
Het cliëntdossier in de keten

een fijne dag!

Mijn Lable Care, Lable Care Thuis, 

Lable Care Verpleeghuis

‘Mag ik in de 
tuin werken als 

er bingo is?’



 

De basis op orde

Als het allemaal niet meer vanzelf gaat, is het belangrijk dat je de 

basisdingen kunt blijven doen zoals jij dat gewend bent. Dat bepaalt 

voor een groot deel of je een fijne dag hebt. Hoe afhankelijker je van 
anderen bent, hoe belangrijker het is dat je kunt laten weten wat jij van 

belang vindt. Wat je gewoontes en wensen zijn. Wat je zelf (of met hulp 

van je naaste) kunt doen en waar je hulp bij nodig hebt. 

Die wensen en basisbehoeften van de zorgvrager vormen het hart van 

ons cliëntdossier, Lable Care. De zorgverlener kent de zorgvraag van zijn 

cliënt, doordat Lable Care zijn basisbehoeften in kaart brengt. Samen 

met de cliënt voert hij hierover het gesprek en legt hij afspraken vast.

Deze vormen, in combinatie met de afspraken over specifieke 
zorgbehoeften, het zorgplan van een cliënt. Zo zorgen we samen dat 

de geboden zorg en ondersteuning past bij de persoonlijke situatie en 

verwachtingen van de cliënt. Hiermee is de basis voor goede zorg op orde.

Lable Care 

ondersteunt 

het empatisch 

begrijpen dat 

het perspectief 

van de ander 

ertoe doet.’

‘

Prof. dr. Joris P.J. Slaets  

Welbevinden van de 

cliënt als basis



Vakmanschap in zorg

Zorgprofessionals geven aan dat het eenvoudig en prettig werken is 

met Lable Care. Zorgpaden en landelijke standaarden zijn integraal 

onderdeel van het dossier. Het cliëntdossier werkt intuïtief, ondersteunt 

het werkproces en borgt op een slimme manier het cyclisch werken.

Lable Care helpt de professional continu aandacht te hebben voor 

eventuele risico’s en legt de keuzes van de cliënt en de bijbehorende 

maatregelen vast. Daarbij is ‘leefplezier versus veilig’ het uitgangspunt 

voor de dialoog. 

In Lable Care geeft de cliënt aan welke behoeften en wensen voor 

hem belangrijk zijn, of hij daar tevreden over is of dat het beter kan. 

Professionals weten zo direct welke verbeterpunten er zijn. Met deze 

en andere informatie kunnen teams continu de zorg bijsturen en 

verbeteren. 

Zicht op kwaliteit door 

de ogen van de cliënt



Mijanne de Vries, 

verpleegkundige Noorderbreedte

Lable Care 

stimuleert me om 

steeds in gesprek 

te gaan. Het helpt 

me de wensen en 

behoeften van een 

cliënt centraal te 

stellen en op basis 

daarvan afspraken 

te maken. Het 

is eenvoudig in 

gebruik, daarmee 

blijft er meer tijd 

over voor wat er 

écht toe doet.’

Ik ken mijn cliënt

‘



Lable Care 

ondersteunt 

medewerkers 

om de visie van 

Thebe “te kunnen 

doorleven”, de 

bewoner doet 

er toe! Ik zie dat 

bewoners en 

medewerkers 

meer tevreden 

zijn dankzij Lable 

Care. Daardoor 

kunnen we met 

elkaar zoveel 

meer.’

Sabine Goverde 

St. Thebe Midden-Brabant

Leefplezier voor de cliënt, 

werkplezier voor de 

professional

‘



Dat is een mooie checklist ;) Wil je dit ook?

Check:

Neem dan contact op met Hélène

Hélène Zwaneveld-Fischer

088 442 02 04

06 51 88 19 76

helene.zwaneveld@lable.nl

een fijne dag!

Zorg vanuit de behoeften en wensen van mensen

Meer tijd voor wat er echt toe doet

Meer leefplezier en werkplezier

De basis op orde

Minder administratieve ballast


