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Hoe maak ik een zorgplan? 

Wij werken met een dynamisch digitaal zorgleefplan, dat te vinden is in het klantendossier in 

Qurentis. Het bestaat uit doelen en gaat uit van de Plan, Do, Check, Act methodiek. Er zijn 

helpteksten geformuleerd die richtlijnen en voorbeelden bevatten. Na de eerste 6 weken stelt de 

EVB een zorgplan op. Dit bespreken we met de zorgvrager, partner/mantelzorger, de casemanager 

en andere betrokken (zorg)-organisaties. De zorgadministratie organiseert het eerste overleg. Tijdens 

dit overleg bespreken we ook wie wat oppakt en hoe we elkaar informeren. Na een half jaar 

evalueren we het plan en stellen we waar nodig bij. Hetzorgleefplan wordt ondertekend door de 

zorgvrager of dienst vertegenwoordiger en de eerst verantwoordelijke begeleider. Na afloop van het 

gesprek wordt betrokken partijen direct een datum voor het volgende zorgplangesprek vastgesteld. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9q8UUsQgZOo&t=392s 

 

 

 

HOE MAAK IK EEN ZORGPLAN  

Zodra je een zorgplan wilt maken dien je eerst een paar handelingen te doen.  
Tik op potlood en voeg het zorgplan 2016 toe. 
 

 
Open het zorgplan 2016 door erop te dubbelklikken. 
Dan zie je het volgende scherm. 
Als je niet de gele en rode bolletjes ziet moet je links onderin op “uitklappen” klikken. 

https://www.youtube.com/watch?v=9q8UUsQgZOo&t=392s
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Dit is het standaard plan met de vier domeinen en standaard hoofddoelen die bij veel van onze 

zorgvragers voorkomen. Je hoeft niet elk doel in te vullen, als het niet van toepassing is. Het is de 

bedoeling dat je zelf doelen en acties formuleert per domein voor de zorgvrager.  

 

Als je op het levensdomein staat, kan je met de rechter muisknop een ‘item toevoegen’. Kies voor 

een hoofddoel en geef het doel de naam die je wilt, bijvoorbeeld: 

Hoofddoel: Dagelijks stimuleren om te bewegen 

Klik op bewerken 
 

 
 
Tik hier je tekst of vul in.  
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Je kunt daarin bijvoorbeeld het volgende zetten: 
Actie/ afspraken:  
weekschema opstellen 
Ma: Een boodschap doen 
Di: wandeling maken 
Etc. 

Opslaan is: Sluit af met het kruisje of opslaan (diskette). 
Afdrukken 
Wil je een onderdeel NIET printen, ga dan op de regel staan en rechter muisknop indrukken, 
dan kies je voor bewerken. 
 

 
 
Vinkje weghalen, dan wordt het onderdeel niet afgedrukt. 
 



      Hoe maak ik een zorgplan 

 

 King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 
 
 
 
 
 
Druk het zorgplan af door te klikken op de knop ‘Afdrukken’, er wordt dan een pdf gemaakt 
die je kan versturen naar de genodigden bij het overleg. 
 
 

 
Het zorgplan is gebruiksklaar, succes!!!!!! 
 


