
  

 
 

 
Wij beloven onze bewoners… een hand 
om hun schouder 
 
 
 

Als wij onze bewoners een “hand om hun schouder” beloven  
waarbij wij volgende accenten formuleerden:  
 
✓ U wordt zorgzaam en waardig benaderd 
✓ De ondersteuning die u krijgt is aangepast aan uw persoon 
✓ U voelt bekommerde medewerkers om u heen 
✓ U kan met uw zorgen en verdriet terecht bij het team 

 
dan veronderstelt dit volgend personeelsengagement   
RESPECT is concreet… aandachtspunten ter inspiratie bij de letter E (empathisch  
toewenden) 

 

 
Een hand om de schouder is …  

 
✓ Attent zijn voor de familie die het even niet meer ziet zitten door hen een tas koffie aan te bieden  
✓ Een tedere knuffel voor een bewoner met dementie die verward is 
✓ Extra binnenspringen bij een bewoner die pas is komen inwonen; 
✓ De urinesonde of incontinentiemateriaal uit het zicht plaatsen (van een bezoeker).  
✓ Het toilet verlaten als de bewoner zijn behoeften doet; 
✓ Een vriendelijke goedendag voor iedereen, elke ontmoetingsmoment opnieuw; 
✓ Iemand die ’s middags slecht gegeten heeft iets extra aanbieden bij het vieruurtje; 
✓ Je taalgebruik aanpassen aan de mogelijkheden van de bewoner 
✓ Je tempo aanpassen aan het ritme van de bewoner 
✓ Een delicate kwestie niet fluisterend bespreken op de kamer zodat de bewoner een onveilig gevoel krijgt 
✓ Als je niet meer maar ook niet minder vraagt dan wat de bewoner aankan 

✓ En elk kamerbezoek afsluiten met “Kan ik verder nog iets voor u doen” 
✓ Of onze uitdagende aandachtspunten 

• Niemand moet in eenzaamheid sterven  

• Onze grondhouding is ‘Ja, natuurlijk’ en niet ‘Ja, maar’.  

 
Is dit wel realistisch?  Wil dit dan zeggen dat een NEEN niet 
mogelijk is, dat wij onbeperkt en zonder grens Ja moeten zeggen. 
Ga met mekaar het debat aan!!  En neem even de bedenking mee 
die wij ooit optekenen op een werkoverleg: ‘Als iedereen hier zou 
doorwerken dan zou men wel klaar geraken… maar al dat 
geknuffel’.  
 
 
 
 
 



  

 
 

 
Wij beloven onze bewoners… 
deskundige zorg  
 

 

Als wij onze bewoners een “deskundige zorg” beloven  
waarbij wij volgende accenten formuleerden:  
 

✓ Uw gezondheid wordt goed gemonitord en opgevolgd 
✓ De medewerkers zijn alert voor uw gezondheidsrisico's 
✓ Er is ruime aandacht voor uw comfort in het dagelijkse leven 
✓ Wij weren fixatie vanuit een “neen” als basisoptie, omdat er geïnvesteerd is in alternatieven  
✓ In het BBO-programma staat bewegen, beleven en ontmoeten centraal, want “rust roest” 
✓ Wij willen leren uit uw klachten of opmerkingen  

dan veronderstelt dit volgend personeelsengagement   
RESPECT is concreet… aandachtspunten ter inspiratie bij de letters T en C  

 

U, …  

✓ komt uw afspraken na met de bewoner (ik kom straks terug is effectief terugkomen) 
✓ verlaat geen kamer zonder te zien of de bewoner drank in de nabijheid heeft; 
✓ zorgt voor een degelijk hygiënisch toilet (kapsel, snorharen bij een vrouw, propere nagels, verzorgde kleding) 
✓ u stelt een stagiair voor die voor de eerste keer meekomt bij een verzorging 
✓ moedigt de bewoner aan om zichzelf te wassen omdat u weet dat “rust roest” 
✓ neemt uw verantwoordelijkheid op en verwijst niet naar de andere (ik was gisteren niet hier) 
✓ bespreekt uw worsteling met een specifieke bewoner omdat u weet dat het team mogelijk een oplossing kan 

bieden; 
✓ brengt een signaal van levensmoeheid direct ter sprake bij het team; 
✓ respecteert het beroepsgeheim 
✓ deelt tijdig de post uit omdat de bewoner misschien op zijn krant zit te wachten 
✓ bevordert de autonomie waar het kan 
✓ onthoudt zich van elke interventie of inmenging bij een familiaal conflict; 
✓ respecteert eventuele intimiteit tussen bewoners;  
✓ signaleert aan de pastorale medewerker dat een familie het moeilijk heeft zodat zij hier tijd voor kunnen vrijmaken; 
✓ nodigt de familie uit op bijzondere vrijetijdsactiviteiten zodat zij ook weet krijgen van het aanbod; 
✓ brengt voorstellen aan die de zorgverlening aan deze bewoner specifiek of op de afdeling in het algemeen kunnen 

verbeteren omdat u weet dat ‘ieders bijdrage’ erg op prijs wordt gesteld;  
✓ vult sharepoint in als iets goed of slecht heeft gesmaakt bij de bewoners, zodat de koks hier een volgende keer 

rekening mee kunnen houden 

✓ Of onze uitdagende aandachtspunten…  
o Durf routines in vraag te stellen… dus ook dagelijkse zorgverlening. Luister goed naar de bewoner als hij u 

vraagt: “zet u eens even neer”…  
 

Is dit wel realistisch, de meerderheid van de bewoner is toch incontinent, je zal de 
familie nogal horen. Voor het debat… weet ‘neerzitten bij de bewoner is werken bij de 
Woonzorggroep Begralim’.  
 
 

 



  

 
 

Wij beloven onze bewoners… een warme 
en veilige thuis 
 
Als wij onze bewoners een aangename, veilige en 
betaalbare thuis beloven met  volgende accenten: 

Aangenaam 
✓ U kan uw kamer zelf inrichten met eigen meubilair 
✓ Uw privacy is gewaarborgd 
✓ De gebouwen zijn goed onderhouden, uw kamer wordt door een eigen poetsdienst onderhouden 
✓ Er heerst een rustige doch bij momenten ook bruisende sfeer in het woonzorgcentrum 
✓ De livings zijn fraai ingericht en laten toe om in een kleine overzichtelijke groep samen te eten. 
Veilig 
✓ Uw beloproep wordt zo snel mogelijk beantwoord en steeds gegarandeerd binnen het kwartier.  
✓ Tijdens de terminale fase mogen uw naasten blijven slapen zodat u zich geborgen en veilig weet 
Betaalbaar 
✓ Onze dagprijzen zijn bij de laagste in de regio.  
✓ Elke euro die in plus overblijft wordt terug geïnvesteerd in zorg en welzijn voor u. 

dan veronderstelt dit volgend personeelsengagement   
Respect is concreet… aandachtspunten bij de R van ruimtelijk ervaren.  

 
Als personeelslid: 
✓ Scheur ik de kalender af (zodat bewoner geholpen worden in hun tijdsoriëntatie) 
✓ Kijk ik of de bewoner het toilet nog herkent, zo niet hang ik een toiletpictogram op die hem helpen 
✓ Ben ik gastvrij voor familie, bezoekers en vrijwilligers.  
✓ Zorg ik dat de kamer waar een terminale bewoner verblijft is herschapen tot een ruimte waarin er vredig afscheid 

kan genomen worden (aromaverstuiver voor een aangename geur, installatie voor gedempte muziek (indien 
gewenst), een gemakkelijke slaapzetel voor de familie, …? 

✓ Zorgt ik ervoor dat alles in handbereik is van de bewoners die stoelgebonden zijn.  
✓ Zorgt ik voor een ordelijke kamer. Bij het afronden van de toiletzorg is alles ordelijk opgeborgen 
✓ Bent ik alert voor mogelijke negatieve groepsdynamiek tussen bewoners in een living. U observeert of bewoners 

aan dezelfde tafel nog met mekaar overweg kunnen.  
✓ Creëer ik voor bewoners met beperkte mobiliteit kansen tot onderlinge ontmoeting door hun spontaan naar een 

medebewoner op een andere kamer te brengen 
✓ Heb ik eerbied voor de infrastructuur en materialen 
✓ Breng ik de bewoner zoveel als mogelijk al wandelend naar een living, want elke vorm van bewegen is belangrijk 

als geweten is dat zij minstens 20 minuten per dag actief moeten wandelen; 
✓ Bewaak ik dat bewoners bij ons in hun vertrouwde kamer mogen sterven, een verhuis naar een ziekenhuis bij een 

naderende levenseinde is een optie die enkel geldt als er levensreddende maatregelen moeten genomen worden 
✓ Ben ik attent voor de hygiëne van de bewoners aan tafel, in het bijzonder let ik op degenen met een erg geringe 

maaltijdhygiëne die maken dat anderen niet meer smakelijk kunnen eten.  
✓ Vraag ik aan de animatie/ergo dat zij spullen aanreiken voor een bewoner met dementie die diep verzonken is 

(voelmaterialen, ontdekspullen, ...) 
✓ Zorg ik voor een aangename inrichting van de living (alles op zijn plaats)  
✓ Berg ik de pamperkarren direct op in de bergingen (omwille van mogelijke geurhinder) 

✓ Of onze uitdagende stelling 
Institutionele regels hebben zelden voorrang op individuele regels 

 
 
 



  

 
 

Wij beloven onze bewoners… dat ze 
zichzelf mogen zijn  
 

 

Als wij onze bewoners beloven dat zij zichzelf 
mogen zijn… waarbij wij volgende accenten formuleerden:  

 
✓ U wordt aanvaard zoals u bent 
✓ U mag uzelf zijn, ook met uw typische -misschien eigenaardige- gewoonten. 
✓ U maakt, zonder enige belemmering, de keuzen die u zelf wilt 
✓ In de zorgrelatie tussen bewoner en personeel staat gelijkwaardigheid voorop 

 
dan veronderstelt dit volgend personeelsengagement   
Respect is concreet… aandachtspunten bij de E van “eigenheid herkennen” 

 

Als personeelslid kan ik… (en pas ik toe)  

Kent u 

✓ het levensverhaal van de bewoner voldoende?  
o Zijn er levensgebeurtenissen die een invloed hebben op het huidige functioneren? 
o Wat zijn persoonlijkheidskenmerken of karaktertrekjes waarmee het team rekening moet houden? 

✓ het hygiënisch profiel van een bewoner  
o Hoe wordt de bewoner het best gewassen (lavabo, bedbad, douche, bad, 1 persoon, …)?  
o Op welke manier gaat men het best om met de bewoner, rekening houdend met zijn eigenheid/karakter 

(niet confronteren, niet de discussie aangaan, humor, niet betuttelen, zelfstandigheid respecteren, …)? 
o Op welke manier gaat men het best om met de bewoner, rekening houdend met zijn mogelijkheden en 

beperkingen (aangepaste taal, lichamelijk contact, oogcontact…)? 
o Wanneer wil de bewoner gewassen worden? (heel vroeg, laat, …) 
o Heeft de bewoner specifieke wensen omtrent zijn/haar uiterlijk?  

✓ de slaapvoorkeuren van de bewoner 
o Hoe laat wil de bewoner gaan slapen?  
o Zijn specifieke wensen gekend (nachtlampje aan, glas water, de aanwezigheid van een zakdoek, deuren 

of vensters al dan niet open, eerst nog even op het toilet, …)? 
✓ De afspraken inzake dagelijkse omgang 

o Hoe wil de bewoner aangesproken worden? 
✓ De wensen van de bewoner wat zijn levenseindezorg betreft?  

o Is de DNR/CBT-code gekend  
o Wat zijn de wensen van de naaste familie omtrent het levenseinde van de bewoner?  

✓ De wensen wat betreft geloofsbeleving/spirituele beleving? 

o deelname aan vieringen 

o communie op kamer of in kapel  

o andere rituelen 

✓ de maaltijdvoorkeuren van de bewoner 

o Is zijn plaats aan een tafel in de living nog altijd in orde?  

o Wil de bewoner in de living of op de kamer eten?  

o Zijn de nodige hulpmiddelen ter beschikking?  

o Welke dingen eet/drinkt de bewoner graag/niet graag? 

o Is een dieet/aangepaste maaltijd nodig? 



  

 
 

Wij beloven onze bewoners… ze in 
alles te betrekken 

 
 

 

Als wij onze bewoners beloven dat wij hen in alles betrekken  
waarbij wij volgende accenten formuleerden:  
 

✓ De zorg en dienstverlening wordt in overleg met u afgestemd 
✓ U ervaart een open en heldere communicatie 
✓ Het team neemt ruime tijd om met u de zorg te bespreken die u wenst 
✓ U ervaart geen betuttelende zorg 
✓ Er wordt geen (behandel)zorg opgestart of verleend zonder uw instemming 
✓ U heeft de regie over uw eigen leven en moet alleen daar op inboeten omwille van het samenleven met anderen 
✓ Uw zorgplan (inclusief levenseindezorg) wordt met u cyclisch besproken.  
✓ Uw familie wordt gastvrij ontvangen en mag een zorgende rol blijven opnemen 
✓ Uw kinderen, familie hebben een stem als ambassadeur: zij krijgen ook de nodige aandacht en steun  

 
 

dan veronderstelt dit volgend personeelsengagement   
Respect is concreet… aandachtspunten bij de S van “samen beslissen, samen handelen”  

 
U, … 
 
✓ onderschrijft de gedachte dat zorg ‘in dialoog’ wordt aangegaan: het gaat immers over het leven van deze éné 

persoon en zijn familie 
✓ vraagt regelmatig de toestemming alvorens men iets aan of bij met bewoner doet (het is hoegenaamd niet 

vanzelfsprekend om in iemands kast te zitten) 
✓ verduidelijkt wat u gaat doen bij een persoon met dementie. Hij vat immers niet altijd de handelingen die u stelt. 
✓ communiceert eerlijk over de noodzakelijke beperkingen van de organisatie maar u blijft ook zoeken hoe die 

beperkingen kunnen weggewerkt worden 
✓ staat open voor eventuele klachten of opmerkingen (die mogelijke leerpunten kunnen zijn); 
✓ informeert spontaan familieleden over relevante aandachtspunten 
✓ hebt aandacht voor verwerkingsproblemen bij familieleden en biedt een luisterend oor 
✓ betrekt de bewoner in de keuzes van elke dag. Vooraf denken en handelen, routine (elke dag een boterham met 

choco) is geen optie 
✓ helpt de bewoner over een punt heen zodat hij zelf verder kan 
✓ stemt een vraag van de bewoner naar de gezondheidssituatie eerst met mekaar af; 
 
 
 
 

 

 

 



  

 
 

Wij beloven onze 
bewoners…plezierige en zinvolle 
momenten  

 

 Als wij onze bewoners plezierige en zinvolle momenten beloven   

waarbij wij volgende accenten formuleerden:  
 
✓ Er is voor éénieder, ook onze meest zorgbehoevende bewoners, een vrijetijdsaanbod uitgewerkt 
✓ U krijgt wekelijks minimaal twee keer een vrijetijdsactiviteit aangeboden  
✓ U krijgt voldoende rust maar ook structuur en regelmaat 
✓ Met het beluisteren van uw levensverhaal krijgen wij aansluiting bij uw persoonlijkheid; 
✓ Wij betrekken bewoners in het dagelijkse leven met zinvolle taken; 
✓ Wij geloven sterk in wederkerigheid van relaties, zelfs als onze bewoners sterk verminderde mogelijkheden 

hebben; 
✓ U kan deelnemen aan activiteiten die zinvol zijn en zin geven; 
✓ In de kleinschalige woonprojecten voor personen met dementie (Tongeren en Riemst) wordt dagelijks een deel 

van de maaltijd samen met de bewoners klaargemaakt als vorm van actief zinvol zijn; 
 
 
 

dan veronderstelt dit volgend personeelsengagement   
Respect is concreet… aandachtspunten bij de P van ‘Plezier en zinbeleving’  

 
 
U, ... 
 
✓ Stelt zich bij het toepassen van een toilet de vragen 

o Is deze zorg nodig? 
o Is deze zorg NU nodig? 

Mogelijk is het antwoord neen en kan u iets leuk doen met de bewoner. Het mag!!  
✓ respecteert de religieuze beschouwing van de bewoner en ondersteunt hier spontaan 
✓ stelt uw talenten ter beschikking in een club 
✓ bevraagt of de maaltijden hebben gesmaakt en rapporteert hierover via sharepoint 
✓ bevraagt waarmede u de bewoner een plezier kan doen op vlak van maaltijden 
✓ investeert in kleine verwenmomenten tijdens zorgmomenten 
✓ bent bijzonder alert voor bewoners die eenzaam zijn of die geen bezoek krijgen 
✓ haalt samen prettige herinneringen op 
✓ kent de passie en de  van de bewoners om erop te kunnen inspelen 
✓ detecteert waar de bewoner iets kan betekenen voor een ander om zo betekenisvol te kunnen leven 
✓  bent aandachtig en luisterbereid voor levensvragen van bewoners 
✓ Stimuleert de bewoner om met zijn medebewoners 'actief te bewegen of te beleven' in het Beweeg, beleef en 

ontmoetprogramma 
✓ Laat de bewoner actief stappen naar de living in plaats van hem in de rolstoel te vervoeren (zolang het kan) 

 
 
 
 
 
 


