De 12 Componenten van Planetree
De componenten laten zien wat mensen belangrijk vinden en deels al in praktijk brengen. De
integrale aanpak van de geleverde zorg, de omgeving waarin de zorg wordt verleend én de
vitaliteit van de organisatie versterken elkaar.
BETERE ZORG
Planetree helpt zorgorganisaties bij het invoeren en onderhouden van zorg die er toe doet
voor de cliënt en hun omgeving. Dat leidt tot een menselijke maat waarin de cliënt en
professional zich veilig voelen en waarin het prettig werken is.
1. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening
Planetree gaat over mensen die elkaar helpen. Medewerkers bieden persoonlijke
menslievende zorg voor cliënten en hun mantelzorgers. Planetree gaat ook over
medewerkers die zorgvuldig met elkaar omgaan en samen een organisatiecultuur creëren
om trots op te zijn. Ieder individu wordt gezien als zorgverlener met het vermogen om een
verschil te maken. Echt contact maken, luisteren naar wat nodig is en aandacht voor het
individu staat voorop en dat zie je in al het denken, handelen en de besluitvorming. Cliënten
voelen zich welkom en serieus genomen. Medewerkers spreken mensen aan met hun naam
en zijn met hun aandacht bij cliënt en hun specifieke situatie.
2. Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie
Cliënten hebben de mogelijkheid om meer over hun ziekte en gezondheid te leren en de
regie te nemen over hun eigen zorg en welzijn. Ze krijgen hun eigen dossiers en
zorgleefplannen aangeboden en uitgelegd en kunnen aantekeningen maken hoe ze zich
voelen. Hierdoor ondersteunt Planetree ook de veiligheid van de cliënt. Mogelijke
behandelingen worden respectvol uitgelegd en cliënten voelen zich gehoord en hebben en
maken keuzes.
3. Uitstekende behandeling en zorg
De (medische) kwaliteit van zorg en veiligheid is belangrijk voor elke Planetree organisatie:
up‐to‐date wetenschappelijke kennis en technologische en logistieke ontwikkelingen dragen
bij aan herstel, veiligheid of welbevinden van de cliënt.
4. Gezond eten, drinken en bewegen
Eten en drinken is niet alleen essentieel voor een goede gezondheid, maar is ook een
moment van geborgen voelen en genieten. Planetree instellingen bieden gezonde en

smakelijke maaltijden en zorgen voor gezonde keuzes in restaurants, maar ook in de
snackautomaten. Keukens zijn beschikbaar voor mantelzorgers en familie om het favoriete
eten van de cliënt klaar te maken. Zorgorganisaties geven zelf of via vrijwilligers cursussen
voor lekker en gezond eten, en helpen speciale diëten lekker te bereiden. Vrijwilligers
bakken soms brood en koekjes waardoor een thuisgevoel ontstaat. Bewegingsprogramma´s
zoals fitness, Tai Chi of yoga zorgen ervoor dat cliënten binnen hun eigen interesse de
gezondheid van hun lichaam bevorderen.
5. Aanvullende zorg en zingeving
In Planetree organisaties wordt zoveel mogelijk gedaan om de kwaliteit van het leven te
vergroten. Ziekte, ouderdom, handicap of kwetsbaarheid leidt vaak tot vragen over
zingeving en het opnieuw evalueren wat echt belangrijk is in het leven zowel voor de cliënt
als voor familie. Belangrijk is dat de mens achter de cliënt zich goed voelt en regie houdt. Dat
betekent meer keuze bieden. In de praktijk waarderen zowel cliënten en
medewerkers aanvullende zorg zoals bijvoorbeeld: massage, ruimtes voor
persoonlijke rituelen en spiritualiteit, therapeutische aanraking, haptonomie, reiki, gebruik
van aroma's, drummen, acupunctuur en huisdieren.
Planetree ziet creatieve expressie, kunst en entertainment als voeding voor de ziel. Muziek,
verhalenvertellers, levensverhalen schrijven, clowns, films met humor creëren afleiding en
een ontspannen sfeer, kunst in de cliëntkamers en behandelruimtes dragen bij aan een
menselijke omgeving. Vrijwilligers helpen cliënten hun creatieve talenten verder te
ontwikkelen. Medische geneeskunst en aanvullende zorg en zingeving versterken elkaar.
HELENDE OMGEVING
Vriendelijk, rustgevend gebouw en inrichting, kunst en water, een sociale omgeving door
betrokkenheid van familie en gemeenschap, grote aandacht voor situatie en medewerker en
collegialiteit.
6. Menswaardige technologie
Technologie staat in dienst van de professional en de cliënt. De ontwikkeling, het ontwerp,
de keuze voor en het gebruik van de technologie gaat uit van de mens en werkt niet
vervreemdend. Belangrijk is dat de technologie zodanig wordt gebruikt, dat de verbinding
van de cliënt met zichzelf en zijn sociale omgeving optimaal blijft. Vriendelijk design, gebruik
van kleuren en eenvoudig in gebruik, voorlichtingsfilmpjes op tv, webcam contact met
dierbaren, menukeuzen etc zijn gebruikelijk. Menswaardige technologie gaat van efficiënte,
belevingsgerichte operatiekamers, open MRI scanners met rustgevende muziek tot een
leesbaar, elektronische patiëntendossier en lotgenotencontact via internet.
7. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling
De fysieke omgeving is belangrijk voor gezondheid en welbevinden. Elk gebouw is
vriendelijk, licht, rustgevend en uitnodigend. De menswaardigheid staat voorop bij het
ontwerp. Er is aandacht voor geluid, goede ventilatie, natuurlijk daglicht, contact met
natuur, muziek en positieve afleiding. Stromend water en kunst zijn zichtbaar in de entree en
gebouwen. Door het wegnemen van architectonische grenzen, zoals balies, stimuleert het
interieur de betrokkenheid van cliënt en familie. Ruimtes zijn zo ingericht dat er zowel plek is
voor rust en reflectie, als voor sociale activiteiten en contacten, zoals aquaria, bibliotheken,
keukens, ontmoetingsruimtes, kapelletjes, tuinen, labyrinten en slaapkamers voor familie.
Daarnaast leiden heldere verwijzingen tot zekerheid.

Mensen klagen regelmatig over de hoeveelheid geluidsoverlast tijdens hun verblijf in het
ziekenhuis. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat geluidsoverlast kan leiden tot
o.a. verhoogde bloeddruk en hartslag (Baker ,1992) en slaapproblemen bij patiënten (Aaron
(1996), Novaes (1997)), verhoogde stresslevels bij verpleging (Joseph & Ulrich, 2007) en tot
een verhoogde kans op medische fouten (Joseph & Ulrich, 2007). Daarnaast kan werken met
geuren en muziek een positief effect hebben op stress, angst en pijn (o.a. Redd, et al 1994;
Nilsson, et al., 2001; Robertson, 2001; Caine, 1991).
8. Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol
Ondersteuning door familie, vrienden, mantelzorgers en gemeenschap is essentieel voor een
goede fysieke en geestelijke gezondheid. Planetree organiseert en stimuleert de
betrokkenheid van de omgeving zoveel mogelijk. Mensen staan het liefst midden in het
leven ondanks ziekte of ouderdom. Cliëntgestuurde bezoektijden, familie en vrienden zijn
welkom, ook bij ingrijpende procedures en reanimatie. Het mantelzorg programma zorgt
ervoor dat de mantelzorgers intensief deelnemen aan de zorg van de cliënt tijdens en na de
opname. Samenwerking met scholen, verzorgingshuizen, kerken en andere partijen (zoals
zangkoren, toneel‐ en muziekgroepen, winkels en restaurants) in de gemeenschap maken
het mogelijk om deel te nemen aan het “gewone” leven.
Vrijwilligers spelen, ieder met hun eigen talent, een belangrijke rol in het realiseren van
Planetree, b.v. begeleiden van cliënten bij herstelprogramma, voorlezen, muziek maken,
cliëntenvervoer (binnen en buiten), activiteiten begeleiden, gedichten schrijven, schilderen,
wandelen en levensverhalen optekenen. Het is duidelijk dat de gemeenschap graag dingen
doet voor mensen in kwetsbare situaties.
GEZONDE ORGANISATIE
Opvallend is de hartelijkheid en interesse onder medewerkers en leidinggevenden. Iedereen
is zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar. Medewerkers zijn duidelijk in wat ze wel en niet
voor de cliënt kunnen doen. Medewerkers spreken elkaar en hun cliënten aan op gezond
gedrag. Waardering voor goed werk wordt uitgesproken. In de Planetree opleidingen
ervaren medewerkers het perspectief van de cliënt en helpen de 12 componenten hen om
de juiste dingen te doen.
9. Tevreden cliënten
Zorgverleners leveren graag de mensgerichte zorg waaraan cliënten behoefte hebben.
Cliënten van Planetree organisaties ontvangen persoonlijke, respectvolle zorg omdat ieder
mens een uniek individu is met eigen voorkeuren, waarden en behoeften, met als gevolg een
toename van de cliënttevredenheid bij Planetree organisaties. Processen worden ook
rondom cliënten georganiseerd.
10. Tevreden en gemotiveerde medewerkers
Met Planetree voelen medewerkers weer waarom ze voor de zorg hebben gekozen.
Cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid gaan hand in hand. Planetree leidt tot een
menselijke maat waarin de cliënt en de professional zich geborgen en veilig voelen en waarin
het prettig werken is. Ervaringsgerichte trainingsdagen maken zorgverleners gevoelig voor
de beleving vanuit de cliënt, zodat zij beter in staat zijn een helende omgeving voor elke
cliënt te creëren. Medewerkers werken in een positief klimaat met duidelijke antwoorden,
waardering, ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, interesse in de cliënt als persoon,
collegialiteit en goede communicatie. Planetree verbetert de werving en het behoud van
professionals en motiveert personeel.

11. Gezonde financiële resultaten
Lager personeelsverloop, minder ziekteverzuim, enthousiaste medewerkers, goede
professionals, meer vrijwilligers en bovenal tevreden cliënten, leiden tot een gezonde
organisatie met gezonde financiële resultaten. Veel Planetree organisaties onderscheiden
zich door hun prestaties en worden door hun omgeving gewaardeerd. Zorginstellingen
melden effecten zoals:






Betere zorg: toename cliënttevredenheid, vermindering dwangmiddelen, verlaging
gemiddelde verblijfsduur, daling geneesmiddelengebruik (o.a. effect van eigen
verantwoordelijkheid en versterking cliënt), hogere waardering eten en drinken en
meer (innovatieve) diensten.
Helende omgeving: toename familietevredenheid, open balies, hartelijke sfeer,
vermindering van pijn en stress, beter slapen en versnelling van herstel in lichte
omgeving, betere reuk/geluid omgeving, gelijke of verlaagde kosten van bouw en
herinrichting.
Gezonde organisatie: toename medewerkertevredenheid, verbetering van werving
en behoud van professionals, positieve financiële resultaten. Veel Planetree
organisaties onderscheiden zich door hun prestaties, bijvoorbeeld met topposities in
ranglijsten, publiciteit en eenvoudig krijgen van goed personeel

12. Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden
Zorgorganisaties werken met de Planetree filosofie en implementatie aan een unieke positie.
Binnen de eigen organisatie ontstaat een elan waarbij het goede wordt gewaardeerd en
vernieuwing effectief ingevoerd. Planetree vereenvoudigt samenhangende strategische en
operationele opties. Planetree overbrugt vaak tegenstellingen door te spreken over de
inhoudelijke zin en noodzaak van zorg. Daarnaast verbetert de reputatie bij externe
belanghebbenden en maakt de organisatie deel uit van een groter geheel die mensgerichte
zorg waarmaakt, in woorden en in daden.

