. Een verklaring 
kan zijn dat zij relatief kort in de zorgsector en BerneZorg werken en minder vaak met familiezorgers 
in aanraking komen. Ze hebben veel geleerd, passen het minder sterk toe (op enkele onderdelen 
daargelaten), maar ervaren wel sterk de effecten. De locaties die minder geleerd hebben en die het 
minder sterk toepassen (terwijl ze vaak met familiezorgers werken), zoals Cunera Lindelaan 
somatiek, scoren ook beduidend minder op onderstaande variabelen. 

Effecten - andere beïnvloedende factoren  
De werkbeleving kan gestimuleerd worden door de MFZ, maar er zijn natuurlijk ook andere factoren 
die hierop invloed uitoefenen, zoals ondersteuning, werk- en tijdsddruk, rolduidelijkheid, autonomie 
en baanvoorkeur. De vraag is welke factoren in welke mate een rol spelen? 
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Ondersteuning vanuit organisatie 
De medewerkers van Bernezorg ontvangen in redelijke mate ondersteuning vanuit de organisatie 
voor het uitvoeren van hun taak. Zij zijn ervan overtuigd dat hun klachten in behandeling worden 
genomen, maar zien hun extra inspanningen minder sterk beloond worden. Er is iets meer diversiteit 
tussen de locaties wanneer wordt gevraagd of prestaties (zelfs in de minste vorm) door de 
organisatie worden opgevallen. BZT WMO en BZT AWBZ geven aan dat dit gebeurt, in tegenstelling 
tot een aantal andere locaties. Hier lijkt een relatie te bestaan met de hoge werkbelevingsscores van 
de BZT’s. Opvallend is dat de medewerkers van Bloesem Appelgaard relatief de minste organisatie 
ondersteuning ervaren, terwijl zij op bepaalde werkbelevings-variabelen en de MFZ toepassing hoog 
scoren. Hier komt de relatie dus minder duidelijk naar voren. 

 
 
Ondersteuning van leidinggevenden 
De medewerkers van bijna alle locaties voelen zich gewaardeerd door hun leidinggevende. Daarnaast 
geven zij aan de leidinggevende in redelijk tot sterke mate aandacht heeft voor wat de medewerker 
te zeggen heeft. Opvallend is dat Bloesem Appelgaard de enige locatie is waarbij medewerkers 
aangeven dat de leidinggevende hen écht helpt om het werk gedaan te krijgen. De medewerkers van 
Cunera Lindelaan somatiek ervaren minder leidinggevende ondersteuning dan de overige 
medewerkers. Hier lijkt een sterker verband te bestaan met de werkbeleving. 
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Ondersteuning van collega’s 
Op vrijwel alle locaties geven medewerkers aan in redelijke tot sterke mate ondersteuning te 
ontvangen van collega’s. Zo worden werk-gerelateerde aspecten en privé situaties met elkaar 
gedeeld en wisselen collega’s interessante ideeën uit hoe het werk uit te voeren. Op niet iedere 
locatie wordt evenveel gesproken over dingen die zich in de privélevens voordoen. Collegiale 
ondersteuning lijkt weinig invloed te hebben op de eerder gegeven werkbelevingsscores. 

 
Tijdsdruk 
Met uitzondering van beide BZT-locaties, geven de medewerkers aan in redelijke mate te moeten 
werken onder tijdsdruk. Echter, vrijwel geen enkele medewerker gaat te laat naar huis omdat hij/zij 
teveel werk heeft of slaat de lunch over. In tegenstelling tot het feit dat de medewerkers van BZT 
AWBZ niet hoeven te werken onder tijdsdruk, geven zij het vaakst aan te laat naar huis te gaan of de 
lunch over te slaan aangezien ze teveel werk hebben. Verder komt naar voren dat Cunera Lindelaan 
somatiek wat meer tijdsdruk ervaart en ook lagere cijfers scoort op belevingsaspecten en MFZ 
toepassing (dit geldt ook voor de Bongerd Elstar Sterappel). Bij Bloesem Appelgaard, alsmede bij BZT 
WMO, ervaren ze relatief minder tijdsdruk. Hier kan een relatie met werkbeleving worden gelegd. 

 
Werkdruk 
De medewerkers ervaren in redelijke mate werkdruk. Zij geven aan dat er niet altijd voldoende tijd 
beschikbaar is om alles af te krijgen of dat er voldoende personeel is om al het werk uit te voeren. 
Opvallend is dat Bloesem Appelgaard de enige locatie is die aangeeft tevreden te zijn over het aantal 
(goede) personeelsleden om het werk uit te voeren. Zowel Cunera Lindelaan somatiek als De 
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Bongerd Elstar Sterappel geven aan een hoge werklast te ervaren en onvoldoende tijd te hebben om 
alles af te krijgen. Ook hier lijkt er een relatie te bestaan tussen werkdruk en werkbeleving. 
 

 
 
Rolduidelijkheid 
De medewerkers van Bernezorg hebben veel duidelijkheid over de rol die ze binnen de organisatie 
moeten uitvoeren. Ze weten wat er van hen verwacht wordt, op welke manier het werk uitgevoerd 
moet worden en welke verantwoordelijkheden bij de baan horen. Ook hier zien we min of meer 
dezelfde patronen terugkomen, al zijn alle scores vrij hoog. Daarom wordt het weer lastiger om een 
duidelijke relatie te leggen.    

 
Autonomie 
De medewerkers kunnen over het algemeen in redelijk grote mate autonoom werken. Veel 
medewerkers geven aan een bepaalde mate van vrijheid te hebben over de manier hoe het werk het 
beste uit te voeren. De medewerkers van Cunera Lindelaan somatiek ervaren de minste autonomie 
en medewerkers van Bloesem Appelgaard (samen met medewerkers die voor geheel BerneZorg 
werken) de meeste autonomie. Ook hier lijkt een relatie te bestaan tussen autonomie en 
werkbeleving, al is de relatie hier meer diffuus.  

1 2 3 4 5

Er is voldoende (goed) personeel
beschikbaar om al het werk uit te voeren

Ik ervaar geen hoge werklast

Er is voldoende tijd beschikbaar om alles
af te krijgen voor wat ik af moet krijgen

1=volledig mee oneens, 2=merendeels mee oneens, 3=deels mee eens/oneens, 4=merendeels mee eens, 5=volledig mee eens

Medewerkers; werkdruk

Geheel Bernezorg (N = 62)

BZT AWBZ (N = 19)

BZT WMO (N = 8)

Bloesem Appelgaard (N = 4)

Cunera Lindelaan somatiek (N = 19)

Cunera Lindelaan revalidatie (N = 13)

Cunera Kastanjedreef (N = 33)

De Bongerd Bellefleur en Karmijn (N = 22)

De Bongerd Elstar Sterappel (N = 14)
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Baanvoorkeur 
De medewerkers van alle locaties geven aan dat hun huidige baan de baan van hun voorkeur is. 
Hierbij zien de medewerkers de huidige baan het meest als die van hun voorkeur, BZT WMO, Cunera 
Lindelaan somatiek en Cunera Kastanjedreef blijven hier ten opzichte van de overige locaties iets 
achter. Dit lijkt verband te houden met hun scores op de werkbelevingsvariabelen. 
 

 
 
Hier kan de conclusie worden getrokken dat leidinggevende ondersteuning, tijdsdruk, werkdruk, 
rolduidelijkheid en autnomie allemaal van invloed lijken te zijn op de werkbeleving van 
medewerkers. Dit verklaart mede hun eerdere scores op werktevredenheid, bevlogenheid, 
betrokkenheid en eigen-effectiviteit.  

3.2 Cliënten 
De cliënten van Bernezorg zijn mensen, in de regel ouderen (bejaarden), die verzorging of verpleging 
behoeven en in BerneZorg verblijven of door medewerkers van BerneZorg op locatie worden 
geholpen. Hierbij gaat het om dagverzorging of dagbehandeling, of meer specifiekere zorg, zoals: 
psychogeriatrische zorg, somatische zorg, palliatieve zorg en revalidatie.  

MFZ toepassing in de praktijk (volgens cliënten) 
De medewerkers hebben volgens hun perceptie aangegeven in welke mate de MFZ technieken toe te 
passen. Nu is het de beurt aan cliënten om hun mening hierover te geven. We verwachten dat 
locaties, waar medewerkers hebben aangegeven de MFZ sterk toe te passen, ook hier hoog scoren. 
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Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat cliënten van BerneZorg de toepassing van de MFZ 
beperkt ervaren. Daar waar de medewerkers aangeven de technieken van de MFZ redelijk sterk toe 
te passen, ervaren de cliënten dat deze technieken zwak tot matig worden toegepast, met 
uitzondering van Bloesem Appelgaard. Dit komt overeen met wat de medewerkers daar aangeven. 
Opvallend is dat Cunera Lindelaan hier niet het laagste scoort. Cliënten van de Bongerd Elstar 
Sterappel ervaren de MFZ technieken het minst. De scores tussen de medewerkers en cliënten zijn 
vooralsnog te verschillend om duidelijke conclusies te kunnen trekken over de werkelijke 
implementatiegraad. 
 

 
 
Familiegesprek en –structuur opmaak 
Evenals de medewerkers beamen veel cliënten dat het familiegesprek nog beperkt wordt toegepast. 
Niettemin bevragen medewerkers van Bloesem Appelgaard en in iets mindere mate BZT WMO door 
op hoe de familiesituatie in elkaar steekt. Dit in tegenstelling wat de medewerkers van BZT WMO 
eerder hebben gezegd (lage toepassing). Opvallend is dat cliënten van Cunera Lindelaan somatiek 
aangeven dat er wel een familiegesprek georganiseerd wordt, maar dat medewerkers vervolgens 
nauwelijks doorvragen op de familiegeschiedenis. 
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1 2 3 4 5

De Bongerd Elstar Sterappel (N = 37)

De Bongerd Bellefleur en Karmijn (N = 23)

Cunera Kastanjedreef (N = 0)

Cunera Lindelaan revalidatie (N = 7)

Cunera Lindelaan somatiek (N = 13)

Bloesem Appelgaard (N = 5)

BZT WMO (N = 16)

BZT AWBZ (N = 20)

1=geen toepassing, 2=beperkte toepassing, 3=redelijke toepassing, 4=sterke toepassing, 5=volledige toepassing

Cliënten: gemiddelde MFZ toepassing (door medewerkers)
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Open communicatie 
In tegenstelling tot wat de medewerkers zeggen, geven de cliënten aan dat er niet of nauwelijks 
open gecommuniceerd wordt op (familie)problemen of moeilijk bespreekbare onderwerpen. Behalve 
bij Cunera Lindelaan revalidatie gebeurt dit in redelijke mate. Een mogelijke verklaring voor de lage 
scores kan zijn dat cliënten weinig tot geen (familie)problemen ervaren. Maar het is opmerkelijk dat 
medewerkers in redelijk grote mate aangeven open te communiceren en cliënten dat niet of 
nauwelijks ervaren. 
 

 
 
Relationeel werken 
Evenals de medewerkers geven de cliënten aan dat de focus nog niet erg gericht is op de familie en 
de relaties tussen de cliënt en familieleden/naasten. Overeenkomstig wat de medewerkers van 
Bloesem Appelgaard en de Bongerd Bellefleur en Karmijn aangeven, geven hun cliënten ook aan de 
medewerkers ze leren om zich in elkaar in te leven. Dit in tegenstelling tot de overige afdelingen. 
 

1 2 3 4 5

Heeft een familiegesprek georganiseerd
waarbij zoveel mogelijk van mijn

familieleden aanwezig konden zijn

Gebruikt kaarten of foto’s tijdens het 
eerste kennismakingsgesprek om ons uit 
te nodigen meer over onszelf te vertellen

Bevraagt hoe onze familie in elkaar
steekt en wat onze familiegeschiedenis is

Nodigt ons uit om meer over ons
gezamenlijk verleden te vertellen

1=volledig mee oneens, 2=merendeels mee oneens, 3=deels mee eens/oneens, 4=merendeels mee eens, 5=volledig mee eens

Cliënten: MFZ toepassing; familiegesprek

BZT AWBZ (N = 20)

BZT WMO (N = 16)

Bloesem Appelgaard (N = 5)

Cunera Lindelaan somatiek (N = 13)

Cunera Lindelaan revalidatie (N = 7)

Cunera Kastanjedreef (N = 0)

De Bongerd Bellefleur en Karmijn (N = 23)

De Bongerd Elstar Sterappel (N = 37)

De hulpverlener: 
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Vraaggericht werken 
Met uitzondering van cliënten van de Bloesem Appelgaard, wordt aangegeven dat er in beperkte tot 
redelijke mate specifieke vragen worden gesteld waardoor cliënten oplossingen voor 
(familie)problemen gaan bedenken. Dit in tegenstelling tot wat de medewerkers eerder hebben 
aangegeven. Wel geven cliënten aan dat medewerkers de zorgvraag beter in kaart brengen, 
overeenkomstig wat de medewerkers zelf ook aangeven. Alleen de Bongerd Elstar loopt hierop 
achter. 
 

 
 

Effecten - zorgbeleving en familiebeleving 
Aangezien cliënten de toepassing van de MFZ beperkt ervaren, wordt het ook lastig om effecten vast 
te stellen. We nemen aan dat de effecten bij Bloesem Appelgaard het meeste zichtbaar zullen zijn en 
bij de Bongerd Elstar Sterappel het minst. De effecten richten zich op zorgbeleving c.q. 
cliënttevredenheid en familiebeleving: familiair welzijn, relationele kwaliteit en familiaire steun. 
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Clienttevredenheid 
De cliënttevredenheid wordt gemeten aan de hand van algemene tevredenheid, de zekerheid die 
medewerkers bieden, de responsiviteit van medewerkers, de betrouwbaarheid van medewerkers en 
de  empathie van medewerkers. 
 
Algemene tevredenheid 
Op alle locaties geven cliënten aan tevreden te zijn over de zorgverlening van Bernezorg. Hierbij zijn 
de cliënten van BZT WMO, Bloesem Appelgaard en Cunera Lindelaan revalidatie iets meer tevreden 
dan de overige locaties. 
 

 
 
Zekerheid 
Cliënten van Bloesem Appelgaard, BZT WMO, Cunera Lindelaan revalidatie en De Bongerd Bellefleur 
en Karmijn iets meer tevreden over de ‘zekerheid’ die medewerkers bieden dan cliënten van de 
overige locaties. De Bongerd Elstar Sterappel wordt ten opzichte van de andere locaties op alle 
vragen relatief het laagst beoordeeld.  

 
Responsiviteit 
Ook over de responsiviteit van de medewerkers zijn de cliënten van vrijwel alle locaties tevreden. 
Ook hier blijven de Cunera Lindelaan somatiek en De Bongerd Elstar Sterappel achter ten opzichte 
van de overige locaties. De medewerkers van Bloesem Appelgaard scoren qua bereidheid om te 
helpen of van dienst te zijn volgens de cliënten hoger dan de overige locaties.  
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Betrouwbaarheid 
Over de ‘betrouwbaarheid’ van de medewerkers zijn verschillen te vinden tussen de locaties. De 
cliënten van Bloesem Appelgaard, Cunera Lindelaan revalidatie, De Bongerd Bellefleur en Karmijn en 
BZT WMO zijn van mening dat de medewerkers beloftes nakomen en de zorgverlening tijdig en 
zorgvuldig verstrekken. De overige locaties scoren, ondanks dat zij nog steeds positief beoordeeld 
worden, iets lager.  

 
 
Empathie 
Evenals de vorige resultaten, vertoont ook de tevredenheid over het empathisch vermogen van de 
medewerkers hetzelfde beeld. De cliënten van Bloesem Appelgaard zijn van mening dat de 
medewerkers zich om hen bekommeren, persoonlijke aandacht geven en hun specifieke behoeften 
begrijpen. Cunera Lindelaan somatiek en de Bongerd Elstar Sterappel scoren hier relatief wat lager. 
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Concluderend zijn cliënten van Bloesem Appelgaard beduidend meer tevreden dan cliënten van de 
Bongerd Elstar Sterappel. Hier kan dus, met enige voorzichtigheid, een relatie worden gelegd met de 
MFZ toepassing. Echter, de MFZ toepassing wordt bij BZT AWBZ en WMO weinig ervaren en de 
tevredenheidsscores zijn daar hoog. Bij BZT WMO is de frequentie van de toepassing minder hoog en 
kan dit mogelijk een verklaring zijn. Maar de andere toepassingsscores zijn te laag, met name bij 
Cunera Lindelaan revalidatie en de Bongerd Bellefleur en Karmijn, om écht duidelijke verbanden te 
leggen. 
 
Familiair welzijn 
De locaties laten duidelijke verschillen zien in het familiair welzijn. Ook de scores op de items 
verschillen behoorlijk. Cliënten geven aan dat door de inbreng van de medewerkers (waaronder de 
toepassing van MFZ technieken) cliënten zelf en hun familiezorgers meer tijd en rust hebben 
gekregen. Bij Cunera Lindelaan revalidatie en de Bongerd Bellefleur en Karmijn  worden betere 
afspraken gemaakt en komen ze deze ook beter na. Cliënten van BZT WMO en de Bongerd locaties 
geven aan dat ze elkaar (cliënt en familiezorger) meer vrijlaten in hun eigen bezigheden. Bij BZT 
WMO en Cunera Lindelaan somatiek zijn cliënten en familiezorgers, volgens de cliënten, zich meer 
bewust geworden van de moeilijke situatie en zeggen cliënten bij Bloesem Appelgaard meer leuke 
dingen met elkaar (de familie) te doen. 
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Ook in het tweede gedeelde van de vragen over het familiair welzijn ervaren cliënten verschillen. De 
cliënten van BZT WMO en de Bongerd Bellefleur en Karmijn ervaren in sterke mate dezelfde effecten, 
zoals het krijgen van meer duidelijk over wat ze wel en niet van elkaar kunnen verwachten, elkaar 
beter kunnen accepteren om wie ze zijn en makkelijker tegen elkaar zeggen wat ze dwars zit. Het 
familiair welzijn is bij deze twee locaties door de inbreng van de medewerkers sterk gestegen. De 
overige locaties scoren relatief lager. 
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Een relatie is hier minder goed te leggen door de relatief lage implementatiescores. Niettemin geven 
cliënten bij BZT WMO en de Bongerd Bellefleur en Karmijn duidelijk aan dat hun familiair welzijn 
door toedoen van de medewerkers is verbeterd. Dus de relatie tussen MFZ en familiair welzijn zit 
hier ingebed in de vraagstellingen. Daarom kunnen we toch, met enige voorzichtigheid, een relatie 
leggen. Opvallend is dat het familiair welzijn bij cliënten van de Bloesem Appelgaard hier minder 
sterk naar voren komt, terwijl de toepassing bij medewerkers en cliënten dikwijls als sterk wordt 
gezien (misschien dat de vragen over familiair welzijn minder sterk op hen van toepassing waren?).   
 
Relationele kwaliteit 
De relationele kwaliteit tussen cliënten en familie(zorgers) wordt door cliënten, over het algemeen, 
als (zeer) goed beschouwd. Maar de locaties laten wel wisselende beelden zien. De cliënten van 
Cunera Lindelaan revalidatie kunnen er bijvoorbeeld op vertrouwen dat zij altijd eerlijke antwoorden 
krijgen van familiezorgers, ook al willen zij dit niet altijd horen. Daarentegen zijn zij het minst ervan 
overtuigd dat de familiezorgers hun leven niet proberen te controleren en te beïnvloeden en moeten 
zij het vaakst zijn best doen om een conflict te vermijden. 
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Ook in onderstaande grafiek word divers op relationele kwaliteit gescoord, al zijn de scores hier een 
stuk lager. Bij sommige locaties voelen cliënten zich vrijer en veiliger om te zeggen hoe zij zich echt 
voelen. Opvallend is cliënten met name bij Cunera Lindelaan revalidatie en Bloesem Appelgaard zich 
sterk voordoen richting familie, terwijl zij zich niet sterk voelen. Met name bij Bloesem Appelgaard is 
dat opvallend, omdat de MFZ toepassing hier als hoger wordt ervaren. 

 
Een duidelijke relatie tussen de MFZ toepassing en relationele kwaliteit is niet te leggen. Wat wel 
duidelijk naar voren komt is dat er bij cliënten behoefte zal bestaan om de relationele kwaliteit met 
familieleden/naasten op sommige punten te verbeteren, ervan uitgaande dat dit een normale wens 
van elk individu is. 
 
Familiaire steun 
De cliënten van alle locaties ervaren gemiddeld genomen veel familiaire steun. Zij zijn tevreden over 
hoe hun familie is en wat de familie voor ze doet. Vooral cliënten bij Cunera Lindelaan somatiek, 
Bloesem Appelgaard en de Bongerd Bellefleur en Karmijn zijn hier erg tevreden over. Cliënten bij BZT 
AWBZ en de Bongerd Elstar Sterappel lopen hier relatief wat achter. Ook hier is geen duidelijke 
relatie te leggen met de MFZ toepassing. 
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Effecten - andere beïnvloedende factoren  
De familiebeleving wordt niet allen beïnvloed door de toepassing van de MFZ. Er spelen meerdere 
factoren een rol. In dit onderzoek is gekeken naar de gezondheidstoestand.   
 

 
 
Algemene gezondheid 
De cliënten beoordelen hun eigen gezondheid als redelijk. De cliënten van BZT WMO, Cunera 
Lindelaan revalidatie en De Bongerd Bellefleur en Karmijn beoordelen hun gezondheid als iets 
slechter ten opzichte van de overige locaties, maar de verschillen zijn klein. 
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Invloed van gezondheid op familiecontact 
De cliënten van alle locaties geven aan dat hun gezondheid weinig invloed heeft gehad op het 
contact met de familie de afgelopen 4 weken. Alleen cliënten van Bloesem Appelgaard, Cunera 
Lindelaan revalidatie en De Bongerd Elstar Sterappel geven aan dat de gezondheid een klein beetje 
invloed heeft gehad op het contact met de familie.  

 
 
Kortom, er is geen duidelijke relatie te leggen tussen de gezondheidstoestand en de familiebeleving 
van cliënten. 

3.3 Familiezorgers 
De familiezorgers van cliënten van Bernezorg bestaan uit partners, (schoon)zonen/(schoon)dochters, 
neven/nichten, broers/zussen of vrienden/kennissen (zie ook hoofdstuk 2). 

MFZ toepassing in de praktijk (volgens familiezorgers) 
Nu de MFZ implementatiegraad van medewerkers en cliënten bekend is, is het de vraag hoe sterk 
familiezorgers de toepassing ervaren. 
 

 
 
De gemiddelde toepassing van de MFZ binnen Bernezorg wordt door familiezorgers als redelijk 
ervaren. Daar waar de medewerkers aangeven de technieken van MFZ redelijk tot sterk toe te 
passen, ervaren de familiezorgers bij Bernezorg deze technieken iets minder sterk, maar sterker dan 
cliënten. De familiezorgers van Cunera Kastanjedreef, Bongerd de Bellefleur en Karmijn en BZT WMO 
en AWBZ ervaren de toepassing in redelijke tot sterke mate. Bij de overige locaties beleven de 
familiezorg de MFZ toepassing iets minder sterk, met name bij Cunera Lindelaan somatiek. 
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Familiegesprek en –structuur opmaak 
Evenals de cliënten geven de familiezorgers bij BZT WMO aan dat er in redelijk grote mate een 
familiegesprek wordt georganiseerd en dat er op de familiegeschiedenis wordt doorgevraagd (in 
tegenstelling tot wat de medewerkers zelf aangeven). Ook de familiezorgers van Cunera 
Kastanjedreef en de Bongerd Bellefleur en Karmijn schetsen een beeld dat het familiegesprek wordt 
toegepast en dat medewerkers doorvragen op de familiegeschiedenis. Het familiegesprek en alles 
wat daarmee samenhangt wordt volgens de familiezorgers beperkt toegepast bij Cunera Lindelaan 
somatiek en revalidatie, alsmede bij de Bongerd Elstar Sterappel.  

 
 
Open communicatie 
Familiezorgers beleven in redelijke mate dat er open gecommuniceerd wordt, al verschillen de scores 
tussen de afdelingen en de twee items. Het springt in het oog dat volgens familiezorgers bij Cunera 
Lindelaan somatiek de medewerkers wel bepaalde (familie)problemen ter sprake brengen en hoe 
deze op te lossen, maar dat de medewerkers niet doorvragen op moeilijk bespreekbare 
onderwerpen. De open communicatie wordt hier het meest ervaren bij Cunera Castanjedreef en de 
Bongerd Bellefleur en Karmijn, gevolgd door Bloesem Appelgaard. 
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Relationeel werken 
Over het algemeen wordt het relationeel werken, volgens de familiezorgers, nog beperkt toegepast. 
Alleen bij Cunera Kastanjedreef zijn ze positief over de toepassing. Wat hier verder opvalt is dat 
medewerkers bij BZT WMO de cliënten en familiezorgers leren om zich in elkaar in te leven, aldus de 
familiezorgers. 
 
 

 
 
 
Vraaggericht werken 
Volgens de familiezorgers wordt er binnen BerneZorg in redelijke tot sterke mate vraaggericht 
gewerkt. Alleen de Bongerd Elstar Sterappel en Cunera Lindelaan somatiek lopen wat dat betreft 
achter. 
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Effecten - familiebeleving (volgens familiezorgers) 
Indien de MFZ effect heeft, dan zullen de effecten waarschijnlijk duidelijker optreden bij Cunera 
Kastanjedreef en De Bongerd Bellefleur en Karmijn, aangezien deze locaties het hoogst scoorden op 
de implementatiegraad. En gezien de lage implementatiegraad zullen de effecten het minst optreden 
bij Cunera Lindelaan somatiek.  
 

 
 
Cliënttevredenheid 
De cliënttevredenheid wordt wederom gemeten aan de hand van de algemene tevredenheid en hoe 
familiezorgers de zekerheid, responsiviteit, betrouwbaarheid en empathie van medewerkers 
beoordelen. 
 
Algemene tevredenheid 
Familiezorgers zijn over het algemeen erg tevreden over de zorgverlening van BerneZorg. Met name 
bij BZT afdelingen, Bloesem Appelgaard, Cunera Lindelaan revalidatie, Cunera Kastanjedreef en de 
Bongerd Bellefleur en Karmijn. Bij de Bongerd Elstar Sterappel en Cunera Lindelaan somatiek zijn 
familiezorgers relatief iets minder positief. 
 

 
 
Zekerheid 
Over de ‘zekerheid’ die medewerkers bieden en uitstralen zijn familiezorgers tevreden tot zeer 
tevreden. Familiezorgers van BZT AWBZ en Bloesem Appelgaard zijn hier relatief wat meer tevreden 
over dan de familiezorgers van de overige locaties. Bij de Bongerd Elstar Sterappel wordt deze 
dimensie relatief iets minder goed beoordeeld. 
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Responsiviteit 
Met betrekking tot de “responsiviteit” van de medewerkers van Bernezorg zijn de meningen wat 
meer verdeeld. Bloesem Appelgaard en BZT AWBZ scoren wederom wat hoger. Bij Cunera Lindelaan 
somatiek en de Bongerd Elstar Sterappel zijn de scores relatief lager. Medewerkers gaan daar 
bijvoorbeeld wat minder snel aan de slag met hun problemen als familiezorger (zie ook een 
opmerking van een familiezorger in bijlage 6, waarbij wordt aangegeven dat ze bij de Bongerd Elstar 
Sterappel vaak moet zoeken naar een medewerker om iets te vragen). 
  

 
 
Betrouwbaarheid 
Ook op het gebied van “betrouwbaarheid van de medewerker” is een wisselend, doch 
overeenkomstig beeld tussen de locaties te zien. BZT AWBZ en Bloesem Appelgaard scoren hoger 
dan de overige locaties. Deze scoren tussen redelijk tot goed. Opvallend zijn de relatief wat minder 
hoge scores van Cunera Kastanjedreef op deze dimensie. 
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Empathie 
De empathie die medewerkers uitstralen beoordelen familiezorgers minder hoog als de vorige 
dimensies en ook hier zijn grotere verschillen tussen de locaties te vinden. BZT AWBZ, Bloesem 
Appelgaard, Cunera Kastanjedreef en de Bongerd Bellefleur en Karmijn scoren hoog, terwijl Cunera 
Lindelaan somatiek en de Bongerd Elstar Sterappel iets meer dan redelijk scoren. Curena Lindelaan 
revalidatie scoort op het ‘bekommeren’ wat lager dan op ‘behoeften begrijpen’.  

 
 
Concluderend zijn de familiezorgers erg tevreden over BerneZorg, maar er treden verschillen op 
tussen de locaties. Overeenkomstig de voorspelling, zijn familiezorgers bij Cunera Kastanjedreef en 
de Bongerd Bellefleur en Karmijn meer tevreden dan de familiezorgers bij Cunera Lindelaan 
revalidatie. Echter, de familiezorgers van BZT AWBZ en Bloesem Appelgaard zijn het meest tevreden, 
terwijl deze de MFZ toepassing als ‘redelijk’ ervaren. Een relatie is hier dus deels te maken. 
 
 
Familiair welzijn 
De items waarop familiair welzijn wordt gemeten laten verschillende scores zien. Ook tussen de 
locaties zijn verschillen waarneembaar. Hier zijn parellellen te trekken met wat de cliënten hebben 
aangeven. Familiezorgers hebben ook meer tijd en rust gekregen en ze geven aan dat ze meer 
bewust zijn geworden van de moeilijke situatie waarin zij zich (als familie) bevinden. Cunera 
Lindelaan somatiek scoort op een aantal items opvallend hoog, in tegenstelling tot de 
verwachtingen. De scores bij Cunera Kastanjedreef zijn op sommige items redelijk hoog, maar lager 
dan andere locaties en de scores van de Bongerd Bellefleur en Karmijn lopen sterk achter en scoren 
zelfs laag. Ook opvallend zijn de relatief hoge scores van BZT WMO. Het familiair welzijn wordt door 
familiezorgers bij de Bongerd Elstar Sterappel tussen laag en redelijk aangemerkt.  
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Ook in de tweede grafiek over familiair welzijn zijn er verschillen tussen de locaties te vinden. 
Familiezorgers bij Cunera Lindelaan revalidatie geven met name aan dat zij meer duidelijkheid 
hebben gekregen wat men wel of niet van elkaar kan verwachten, zijn als familie dichter bij elkaar 
gekomen en houden meer rekening met elkaar. In tegenstelling tot de cliënten, scoren de 
familiezorgers van de Bongerd Bellefleur en Karmijn bij deze items wat lager. De scores bij BZT WMO 
zijn relatief wat hoger. Dit komt overeen met de (hoge) scores van de cliënten bij BZT WMO. De 
familiezorgers bij Bloesem Appelgaard en de Bongerd Elstar Sterappel scoren hier beduidend lager. 
Daarnaast zijn er verschillen op de items zichtbaar. Veel familiezorgers geven aan dat door de 
inbreng van de medewerkers ze meer duidelijkheid hebben gekregen wat ze wel en niet van elkaar 
kunnen verwachten, dat ze meer rekening met elkaar houden, dat de draaglast beter over de familie 
verdeeld is, dat ze minder worden meegezogen in de zorgsituatie. 
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Bij de familiezorgers zijn drie item vragen toegevoegd. Familiezorgers geven in redelijke tot grote 
mate aan dat de hulpverlener (die ze het vaakste zien) hen heeft geholpen makkelijker over hun 
problemen (als familiezorger) te praten. Behoudens bij Cunera Lindelaan somatiek en de Bongerd 
Elstar Sterappel geldt dat ook voor alle locaties bij het beter maken de familiesituatie en het maken 
van een plan om hun problemen (als familiezorger) op te lossen. Bij deze grafiek is een duidelijker 
patroon te ontdekken en dit komt ook meer overeen met de implementatiegraad. 
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Concluderend laten de scores op de items grote verschillen zien. Ook tussen de afdelingen bestaan 
verschillen. Het wordt daarom lastig om hier een eenduidige relatie tussen de MFZ toepassing en 
familiair welzijn te maken (behalve op basis van laatste grafiek). Het familiair welzijn bij 
familiezorgers van Cunera Lindelaan somatiek scoren op sommige items hoog en familiezorgers bij 
de Bongerd Bellefleur en Karmijn scoren op veel items laag. Desalniettemin geven veel familiezorgers 
aan dat door de inbreng van de medewerkers van BerneZorg (die de MFZ in zekere mate toepassen) 
op sommige items hun familiair welzijn is gestegen. Op basis van die vraagstellingen kunnen er nog 
steeds relaties worden gelegd. 
 
Relationele kwaliteit 
Familiezorgers beoordelen de relationele kwaliteit tussen hen en cliënten als goed, maar er zijn 
verschillen. Hier zijn wederom duidelijke parallellen te trekken met de antwoorden van de cliënten. 
De relationele kwaliteit bij Cunera Lindelaan revalidatie wordt, net als bij de cliënten, relatief iets 
minder hoog beoordeeld. Opvallend zijn de soms hoge en soms wat lage scores bij BZT WMO. De 
Bongerd locaties lopen hier relatief wat achter op de andere locaties, al zijn alle scores over het 
algemeen redelijk hoog. 

 
De tweede grafiek laat wederom veel verschillen zien, ook op item-niveau. Net als de cliënten geven 
ook de familiezorgers bij Cunera Lindelaan revalidatie aan dat zij zich sterker voordoen dat dat zij zich 
in werkelijkheid voelen. De meeste familiezorgers zeggen geen dingen die de cliënt overstuur kunnen 
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maken, maar misschien toch gezegd moeten worden. Ook hier zijn de scores bij BZT AWBZ relatief 
hoog en heeft BZT WMO wat hoge uitschieters. 

 
Er is geen duidelijke relatie te leggen tussen de MFZ implementatie en de relationele kwaliteit op 
basis van wat de familiezorgers aangeven. Maar ook hier komt de noodzaak naar voren om de 
relationele kwaliteit op sommige punten te verbeteren. 
 
Steun vanuit dierbare 
De familiezorgers ervaren een redelijke tot sterke steun voor het uitoefenen van hun rol (als 
familiezorger) vanuit de dierbare (cliënt) die zij verzorgen. De verschillen tussen de locaties zijn op 
alle items niet erg groot, al verschillen de scores op de items zelf. Er wordt niet geklaagd over 
familiezorgers en cliënten hebben zich verplaatst in de  zorgsituatie van familiezorgers. Maar cliënten 
hebben niet of nauwelijks suggesties gedaan om activiteiten te ondernemen die familiezorgers 
afleiden (terwijl de meesten dagelijks tot wekelijks familiezorg verlenen). Tenslotte hebben cliënten 
familiezorgers in redelijke mate geholpen om iets positiefs in hun verzorgende situatie te vinden. 
Ook hier is een relatie met de MFZ toepassing moeilijk te leggen. 
 

 
 
Familiaire steun 
Familiezorgers ervaren redelijk tot veel steun van hun familie. Maar er treden verschillen tussen de 
locaties op. De familiaire steun laat overigens veel overeenkomsten zien met wat de cliënten hebben 
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geantwoord. Bij de familiezorgers van BZT WMO en Cunera Kastanjedreef wordt de familiaire steun 
als sterk ervaren. Bij Cunera Lindelaan revalidatie en De Bongerd Elstar Sterappel ervaren 
familiezorgers relatief minder familiaire steun. Dit patroon komt sterker overeen met de MFZ 
implementatiegraad. Op basis daarvan is hier dus wel een betere relatie te leggen. 

 

Effecten - andere beïnvloedende factoren  
Ook hier is de veronderstelling gehanteerd dat gezondheid van invloed kan zijn op de zorgbeleving 
en familiebeleving van familiezorgers.  
 

 
 
De gezondheid van de familiezorgers is goed, hierbij geven de familiezorgers van De Bongerd 
Bellefleur en Karmijn aan over een iets betere gezondheid te beschikken dan de familiezorgers van 
de andere locaties.  
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Vrijwel alle familiezorgers geven aan dat de gezondheid van de familiezorger geen invloed heeft 
gehad op het contact met de dierbare. Behalve bij Cunera Kastanjedreef is deze score iets hoger, 
maar nog steeds vrij beperkt. 
 

 
 
Er kan wederom geen relatie worden gelegd tussen gezondheid en zorg- en familiebeleving.  
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4. Onderzoeksbeperkingen en verbeterpunten 

4.1 Beperkingen van het onderzoek 
Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen gekend, met consequenties voor de validiteit en 
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten (zie ook bijlage 6; opmerkingen over het onderzoek). 
 
Construct validiteit 
Sommige items over de implementatiegraad van de MFZ zijn waarschijnlijk niet geheel zuiver 
gemeten. Op een aantal items is relatief (te) laag gescoord, met name op items die gaan over het 
zondebokmechanisme, hechting, zorgtriade en onderhandelen. Een aantal van deze items zijn 
mogelijk ook multi-interpretabel, zoals de stelling dat de hulpverlener zich voor alles heel 
verantwoordelijk opstelt. Een respondent kan dit als ‘goed’ beschouwen en het daar ook mee eens 
zijn, terwijl hier ‘hechting’ wordt gemeten en er van de hulpverlener juist wordt verwacht dat zij zich 
minder verantwoordelijk opstellen om zo ruimte te geven aan familieleden om zich verantwoordelijk 
op te gaan stellen. Met deze nuance had een respondent hier mogelijk anders op geantwoord. 
 
Cliënten en familiezorgers scoren soms ook laag op items van het familiaire welzijn. Het kan zijn dat 
voor sommige respondenten het welzijnsniveau al hoog lag, waardoor de inbreng van de 
medewerker daar geen significante bijdrage aan heeft geleverd. Bij deze interpretatie wordt de 
relatie tussen de inbreng van de medewerker en het familiair welzijn alleen bij cliënten en 
familieleden met een lager familiair welzijnsniveau goed gemeten, al kunnen mensen met een hoog 
familiair welzijn de “niet van toepassing” categorie aanklikken.    
 
De zorgvragers in dit onderzoek bleken een moeilijk te bevragen doelgroep. Het betrof hier ouderen 
c.q. bejaarden van boven de 65 jaar met dikwijls fysieke en soms geestelijke beperkingen (de 
gemiddelde leeftijd varieert tussen de 76 en 88 jaar). Over het algemeen konden ze de vragenlijst 
niet zelfstandig invullen. Daarom zijn de vragenlijsten bij de cliënten via medewerkers afgenomen. 
De medewerkers kwamen van andere afdelingen om de neutraliteit zoveel mogelijk te waarborgen 
en ze zijn door fluent Zorgadvies getraind in het afnemen van de vragenlijsten. Niettemin kan er 
tussen het antwoord van de cliënt en de interpretatie van dat antwoord door de medewerker die de 
vragenlijst afneemt ruis ontstaan. Bovendien kunnen cliënten toch beïnvloed worden door het bijzijn 
van medewerkers en neigen naar sociaal wenselijke antwoorden (gezien hun ‘dankbaarheid’ voor de 
zorgverlening en hun afhankelijkheidspositie zijn cliënten sowieso geneigd om positiever te 
antwoorden). Maar hun relatief lage scores doen echter anders vermoeden. Ook sommige 
familiezorgers hebben aangegeven de vragenlijst moeilijk te vinden, alsmede dat sommige vragen of 
onderdelen niet op hen van toepassing waren (al kon dit in de vragenlijst worden aangegeven). 
 
Interne validiteit 
De effecten van de MFZ zijn bij dit onderzoek minder goed te achterhalen, omdat het niet mogelijk 
was een voor- en nameting uit te voeren en/of een controlegroep te bevragen. Bij een voormeting 
worden de medewerkers, cliënten en familiezorgers voordat de training wordt gegeven bevraagd op 
aspecten uit het onderzoek, zoals werk- en cliënttevredenheid. Als de training is gegeven worden na 
verloop van tijd de medewerkers, cliënten en familiezorgers nogmaals bevraagd om te kijken of er 
andere scores optreden (is de werk- en cliënttevredenheid toegenomen?). Indien een aantal 
hulpverleners niet getraind waren in de MFZ, kon deze groep als een controlegroep dienen. Hun 
resultaten op bijvoorbeeld medewerkerstevredenheid konden dan vergeleken worden met 
hulpverleners die de training wel hadden gevolgd. Verschillen tussen voor- en nameting of 
onderzoeks- en controlegroep geven meer uitsluitsel over de effecten van de training. Bij BerneZorg 
heeft een enkelvoudige nameting plaatsgevonden en geven de grafieken meer inzicht in 
samenhangen tussen de toepassing van MFZ en de effecten daarvan. Door locaties met elkaar te 
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vergelijken kan er meer uitsluitsel gegeven worden over de effecten. Er bestaat variatie in 
implementatiegraad tussen de locaties en deze kan gerelateerd worden aan de mate waarin de 
effecten optreden (hoge toepassing, met hoog effect en lage toepassing met laag effect). Op die 
manier kunnen toch nog adequate conclusies getrokken worden.   
 
Betrouwbaarheid 
De meting is één keer verricht bij de betreffende onderzoeksgroepen en niet op meerdere keren in 
de tijd. Bij herhaalde metingen kan worden gekeken in hoeverre dezelfde resultaten blijven 
optreden. Bij geringe afwijkingen kan de data als betrouwbaar worden aangemerkt. 
 
Tenslotte zijn de onderzoekspopulaties van de deelnemende organisaties aan dit onderzoek in 
sommige gevallen klein. In de statistiek is gebruikelijk om bij kwantitatief onderzoek minimaal 30 
respondenten via een vragenlijst te bevragen alvorens uitspraken te doen. Echter, vrijwel alle 
steekproefpopulaties in dit onderzoek kwamen onder deze omvang uit. 

4.2 Verbeterpunten voor het onderzoek 
Om de constructvaliditeit van de MFZ implementatiegraad te verhogen is het van belang om de 
vragenlijst te valideren. Er zal validatieonderzoek moeten plaatsvinden bij groepen waarvan met 
grote zekerheid kan worden gezegd dat zij de MFZ in sterke mate toepassen (bijvoorbeeld de trainers 
van ExFam) en vragen over het familiair welzijn moeten beter gesteld worden. 
 
De vragenlijst kan worden ingekort en op sommige punten worden aangepast. Sommige variabelen 
in dit onderzoek bleken minder relevant en kunnen bij een herhaalde meting eruit worden gehaald. 
Verder hebben sommige familiezorgers aangegeven dat niet alle vragen op hen van toepassing 
waren. Ook hebben ze aangegeven niet alle vragen relevant te vinden en hebben impliciet suggesties 
gedaan voor andere (tevredenheids)vragen, bijvoorbeeld hoe lang cliënten alleen zitten. Het is 
handig om bij vervolgonderzoek familiezorgers te betrekken bij het aanpassen van de vragenlijst (zie 
bijlage 6). 
 
De huidige meting kan als nulmeting worden aanschouwt. Op basis van de conclusies en 
aanbevelingen uit dit onderzoek, kan BerneZorg verbeteringen toepassen. Na verloop van tijd kan 
een effectmeting worden uitgevoerd, met behulp van dezelfde (verbeterde) vragenlijst, om te bezien 
of er daadwerkelijk verbeteringen zijn opgetreden (sterkere MFZ toepassing en verbeterde 
resultaten bij medewerkers, cliënten en familiezorgers). 
 
Tenslotte zou het wenselijk zijn om de responsomvang te vergroten en de foutmarge te verlagen (en 
daar waar mogelijk minimaal 30 respondenten per locatie te bevragen). Aangezien er bij BerneZorg 
meerdere vragenlijst per jaar worden uitgedeeld, zou het mooi zijn om vragenlijsten te 
integreren/combineren of beleid uit te zetten in welke periode welke vragenlijst af te nemen 
(evenredige tijdsverdeling). Dit zal de bereidheid om enquêtes in te vullen bevorderen. 
 
 
 
  



61 

5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in: 

 De mate waarin hulp- en dienstverleners hun MFZ kennis en vaardigheden hebben vergroot. 

 De mate waarin de MFZ toegepast wordt (implementatiegraad). 

 De effecten van de MFZ die bij hulpverleners, familiezorgers en zorgvragers al dan niet optreden. 

 Factoren die bovenstaande aspecten beïnvloeden. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de volgende conclusies te trekken: 
 
De hulp- en dienstverleners van BerneZorg hebben in redelijke tot grote mate hun MFZ kennis en 
vaardigheden vergroot. Dit verschilt echter per locatie. De medewerkers van Bloesem Appelgaard en 
de BZT locaties hebben de meeste kennis en vaardigheden opgedaan. De medewerkers van de 
Cunera locaties hebben naar eigen zeggen minder leereffecten ervaren. Een verklaring hiervoor is dat 
de medewerkers van de Cunera locaties minder gemotiveerd waren om de training te volgen dan de 
medewerkers van de andere locaties. 
 
Er bestaan MFZ toepassingsverschillen tussen de locaties en de type respondenten (medewerkers, 
cliënten en familiezorgers). Onderstaande grafiek geeft een overzicht5.  
 

 
 
De medewerkers vinden zelf dat zij de technieken in redelijk tot sterke mate toepassen. 
Medewerkers die aangeven veel MFZ kennis en vaardigheden te hebben opgedaan, passen in de 
regel de MFZ technieken ook sterker toe. Bij Bloesem Appelgaard worden de technieken gemiddeld 
het meeste toegepast, maar bestaat er variatie tussen de groepen respondenten (medewerkers, 
cliënten en familiezorgers). Bij Cunera Kastanjedreef en de Bongerd Bellefleur en Karmijn worden de 
MFZ technieken in meer dan redelijke mate toegepast, bij Cunera Lindelaan somatiek en de Bongerd 
Elstar Sterappel in beperkte tot redelijke mate. Bij BZT WMO geven medewerkers (en cliënten) aan 

5 Deze items zijn alleen gemeten via vragen die niet een directe link leggen met de MFZ, maar rechtstreeks ingaan op de toepassing van de 
MFZ technieken. Voor een volledig overzicht, zie de onderzoeksresultaten 
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dat de MFZ technieken weinig gebruikt worden. Maar dit is verklaarbaar doordat medewerkers daar 
minder vaak familieleden zien. 
 
De MFZ heeft verschillende technieken die kunnen worden toegepast. In de praktijk blijkt dat 
bepaalde technieken sterk en andere technieken zwak of matig worden geïmplementeerd. Hierbij is 
met name gekeken naar het voeren van het familiegesprek, het open communiceren, het relationeel 
werken en het vraaggericht werken. Het is opvallend dat het familiegesprek en het doorvragen op de 
familiegeschiedenis relatief nog weinig binnen BerneZorg gebeurt. Familiezorgers en met name 
cliënten beleven de toepassing daarentegen in minder sterke mate. Ook geven veel medewerkers 
aan open te communiceren, terwijl veel cliënten en familiezorgers dat niet of nauwelijks ervaren. 
Wat verder opvalt is dat bij de Bongerd Elstar Sterappel technieken om de zorgtriade te managen 
beperkt worden toegepast en dat medewerkers daar vervolgens hinder van ondervinden.  
 
De toepassing van de MFZ in de praktijk wordt sterk bepaald door stimulansen vanuit de organisatie 
om de MFZ toe te passen. Medewerkers die aangeven de MFZ te implementeren, geven ook aan dat 
ze allerlei stimuli ontvangen, zoals het krijgen van coaching van leidinggevenden bij het toepassen 
van de MFZ, het bespreken van de MFZ tijdens vergaderingen of functioneringsgesprekken. 
 
De MFZ lijkt effect te hebben op de werkbeleving van medewerkers. Op locaties waar de MFZ sterk 
wordt toegepast, zijn de scores op werktevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid ook hoger. 
Dezelfde soort scorepatronen keren steeds terug, met name bij Bloesem Appelgaard (hoge scores) 
en Cunera Lindelaan somatiek (minder hoge scores). Ook bij de controlevragen geven medewerkers 
van een aantal afdelingen aan dat de MFZ training een positief effect heeft gehad op de 
werktevredenheid, bevlogenheid, betrokkenheid, persoonlijke groei en ontwikkeling en bij een 
enkele afdeling heeft het bijgedragen aan een vermindering van burn-out. Deze variabelen worden 
ook beïnvloed door andere organisatorische factoren, zoals leidinggevende ondersteuning, werk- en 
tijdsdruk, rolduidelijkheid, autonomie en baanvoorkeur. Het is overigens ook mogelijk dat deze 
aspecten de MFZ implementatie beïnvloeden. 
 
Op sommige items van familiair welzijn, relationele kwaliteit en familiaire steun scoren cliënten en 
familieleden laag. Ervan uitgaande dat vrijwel elk individu belang hecht aan deze aspecten, pleiten 
deze scores voor de noodzaak van de MFZ. Het streven moet zijn om relaties tussen familieleden te 
verbeteren, met name in situaties van de laatste levensfase en waar de nood voor zorg en aandacht 
het grootst is!   

5.2 Aanbevelingen 
Een eerste aanbeveling is om beter na te gaan waarom de MFZ (bij sommige afdelingen) nog te 
beperkt wordt toegepast. Teammanagers kunnen dit bijvoorbeeld met hun medewerkers bespreken 
en een inventarisatie opmaken. Een mogelijke verklaring voor de geringe toepassing op sommige 
locaties kan bijvoorbeeld liggen aan de groepsgrootte (Bloesem Appelgaard is een kleine afdeling en 
Cunera Lindelaan somatiek een grote afdeling) en het enthousiasme van de medewerkers voor de 
MFZ. 
 
Een tweede aanbeveling is te inventariseren wat er moet gebeuren om de MFZ implementatie te 
bevorderen en dit vervolgens ook te doen. Het management kan, al dan niet in samenspraak met 
medewerkers en/of het Expertisecentrum Familiezorg, een actielijst maken hoe tot verbeteringen te 
komen. Hierbij valt te denken aan supervisie/coaching, een opfriscursus, het selecteren van een 
kleine enthousiaste groep die met de families aan de slag gaat en het meer inbedden van de MFZ in 
de organisatiecultuur (bijvoorbeeld door de noodzaak en relevantie van de MFZ continue te 
benadrukken tijdens vergaderingen en de toepassing en het familiair welzijn als beoordelingscriteria 
bij functioneringsgesprekken te hanteren). De implementatie kan verder vergroot worden door het 



63 

draagvlak voor MFZ binnen de organisatie te stimuleren. Dit begint bij het topmanagement. Zij 
moeten de methode omarmen en de toepassing van bovenaf stimuleren, bijvoorbeeld door de MFZ 
te integreren binnen de visie en het beleid van de organisatie en het middenkader daarop aan te 
sturen. Ook kunnen medewerkers tussen locaties van elkaar leren hoe ze de MFZ technieken 
toepassen, bijvoorbeeld door presentaties aan elkaar te geven, een dagje met elkaar mee te lopen of 
soms te rouleren tussen locaties. 
 
Een derde aanbeveling is om de meting in dit onderzoek te beschouwen als een nulmeting en na het 
invoeren van de verbeterpunten een effectmeting te organiseren. Op die manier kan allereerst 
achterhaald worden in hoeverre de verbeterpunten zijn toegepast en of daarmee de toepassing MFZ 
implementatiegraad is toegenomen. En vervolgens kan er gekeken worden of de veronderstelde 
effecten optreden, bijvoorbeeld of de bevlogenheid bij medewerkers is toegenomen of het familiair 
welzijn bij cliënten en hun familiezorgers is gestegen. 
 
Een vierde aanbeveling is om in de MFZ training meer aandacht te besteden aan het implementatie 
vraagstuk. Wat moet er intern binnen een organisatie gebeuren om de toepassing te stimuleren en 
hoe kan dat binnen de training aan bod komen? Sommige MFZ technieken worden in de praktijk nog 
te weinig toegepast. Ook daar kan in de trainging meer aandacht voor komen. 
 
Een vijfde en laatste aanbeveling is om organisatorische factoren die de werkbeleving beïnvloeden 
binnen BerneZorg (op sommige locaties) verder te optimaliseren, zoals de organisatorische en 
leidinggevende ondersteuning, de tijds- en werkdruk, de rolduidelijk en de autonomie. Dit heeft een 
positief effect op de werktevredenheid, bevlogenheid, betrokkenheid, etc. van medewerkers. 
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Bijlage 1: Definities variabelen/termen 
 

Variabelen/ 
termen 

Definitie Bron  

Betrokkenhei
d 

De mate waarin een medewerker zich betrokken voelt bij c.q. 
zich identificeert met de organisatie en daartoe een extra 
inspanning levert. 

Cook & Wall 
(1980) 

Bevlogenheid Een positieve toestand van opperste voldoening in het werk, 
die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie. 
Vitaliteit refereert naar het bruisen van energie, zich fit en sterk 
voelen en lang en onvermoeibaar met werken kunnen 
doorgaan. Toewijding gaat over een sterke betrokkenheid bij 
het werk en de mate waarin een medewerker trots is op en 
enthousiast over het werk. Absorptie is het op een plezierige 
wijze helemaal opgaan in het werk: de tijd lijkt stil te staan en 
het is moeilijk om van het werk los te komen. 

Bakker, A.B. 
(2009)  

Burn-out Een verschijnsel van emotionele uitputting, depersonalisatie 
(vervreemding van zichzelf) en een gevoel van verminderde 
persoonlijke bekwaamheid ten gevolge van langdurige 
overbelasting op het werk. 

Maslach & 
Jackson 
(1981) 

Cliënt-
tevredenheid  

De tevredenheid van gebruikers (cliënten) over door hen 
ontvangen producten of diensten (zorg). 

Servperf, 
Landrum et al. 
(2007) 

Familiair 
functioneren 

De mate waarin een familie goed functioneert.  Dunst et al. 
(1988) 

Familiaire 
steun 

De mate van hulp/ondersteuning die wordt verkregen van 
familie bij problemen. 

Procidano & 
Heller (1983) 

Familiezorg Zorg van een familielid, welke zicht uit in 
lichamelijke/persoonlijke verzorging (bijv. hulp bij het wassen, 
haarverzorging), huishoudelijke taken (bijv. boodschappen, 
wasverzorging, schoonmaken), administratieve taken (bijv. hulp 
bij verzekeringen, rekeningen) en ontspanning (bijv. spelletjes, 
lezen, wandelen, bezoekjes). 

 

Implementati
e-graad 

De mate waarin iets in de praktijk wordt toegepast.  

Persoonlijke 
groei en 
ontwikkeling 

De mate van ontwikkeling van gedragingen en 
karaktereigenschappen waardoor iemand tot een bepaald 
individu wordt gevormd. 

PGIS 

Relationele 
kwaliteit 

De kwaliteit van de sociale relatie tussen twee of meerdere 
mensen.  

Pierce et al. 
(1997) 

Werkbeleving De manier waarop een medewerker het werk binnen een 
organisatie beleeft c.q. ervaart. Werkbeleving komt tot uiting 
via variabelen als werktevredenheid, bevlogenheid, burn-out, 
etc. 
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Bijlage 2: Aanpak fluent Zorgadvies 
 
De gehanteerde onderzoek aanpak is als volgt: 
 

 
Stap 1: Opzetten onderzoek 
De onderzoeker stelt een theoretisch kader op met daarin de variabelen en (causale) relaties die 
onderzocht gaan worden. Dit gebeurt door ontwikkelaars (Expertisecentrum Familiezorg), 
hulpverleners met een MFZ training en cliënten te bevragen op hun aannames (over de effecten van 
MFZ) en deze te modelleren in een kader. Dit kader wordt voorgelegd aan experts van Tranzo 
(Universiteit van Tilburg) en gevalideerd met de wetenschappelijke vakliteratuur. Uiteindelijk 
resulteert dit in een definitief onderzoekskader. Op basis van dit kader wordt een bijpassende 
onderzoeksopzet geschreven. 
 
De variabelen uit het onderzoekskader worden geoperationaliseerd en meetbaar gemaakt via 
digitale vragenlijsten op het internet. Respondenten kunnen de vragen zodoende via de computer 
invullen. Oudere mensen die niet bekend of onhandig zijn met computers of internet kunnen de 
vragenlijst schriftelijk invullen. De vragenlijsten zijn gebaseerd op bestaande vragenlijsten voor 
wetenschappelijk onderzoek, zoals gevalideerde bevlogenheidsmetingen en 
cliënttevredenheidsmetingen. 
 
Om het effect goed te kunnen vaststellen is het wenselijk om met controlegroepen te werken. In dit 
geval is een controlegroep een organisatie waar de hulpverleners niet in de MFZ getraind zijn en (min 
of meer) dezelfde werkzaamheden uitvoeren als bij de onderzoeksgroepen. De verwachting is dat de 
veronderstelde effecten niet of in mindere mate optreden bij de controlegroepen. Empirisch 
onderzoek kan dit uitwijzen en aangeven in hoeverre geconstateerde effecten daadwerkelijk aan de 
MFZ zijn toe te wijzen. 
 
Stap 2: Installeren meetinstrument 
De onderzoeker organiseert in samenwerking met de betrokken organisaties de dataverzameling. Hij 
zet de vragenlijst op het internet en de systeembeheerders koppelen deze link aan de websites van 
de organisaties. Zodoende kunnen hulpverleners en cliënten op de ‘eigen’ website inloggen. De 
onderzoeker stelt een tekst op om potentiële respondenten te informeren over het onderzoek. Deze 
wordt vanuit de organisatie verstuurd. Er worden ook schriftelijke vragenlijsten binnen de organisatie 
achtergelaten, inclusief instructie over het verspreiden en ophalen van de vragenlijsten. Bij 
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onvoldoende respons zet de onderzoeker samen met de organisaties acties uit om de respons te 
verhogen. 
 
Stap 3: Uitvoeren onderzoek 
De onderzoeksgroep bestaat uit alle hulpverleners van Bernezorg die de MFZ training hebben 
gevolgd, hun managers en de families die zij begeleiden of ondersteunen. De data worden op 
hetzelfde tijdstip verzameld en geanalyseerd. De antwoorden van respondenten worden via het 
internet automatisch opgeslagen in een elektronische database (schriftelijke vragenlijsten worden 
handmatig ingevuld). Deze exporteert de onderzoeker naar SPSS (een statistisch 
softwareprogramma) om analyses te draaien. Dit gebeurt onder begeleiding van de Universiteit van 
Tilburg. De onderzoeksresultaten worden in een rapport beschreven en gevisualiseerd in grafieken. 
De conclusies geven antwoord op de onderzoeksvragen en de aanbevelingen verwoorden hoe MFZ 
en/of de implementatie daarvan verbeterd kan worden (indien dat uit de bevindingen naar voren 
komt). 
 
Stap 4: Onderzoek presenteren 
De resultaten van het onderzoeksrapport worden via een Power Point presentatie gepresenteerd 
aan geïnteresseerden van Bernezorg (door de opdrachtgevers uitgenodigd). Op basis van de 
bevindingen schrijft de onderzoeker een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift en in 
samenwerking met de opdrachtgevers een praktijkgericht artikel voor een landelijk vaktijdschrift. 
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Bijlage 3: Digitale vragenlijst 
 
De vragenlijsten zijn opgesteld via de internetapplicatie “surveymonkey”. Ze zijn via de volgende links 
te raadplegen:  

Voor alle locaties: 
 familiezorger: https://www.surveymonkey.com/s/bzfamiliezorger  

 zorgvrager: https://www.surveymonkey.com/s/bzclienten 

 medewerkers: https://www.surveymonkey.com/s/bzmedewerkers  
 
 
 
  

https://www.surveymonkey.com/s/bzfamiliezorger
https://www.surveymonkey.com/s/denherdgangzv
https://www.surveymonkey.com/s/bzmedewerkers
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Bijlage 4: MFZ technieken gemeten met beperkte validiteit 
 
Er zijn een aantal variabelen gemeten met item-vragen met een beperkte construct validiteit. Dat wil 
zeggen dat er niet altijd zuiver is gemeten, wat gemeten had moeten worden. Sommige item-scores 
verschilden teveel van elkaar, waardoor er vraagtekens gezet konden worden bij de coherentie van 
de onderlinge samenhang tussen de items. Immers, tezamen meten ze de variabele. Verklaringen 
tussen de verschillende item-scores liggen ook in de mogelijk meervoudige interpretatie van de items 
en de uitlokking tot sociaal wenselijke antwoorden. Ondanks dat de items niet altijd even goed de 
variabele meten, kunnen de items afzonderlijk of in samenhang nog steeds relevant zijn voor 
BerneZorg. Onderstaande grafieken geven een overzicht.    
 
Onderhandelen 
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Zorgtriade 
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Hechting 
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Zondebokmechanisme 
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Bijlage 5: Beleidskwesties BerneZorg 
 
In de vragenlijst zijn ook beleidskwesties van BerneZorg opgenomen. Deze hebben te maken met de 
MFZ en zouden in eerste instantie in het onderzoek worden meegenomen. Maar aangezien ook hier 
niet alle items meten wat ze moeten meten, zijn deze apart in de bijlage weergegeven en niet 
geïntegreerd bij de onderzoeksresultaten. 
 

 
  



73 

Bijlage 6: Opmerkingen over de vragenlijst: verbeterpunten 
 
Opmerkingen geplaatst door cliënten tijdens onderzoek 
Tijdens het onderzoek hebben cliënten een aantal opmerkingen geplaatst over de dienstverlening 
van Bernezorg en de uitvoering van het onderzoek. Deze zijn als volgt:  
 Dit onderzoek is niet van toepassing, want ik ben zeer tevreden. 

 De antwoorden bij vraag 13-14-15 heeft de bewoner de contactpersoon in gedachten genomen. 

 Vragenlijst maar deels ingevuld. Schoonmoeder kan zelf geen antwoord geven op vragen (begrijpt weinig en praat 
moeizaam). 

 Moeilijk in te vullen voor mij als dochter omdat vader nagenoeg niet kan praten. 

 Ik heb geprobeerd om samen met mevrouw in te vullen, maar ze is zeer afwijzend. Niet alle vragen zijn ingevuld, vragen 
zijn te moeilijk voor haar. 

 Over de zorg ben ik dik tevreden. Heb een hekel aan enquêtes. 

 Vul geen vragenlijst in, te omvangrijk. 

 
Daarnaast zijn er diverse cliënten die hebben aangegeven niet te willen deelnemen aan de vragenlijst 
of tijdens de interviewperiode geen zorg ontvingen van Bernezorg (ontslag, ziekenhuisopname, etc.). 
Daarentegen waren er ook cliënten die die niet direct op de interviewlijst stonden, maar wel zijn 
geïnterviewd. In sommige gevallen is hiervoor geen inlogcode gebruikt, in andere gevallen is een 
inlogcode gebruikt van cliënten die niet wilden deelnemen of van de lijst afvielen aangezien zij geen 
zorg meer ontvingen.  
 
Opmerkingen geplaatst door familiezorgers tijdens onderzoek 
Tijdens het onderzoek hebben familiezorgers een aantal opmerkingen geplaatst over de 
dienstverlening van Bernezorg en de uitvoering van het onderzoek. Deze zijn als volgt:  
 Is niet van toepassing want ik ben tevreden en ik vind het belachelijk dat dit viervoudig moet worden ingevuld. Dit is al 

bekend. 

 Wel ingevuld, maar het leek voor mij, als zus van een cliënt vaak niet van toepassing. 

 Ik zie het nut van de vragenlijst echt niet in. Zadel zorgverleners en familie hier niet mee op maar laat de schaarse tijd 
die ze hebben aan de zorg besteden. Onze ervaring is dat zorgverleners, ook al is er weinig tijd, proberen zo goed 
mogelijk eventuele problemen op te lossen. 

 Voor de rest geen contact met medewerkers Bernezorg. 

 Dhr x is wel contactpersoon, maar niet voor zorg en hulpverlenen, dat is niet van toepassing. Daarom zijn de vragen 
voor mij niet van toepassing. 

 Ik als dochter van naaste vindt dit geen goede vragenlijst. Mijn vragen worden wel behandeld en er wordt goed 
geluisterd, maar bijna elke keer en voor mij als familie is dat dagelijks moeten we iemand zoeken om aan te kunnen 
spreken. Als naaste terug wordt gebracht zit naaste vaak alleen of met andere bewoners wel een uur of langer alleen. 
Er is weinig verpleging en mijn naaste is volledig afhankelijk van anderen en kan niets meer zelfstandig. Al meegemaakt 
dat er thee over iemand heen ging of een gebit wat overdwars zat, bijna stikken dus. Is was altijd alleen er waren geen 
verpleegkundigen of andere geweest!!! Ook ervaar ik in andere huiskamers onverschillig personeel wat geen zin heeft 
in vragen van bewoners! Bewoners uiten dat aan mij, dit gebeurt wekelijks. 

 Wij vonden het een hele lastige vragenlijst. Mijn vader is in de dagopvang, veel van deze vragen is meer bedoeld voor 
mensen die wonen op Bernezorg.  

 De vragen zijn in hoofdzaak niet door familiezorger te beantwoorden, maar geeft aan dat het zijn moeder uitstekend 
bevalt. 

 Familiezorger heeft vragenlijst wel ingevuld, maar reageren met overdreven, onduidelijk. Ook veel privé vragen die 
mogelijk wel op waarheid berusten, maar ook een andere oorzaak kunnen hebben dan het feit dat zij familiezorger is. 
Ook kon niet altijd “niet van toepassing” worden aangegeven. Familiezorger is wel tevreden over behandeling en 
bejegening, dit is na de cursus niet veranderd maar was al zo.  

 Wil vragenlijst niet invullen. Heeft geruime tijd al geen contact meer met zijn broer. Broer wil geen bemoeienis en is 
blijkbaar tevreden met zijn isolement. Geeft aan dat hij minimaal op de hoogte wordt gehouden, toch dank voor de 
verleende zorg.  

 Vul het niet in, want de vragen zijn voor de familiezorger niet van toepassing.  

 Belang van onderzoek wordt niet altijd erkend en daarom willen familiezorgers het niet invullen.  

 Vragenlijst te lang, te moeilijk, te persoonlijke vragen. Niet alle vragen van toepassing 

 Eén familiezorger wil enquête gebruiken voor eigen doeleinden. 


