
Welkom



Onderzoekscontext

Het publiek in woonzorgcentra (WZC) wordt ouder en 
hulpbehoevender
Het WZC als laatste ‘thuis’
Een thuis bieden betekent meer dan het voorzien van medisch 
passende zorg 
Focus op het wonen en (samen)leven is noodzakelijk

Visie op ouderenzorg is veranderd:
Steeds positiever
Meer vanuit een orthoagogisch kader

Presenter
Presentation Notes
De groep ouderen in woonzorgcentra (WZC) wordt steeds ouder en hulpbehoevenderHet WZC is hun thuisEen thuis bieden betekent meer dan enkel het voorzien van  medisch passende zorg Het WZC dient zich dus naast zorg ook op het wonen en (samen)leven te focussen
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Literatuur

http://senseofhome.ap.be/

Presenter
Presentation Notes
Fase 1: Literatuurstudie (2013-2014)	Het concept “a sense of home” wordt gedocumenteerd vanuit de literatuur Fase 2: Dataverzameling (2014-2016)Via focusgroepen wordt nagegaan  wat  sleutelfiguren binnen de zorg  onder “a sense of home” verstaanVia diepte interviews met bewoners in kaart brengen hoe bewoners zelf  “a sense of home”  beschrijven en invullen: Wanneer is het WZC voor hen een thuis? Hoe maken zij er hun thuis van? Wat helpt of wat verhindert hen  om zich thuis te voelen? Via participatief actie onderzoek (PAR) worden de bewoners onze mede-onderzoekers. Op deze manier worden ouderen geactiveerd om zelf een bijdrage te leveren aan het ‘sense of home’ beleid in het WZC waar zij verblijven. Via een vragenlijst, in samenwerking met de dienstkwaliteit van het Zorgbedrijf, verzamelen we cijfermateriaal omtrent de verschillende dimensies van “a sense of home”. 

http://senseofhome.ap.be/


Het SOH-onderzoek: partners

• Artesis Plantijn Hogeschool
• bachelor ortho(ped)agogie.
• afstudeeroptie ‘ouderen in de samenleving’

• VUB
• Prof Liesbeth De Donder (adult educational sciences, 

Aging)
• Zorgbedrijf Antwerpen



Theoretisch kader



Theoretisch kader



“Ik voel me hier thuis?”

Presenter
Presentation Notes
Hoe kunnen we kwetsbare ouderen ondersteunen zodat ze zeggen:  “Ik voel me thuis”? 



Attachment to place
Zich kunnen hechten aan een eigen plek. 

Bv. een eigen kamer waar de bewoner zelf
beslissingen neemt.

Presenter
Presentation Notes
Bemerkingen vanuit het klantentevredenheidsrapport:bij het betreden van de kamer wanneer de wc-deur gesloten is niet openen, gezien er een resident het toilet gebruikt dit legt tot vervelende toestanden voor de betrokkene eerst even kloppenrespect = op wc zetten en dan deur wijd open laten staan. Ik vind het ook erg jammer dat in al mijn kleding, mijn naam verkeerd geschreven staat. Een naam is erg persoonlijkIk word te snel in mijn bed gelegdQuotes vanuit artikels:It’s like Enid, with her earrings and necklace.Youalways ask which onedo you want today and she’ll say what do you think looks best and wehave this little discussion and it’s very important to her. She is 99, 98now and that is a good thing that she is still interested in how she looks.”I always said this is a first class jail! It's all dressed up, butyou eat when they tell you to eat, when they tell you to go tobed, when they tell you to get up. And when you [are] in jail,they have rules. At a certain time they march 'em in there toeat, and the food—they call it slop—only this is done in adelicate way.What I miss about not having my own home is the ability toget up when I want to get up—to eat breakfast or lunch ordinner when I want to eat. In a facility like this, there's no waythey could do that. You have to have regimentation. So, it's thesame old, same old everyday routine. I go to the dining roomat 7:30, whether you're hungry or not, and lunch is at 11:30,whether you're hungry or not.



Zich nest(el)en, controle 
hebben, ... 

Presenter
Presentation Notes
Bemerkingen vanuit het klantentevredenheidsrapport: bij het betreden van de kamer wanneer de wc-deur gesloten is niet openen, gezien er een resident het toilet gebruikt dit legt tot vervelende toestanden voor de betrokkene eerst even kloppenrespect = op wc zetten en dan deur wijd open laten staan. Ik vind het ook erg jammer dat in al mijn kleding, mijn naam verkeerd geschreven staat. Een naam is erg persoonlijkIk word te snel in mijn bed gelegdQuotes vanuit artikels:It’s like Enid, with her earrings and necklace. You always ask which one do you want today and she’ll say what do you think looks best and we have this little discussion and it’s very important to her. She is 99, 98 now and that is a good thing that she is still interested in how she looks.”I always said this is a first class jail! It's all dressed up, but you eat when they tell you to eat, when they tell you to go to bed, when they tell you to get up. And when you [are] in jail, they have rules. At a certain time they march 'em in there to eat, and the food—they call it slop—only this is done in a delicate way.What I miss about not having my own home is the ability to get up when I want to get up—to eat breakfast or lunch or dinner when I want to eat. In a facility like this, there's no way they could do that. You have to have regimentation. So, it's the same old, same old everyday routine. I go to the dining room at 7:30, whether you're hungry or not, and lunch is at 11:30, whether you're hungry or not.



“Ik vind het ook erg jammer dat in al mijn 

kleding, mijn naam verkeerd geschreven 

staat. Een naam is erg persoonlijk” 



“Zoals bij Edna. Je vraagt altijd welke juwelen ze aan 

wil en dan vraagt zij welke jij het mooist vind en dan 

volgt een kleine discussie … ze vindt dat belangrijk. 

Ze is nu 98 en het is goed dat ze nog altijd interesse 

heeft in hoe ze er uit ziet.” 



“Waarom laat men de deur altijd open 

staan, als ze mij op het toilet zetten? Ik 

vind dat niet getuigen van respect”



Attachment to space
Zich hechten aan de sociale ruimte, het sociale 
netwerk, de mogelijkheid om relaties op te bouwen, ... 

Bv. De manier waarop publieke ruimtes zijn 
georganiseerd.
Bv. De mogelijkheid om zelf te beslissen waar en 
wanneer de bewoner in interactie treedt met 
medebewoners.

Presenter
Presentation Notes
Bemerkingen vanuit het klantentevredenheidsrapportweinig sociale omgeving: de bejaarden zitten allemaal apart in hun eigen kamer.betere verzorging van de planten in de leefruimten. Cafetaria: meer aanbod (bv verse soep, fruit, )minder lawaai, vroeger open, later dicht,…Huiselijkheid:gemeenschappelijke ruimtes zijn koel en steriel ingericht.Te weinig personeel om deze doelgroep voldoende bezig te houden Te veel "lege "momenten, de meeste bewoners leven van maaltijd tot maaltijd Iedereen laten deelnemen aan de activiteiten ook de "moeilijke" bewoners, zorg "op maat" Niet alles wordt opgelost met medicatie, een vollere daginvulling zou ook al helpen of een gesprek met de bewoner ivm zijn angsten/ onrust Quotes vanuit artikel: “I found that living in a place with all older people…it's better! Here, you have friends that know your problems!”“When I first came here, immediately, I went and played Bingo here…you know, us old folks still know what that is.And then I went to the front desk and volunteered…well, if I'm going to live here, then I might as well get involvedwith everybody, do what I can to…get to know all of them and be a part.” They have different things they do, and it reminds me of beingin the kindergarten. I'm not interested in the kinds of stuff theydo. I don't want to waste my time. I call it simplistic. Theytreat us like we can't think . .. just 'cause we're old doesn'tmean we can't think!They have different things they do, and it reminds me of beingin the kindergarten. I'm not interested in the kinds of stuff theydo. I don't want to waste my time. I call it simplistic. Theytreat us like we can't think . .. just 'cause we're old doesn'tmean we can't think!



Activiteiten met anderen, vrienden 
maken, in relatie gaan, uw 
persoonlijkheid tot uiting laten 
komen ...

Presenter
Presentation Notes
Bemerkingen vanuit het klantentevredenheidsrapportweinig sociale omgeving: de bejaarden zitten allemaal apart in hun eigen kamer.betere verzorging van de planten in de leefruimten. Cafetaria: meer aanbod (bv verse soep, fruit, ), minder lawaai, vroeger open, later dicht,…Huiselijkheid: gemeenschappelijke ruimtes zijn koel en steriel ingericht.Te weinig personeel om deze doelgroep voldoende bezig te houden Te veel "lege "momenten, de meeste bewoners leven van maaltijd tot maaltijd Iedereen laten deelnemen aan de activiteiten ook de "moeilijke" bewoners, zorg "op maat" Niet alles wordt opgelost met medicatie, een vollere daginvulling zou ook al helpen of een gesprek met de bewoner ivm zijn angsten/ onrust Quotes vanuit artikel: “I found that living in a place with all older people…it's better! Here, you have friends that know your problems!”“When I first came here, immediately, I went and played Bingo here…you know, us old folks still know what that is. And then I went to the front desk and volunteered…well, if I'm going to live here, then I might as well get involved with everybody, do what I can to…get to know all of them and be a part.” They have different things they do, and it reminds me of being in the kindergarten. I'm not interested in the kinds of stuff they do. I don't want to waste my time. I call it simplistic. They treat us like we can't think . .. just 'cause we're old doesn't mean we can't think!They have different things they do, and it reminds me of being in the kindergarten. I'm not interested in the kinds of stuff they do. I don't want to waste my time. I call it simplistic. They treat us like we can't think . .. just 'cause we're old doesn't mean we can't think!



“De gemeenschappelijke ruimtes zijn koel en 

steriel ingericht” 



“Er zijn te veel ‘lege’ momenten, de 

meeste bewoners leven van maaltijd tot 

maaltijd



“Wanneer ik binnenkwam stelde ik me direct 

kandidaat als vrijwilliger… ik dacht wel, als ik 

hier toch moet leven dan kan ik beter met 

iedereen contact hebben, nog doen wat ik kan 

doen, deel zijn van …”



Attachment beyond the institution 
Nog verbonden zijn met de wereld buiten het WZC. 

Bv. De mogelijkheid om dingen van vroeger te 
blijven doen.
Bv. Je eigen thuis ergens anders creëren. 

Presenter
Presentation Notes
. Attachment beyond the institution - hechting over de instelling heen.         Bv. de mogelijkheid om dingen van vroeger te blijven doen, de      eigen thuis ergens anders te hebben, brug heden-verleden, binnen-buiten, ...Bemerkingen vanuit het klantentevredenheidsrapport van de kwaliteitsdienstgraag school lessenBewoners hebben nood aan buiten lucht.



De kloof overbruggen tussen 
verleden en heden, binnen en 

buiten, ...

Presenter
Presentation Notes
Bemerkingen vanuit het klantentevredenheidsrapport van de kwaliteitsdienstgraag school lessenBewoners hebben nood aan buiten lucht.



“En nu komt hij alle dinsdagen een praatje met 

mij doen (lacht). Dat is iemand van buiten en als 

ik eens iets moet hebben of zo, op hem mag ik 

rekenen om eens iets te gaan halen of zo.”



“Sommige familieleden hebben een tijdje voor 

hun moeder gezorgd, maar nu ze hier is zien we 

ze niet meer. ‘We betalen nu toch genoeg voor 

de zorg …’ zeggen ze dan.”



“Waarom kan ik geen lessen of een cursus 

meer volgen? Het is niet omdat ik oud ben 

dat ik niets meer wil of kan leren.” 



Beïnvloedende processen
Psychosociale processen

• Vanuit de eigen biografie
• In relatie tot de het gebeuren in het WZC



Beïnvloedende processen
Psychosociale processen
• Het accepteren van de kwetsbaarheid, 
• het leven positief bekijken, 
• zich verzoenen met hun biografie, en 
• het gevoel gewaardeerd te worden zijn. 

O.a. het accepteren van de kwetsbaarheid: WZC  
symboliseert verlies en zwakte maar biedt ook 
bescherming en zorg,



Beïnvloedende processen
Psychosociale processen
• afwijzing van kwetsbaarheid, 
• zich beschouwen als een last voor zichzelf en 

anderen, 
• opgeven, 
• en het gevoel afgedankt te zijn. 

O.a. rouwen voor het verlies van capaciteit en 
onafhankelijkheid staan hier centraal 



Bevraging (n=755)

Je eigen plek 
• Ik heb mijn kamer zelf ingericht
• Ik heb  zoveel spullen kunnen meebrengen als ik wil
• Ik voel me thuis in mijn kamer
• Ik heb het gevoel dat mijn privacy gerespecteerd wordt
• Ik kan zelf kiezen wat ik doe op mijn kamer
• Ik beslis zelf hoeveel tijd ik doorbreng op mijn kamer



Bevraging
Samen wonen

• De gemeenschappelijke ruimtes zijn huiselijk ingericht
• De activiteiten sluiten aan bij wat mij interesseert
• Ik heb de mogelijkheid om te doen/ laten weten wat ik zelf graag wil doen
• Ik ben op de hoogte van het activiteiten aanbod
• Ik denk hier te kunnen genieten van vriendschap  
• Het is hier gemakkelijk om contacten te leggen met de andere bewoners



Bevraging
Met de buitenwereld

• Het is gemakkelijk om van hieruit contact te onderhouden met mijn 
familie, vrienden, …

• Ik kan mijn gewoontes van thuis hier verder zetten 

• Ik kan hier blijven deelnemen aan het leven buiten het WZC 
(verenigingen, clubs, hobby’s,…)



Bevraging
Processen

• Ik leef graag 

• Ik vind ouder worden niet erg 

• Ik heb tot hiertoe al een goed leven gehad 

• Ze begrijpen hier wie ik ben

• Ik hoor erbij





Net promotor score
“Zou u familie of kennisen aanbevelen om naar 
dit WZC te komen?” (10-puntenschaal)



Resultaten
De drie dimensies van ‘a sense of home’ (place, space, beyond) 
beïnvloeden de NPS score:

• Het meest tevreden zijn de bewoners over het zich eigen kunnen 
maken van de ruimte.

• Het minst over het zich kunnen verbinden met de sociale ruimte van 
het WZC (space) en de buitenwereld (beyond)

• Ook de ondersteunende psychosociale processen hebben een invloed 
op tevredenheid en ‘ a sense of home’

Er gaapt een kloof tussen hoe bewoners ‘a sense of home’ ervaren en hoe 
personeel of het WZC denkt daar op in te spelen.



Betekenis voor de praktijk
‘A sense of home’ (place space beyond) geeft een 
concreet kader om te werken rond kwaliteit van 
leven in een WZC.

Ifv sociale ruimte: 
• Meer aanbod
• Activiteiten die aansluiten bij hun interesses
• Ruimte voor personeel en bewoners
• Verhouding met personeel is belangrijk
• Inzetten op autonomie & zelfbeschikking



Betekenis voor de praktijk
Ifv sociale inclusie: 

• Meer samenhang tussen het wonen in een 
woonzorgcentrum en het leven buiten de 
voorziening 

• De ouderen wensen hun gewoonten van thuis 
voort te zetten in hun nieuw verblijf en willen 
actief blijven in het dagelijkse leven

• Meer uitstappen buiten het WZC die aansluiten 
bij de buitenactiviteiten die ouderen voor hun 
verhuis ook deden 
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