
Opdracht Probleemanalyse Zorg Vragenlijst FB zorg  
 

Maak een Probleemanalyse Zorg van een knelpunt uit Vragenlijst FB Zorg 
samenvatting  
 

1. Kies 1 (of meerdere) knelpunt(en) uit Vragenlijst FB Zorg 
samenvatting (mag ook uit Rugradar komen!) 

 
2. Fotografeer/film het knelpunt in de praktijk indien mogelijk. Let op!! Zorg 

in kader van privacy dat je altijd toestemming hebt van de mensen die er op 

staan! Tip: speel situatie na. 
 

3. Maak een Probleemanalyse van het knelpunt. Het gaat om het analyseren 
van het probleem zoals dat NU aanwezig is.  

 

• Omschrijf het knelpunt (probleem) kort in document Probleemanalyse 
zorg. De mogelijke oplossingen beschrijf je NIET.  

 
• Welke praktijkrichtlijn(en) is van toepassing en wordt ja/nee 

overschreden? Noteer bij de ergonomie punten 1-5 waarom. 
 

• Analyseer vervolgens de 5 ergonomie punten die in Probleemanalyse 

Zorg staan waardoor je een brede kijk krijgt op het knelpunt. Observeer je 
collega’s, stel vragen aan betrokkenen en bekijk kritisch het eventuele foto- 

en/of filmmateriaal. Beschrijf waardoor het knelpunt kan zijn ontstaan in de 
probleemanalyse. 

 

De Ergonomiepunten zijn: 
1) Client: Mobiliteit, problematiek, operatie, (verpleegtechnische 

/transfer/verzorging) handeling, gedrag 
2) Medewerker: Wat is de werkhouding en gedrag, motivatie, interactie, 

contact? Wat zie je? 

3) Hulpmiddelen: welke zijn er, worden ze gebruikt en wat is er al 
uitgeprobeerd? Niet wat je wil aan gaan schaffen. Dit is een oplossing en 

dat hoort in Plan van aanpak te staan. 
4) Ruimte: is er voldoende ruimte, zijn er obstakels, zoals bijv. drempels. 
5) Organisatie/planning: kan het werk lichter worden gemaakt door een 

andere taakverdeling of planning. 
 

4. Zet de foto’s/film op een usb stick en breng deze mee naar de praktijkdag. 
 

5. Bespreek op een interactieve wijze het knelpunt op afgesproken lesdag 

(ongeveer 10-15 minuten: afhankelijk van aantal deelnemers).  
• Gebruik het foto/filmmateriaal om het knelpunt duidelijker te maken, vraag 

aan de deelnemers wat hen opvalt, wat is het probleem.   
• Laat je collega’s zelf nadenken over het probleem, zorg dat alle 5 ergonomie 

punten aanbod komen: cliënt, medewerker, hulpmiddelen, ruimte en 

organisatie. Is het probleem voldoende uitgediept dan pas ga je vragen naar 
oplossingen. 

• Coach je collega’s (gebruik hiervoor openvragen!) zodat zij zelf het probleem 
mee gaan oplossen. Breng vervolgens je eigen oplossingen in of vul de 



oplossingen die genoemd zijn aan. Spreek samen de periode af dat je een 

actie, bijvoorbeeld gebruik glijmaterialen vanaf mobiliteit C, gaat uitvoeren.  
 

6. Actie’s en oplossingen worden in het Plan van aanpak FB Zorg genoteerd 
met de datum waarop dit gerealiseerd wordt (Zie uitleg bij opdracht Plan van 
aanpak Zorg). Koppel de resultaten terug naar het team en evalueer de actie. 

Bedenk samen, indien nodig, een nieuwe actie.  
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