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Over Rapporteren en SOAP  

Bij de KAG werken we met Prezo, een kwaliteitssysteem wat werkt met een aantal viertal pijlers. Een 

hiervan is de pijler Communicatie en Informatie. Om goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk 

dat je (de juiste) informatie hebt over een zorgvrager. Die krijg je bij de intake maar ook tijdens de 

begeleiding verzamel je informatie door te beschrijven wat een zorgvrager doet en meemaakt tijdens 

de zorg en begeleiding. Een goede rapportage draagt bij aan de kwaliteit van zorg.  

Rapporteren is een breed begrip. Het gaat om communiceren, informeren  en rapporteren. 

Mondeling en schriftelijk. Het is belangrijk dat je je, voordat je gaat schrijven, afvraagt waarom je 

rapporteert. Dat kan zijn om collega’s te informeren en de familie en/of mantelzorger. 

Daarnaast rapporteer je als preventiemiddel: ‘Weet dat deze zorgvrager… dus let op’. 

Aandachtspunten worden zo vastgelegd. Het is een manier om informatie over de zorgvrager te 

borgen, het moet ergens genoteerd staan. Door zaken vast te leggen kun jij, maar ook andere 

hulpverleners een completer beeld van de zorgvrager: is er vooruitgang of juist achteruitgang? 

Bij het rapporteren in Qurentis houd je er rekening mee dat iedereen deze teksten mag lezen, de 

zorgvrager, de familie maar ook de huisarts, inspectie of casemanager.  

Rapporteren gaat verder dan alleen het officieel ‘rapporteren in de zorg’ via rapportages en 

zorgplannen in Qurentis. Het gaat ook om het informeren van en communiceren met betrokkenen. 

Dat kan via mail, schriftje voor de familie, SMS of Whatsapp, (besloten) Facebook pagina of 

mondeling. Bedenk vooraf welke rol jij hebt op het moment dat je gaat rapporteren. Rapporteer je 

als Begeleider? Collega? Dat heeft gevolgen voor wat je schrijft, via welke kanaal en voor welke 

doelgroep. Verandert de doelgroep dan verandert ook je boodschap en waarschijnlijk ook je middel. 

Wees je daarvan bewust. 

We rapporteren over Voortgang en Signalering. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? 

Wat is Voortgang? Hoe het is geweest, hoe het gaat en de ontwikkeling daarin. 

Wat is Signalering? Waarnemen zoals het is, zaken opmerken en bijzonderheden melden. 

Over rapporteren via SOAP  

We werken bij het rapporteren in Qurentis via de zogenaamde SOAP methode. Deze methode wordt 

binnen de zorg vaak gebruikt om een situatie te beschrijven en daarin duidelijk te maken hoe je op 

een bepaalde situatie hebt gereageerd. Niet als controle maar juist als een gegeven waar waar jij of 

je collega van kunt leren.  

SOAP staat voor: 

S situatie (subjectief beschreven) 

O objectief 

A analyse 

P plan 

Voorbeeld: Mw. was boos  

S: Mw. boos 

O: Mw. schold en schopte een medebewoner 

A: Mw. zag de jas van een medebewoner aan voor haar jas, en dacht dat zij die had gestolen.  
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P: Gezegd dat hier niet wordt gescholden en geschopt. En uitgelegd dat zij eveneens zo’n jas heeft. 

Mw. geloofde dit niet, ik heb samen met haar eigen jas opgehaald, zij werd hier op rustig. 

Het verschil tussen subjectief en objectief is hierbij van belang. Subjectief betekent dat je een eigen 

interpretatie maakt van een situatie. Je eigen mening, je blik op de wereld en je vooroordelen 

kleuren je beeld.  Objectief betekent dat je puur kijkt naar de feiten. Wat is controleerbaar 

zichtbaar? Ieder moet precies hetzelfde zien en op de dezelfde manier duiden.  

 

 


