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Mijn thuis: 
Voorgeschiedenis
Uitgangspunten
- Zo lang mogelijk thuis wonen - Stap naar WZC zo lang 

mogelijk uitstellen
- Verblijf WZC:

- Zo nauw mogelijk aansluiten bij leven voordien
- Bewoner centraal
- Bewoner behoudt regie van leven zelf in handen



Mijn thuis: 
Voorgeschiedenis
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Mijn thuis: 
Voorgeschiedenis
Hoe leren we de bewoner kennen?

- Dagelijks leven: Opstaan – Slapen – Bad - …
- Welzijn en welbevinden:

- Wat vind ik belangrijk?
- Uitoefenen hobby’s
- Hoe loop ik gekleed?
- Seksuele behoeftes
- …



Mijn thuis: 
Voorgeschiedenis
Hoe leren we de bewoner kennen?

- Overlegmomenten met bewoners, familie, 
vertegenwoordigers, hulpverleners

- Individuele overlegmomenten: intake gesprekken, 
residentenbesprekingen, behoeftedetecties, …

- Collectieve overlegmomenten: gebruikersraad, 
menuraad, tevredenheidsmetingen, …



Mijn thuis: 
Voorgeschiedenis

Verzamelen 
informatie

Handelingsplan
Leefplan
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Mijn thuis: 
Voorgeschiedenis

En toch

- Bewoners voelen zich onvoldoende betrokken
- WZC kent bewoners onvoldoende



Mijn thuis: 
Voorgeschiedenis
Oorzaken? Impact opname en verblijf WZC op 
bewoner:
- Verlies eigen thuis
- Opgeven van mobiliteit & vrijheid
- Verdere verslechtering gezondheid
- Verlies partner
- Onvoldoende voorbereiding
- …



Mijn thuis: 
Voorgeschiedenis

Oorzaken? Factoren eigen aan WZC:
- Collectieve woonvorm > 100 mensen
- Organisatie = geoliede machine
- Paradigmashift vraagt ook mentaliteitswijziging bij 

medewerkers



Mijn thuis: 
Voorgeschiedenis
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Bewoners op (onder)zoek
Thuis in Sint Maria?!
Humor & bewoners zien heel veel en hebben een overzicht over heel gebeuren 
en hebben wel wat ideeën rond organisatie SGroep

“Je moet niet wachten tot je Start moment bewoners

90 bent, maar al komen als je 80 bent en nog zelf dingen kan” (Maria)

“Onze ervaring staat op het schap” (Alida)
“Neem ons serieus” (Paul)
“Wederzijds begrip = eerbied”
Medebewoners durven hun mening niet uiten”

» SStartmoment bewoners

Juni

Groepsgesprekken

Presenter
Presentation Notes
Participatieve (Alain)Briefing medewerkers via staf en briefWat is Participatief onderzoek?Responsabiliseren van bewoners, meer actieve bijdrage in het verhogen van hun kwaliteit van leven. Het aanspreken van de kwaliteiten van mensenHet creëren van meer wederkerige en gelijkwaardige relaties in het onderzoek Toelichting bij de methodiek: Participatief onderzoekFase1: Mensen samen brengen rond het thema “a sense of home”, een groep bewonersVan daaruit komen de onderzoeksvragen, start geven voor de verkenning van het concept vertaalt in acties, overeenkomen welke procedures men gaat volgen.Fase 2:De groep past acties toe in het dagelijks leven. Acties, observeren de resultatenFase 3:Deelnemers raken volledig betrokken in hun ervaringen en komen van hieruit tot nieuwe inzichten. Beginnen ervaringen vanuit een ander perspectief te zien. Fase 4:Na een afgesproken periode samen komen om de onderzoeksvragen opnieuw te bekijken vanuit de opgedane ervaringen en inzichten. Komen tot nieuwe vragen en een cyclus kan eventueel van start gaan.  Verloop Sint-MariaOm de 2 weken bijeenkomstVeel humorBewoners zien heel veel en hebben een overzicht over heel gebeuren en hebben wel wat ideeën rond organisatie vb maaltijdbedeling Vriendschappen zijn enorm belangrijk Bewoners zijn bang om hun mening te zeggen ==>bewoners van groep bevragen andere bewoners maar krijgen ze niet aan de praatSommige bewoners haken af, individueel gesprek mee gehad en willen niet denken op organisatorisch niveau maar wel op afdelingsniveau  (gestart met 8 nu met 4), bewoners zijn niet geneigd om af te rondenEr is veel te doen met de groep, en nu worden bewoners als individu benaderdBewoners helpen in het wzcWaardering ontbreekt versus als ik het niet doe of even verlof neem is het raarSoms mag het nietTEKST TOREKEEen groep bewoners ging van februari tot juni samen met 2 onderzoekers van de AP-Hogeschool op zoek naar: “Wat is voor ons thuis zijn in Sint Maria?” De resultaten van dit onderzoek werden al enthousiast onthaald door de directeur, Alain, de hoofdverpleegkundigen, Anne-Marie en Ira van de dienst kwaliteit van het Zorgbedrijf. Via het Toreke  wil deze onderzoeksgroep alle bewoners van Sint Maria op de hoogte brengen van de resultaten die in hun onderzoek naar boven werden gespit.Je thuis voelen in Sint Maria, Wat helpt? Wat werkt tegen?“Je moet niet wachten tot je 90 bent, maar al komen als je 80 bent en nog zelf dingen kan” (Maria)Als je nog zelf dingen kan doen is het makkelijker om je aan te passen in Sint Maria. Zelf doen wat je nog kan geeft betekenis aan je leven in Sint Maria.  “Onze ervaring staat op het schap” (Alida)In Sint Maria wonen zoveel mensen met een pak levenservaring en talenten. Vaak willen bewoners een helpende hand zijn voor medebewoners en het personeel, bv. De tafel helpen dekken, eten snijden, een rolstoel duwen,… Dit kan veel voldoening geven. Het is belangrijk dat bewoners niet overvraagd worden en erkenning krijgen voor hun werk.  “Neem ons serieus” (Paul)Door het personeel en je medebewoners behandeld worden als volwaardige mens doet deugd. Meedenken over problemen bv. de zaterdagkrant die niet uit de brievenbus geraakt, de lege avonden, … Serieuze antwoorden krijgen als je problemen aankaart, niet met een kluitje in het riet gestuurd worden maar betrokken blijven bij de opvolging van problemen. “Voor je plezier kom je niet naar hier”(Paul) en “toch is het voor de meeste mensen wel een oplossing om naar hier te komen” (Maria)De eerste periode is niet gemakkelijk. Iedereen komt hier aan met zijn eigen verhaal. Je moet afscheid nemen van zoveel mensen en dingen die je dierbaar zijn. Dit verhaal is uniek voor elke bewoner. Wie je bent draag je mee, ook als je in Sint Maria woont. Het kan zoveel deugd doen om je verhaal te delen, dat mensen weten wie je bent en het ook belangrijk vinden wie je bent. “Als je er niet meer mee kunt lachen kun je er beter mee stoppen” (Maria)Iedereen is verschillend, iedereen gaat anders om met de situatie, iedereen heeft zijn eigen gewoontes. Dit maakt het niet altijd simpel om samen te leven. Humor is zo nodig om alles op tijd en stond te kunnen relativeren. Een eigen plekje hebben om je terug te trekken is zo nodig om op adem te komen, om je eigen zin te doen.De vele leuke activiteiten die er in Sint Maria en op de verschillende afdelingen georganiseerd worden helpen zoveel om je meer thuis te voelen. Zo word je een deel van de groep, leer je anderen kennen en kan je ook echt vrienden maken. “Peper- en zoutvaatjes op alle tafels”  Niet bij de pakken blijven zitten maar zelf aan de slag gaan om problemen op te lossen. Anderen aanspreken om samen de problemen aan te pakken. Bewoners kunnen echt dingen zien die anderen over het hoofd zien bv. dat er geen peper en zoutvaatjes zijn op de tafels. De mensen van de keuken brachten dit met alle plezier in orde toen bewoners hen hierover aanspraken. De metrokrant wordt elke dag opgehaald door Paul aan het station zodat alle bewoners op de hoogte kunnen blijven van het laatste wereldnieuws. “Wederzijds begrip = eerbied”Personeel heeft het vaak zo druk. Weinig personeel moet ervoor zorgen dat alles vlot verloopt, eten uitdelen, medicatie, zorgen dat alles er is, …Vriendelijk blijven ze ook als ze tot over hun oren in het werk zitten. Een dikke merci hiervoor. Om samen te kunnen leven is het zo belangrijk om  elkaar met respect te behandelen, om begrip te hebben voor elkaars situatie. Ook als bewoner kan je hier een steentje aan bijdragen.  “Medebewoners durven hun mening niet uiten”De bewoners die zelf op onderzoek gingen botsten op bewoners die hun mening niet durfden zeggen, die bang waren om anderen daarmee te schofferen of om gezien te worden als zaag. Deze medebewoners dachten ook dat er toch niks zou veranderen. Het heeft volgens hen dan ook weinig zin om je mening te zeggen. Vaak merkten ze wel dat deze medebewoners nieuwsgierig waren naar wat de onderzoeksgroep uitspookte: “wat is er gezegd, wat heb je gedaan?”. Tot slot willen de deelnemers aan de onderzoeksgroep vooral onderlijnen dat het zo belangrijk is om je eigen mening wel te geven. De ervaring van de bewoners is uniek, zij leven dag in dag uit in Sint Maria.  Enkel bewoners kunnen vanuit ondervinding delen hoe het is om in Sint Maria te wonen. Door hun inzichten en ideeën te vertellen kunnen zij meewerken aan veranderingen in Sint Maria. 



Bewoners op (onder)zoek
Terugkoppeling aan staf



Terugkoppeling
Bewoners:
- Grote zorgbehoefte = Grote afhankelijkheid
- Oud is niet Out! Benut onze ervaring en kennis
- Neem ons au sérieux!
- Angstig om te vertellen
- Berustend dat er niets verandert
- En vooral: Luister naar ons!



Eerste resultaten

- Publicatie huiskrant
- Verhaal op gebruikersraad
- Concrete zaken onmiddellijk opgelost
- “Grotere” zaken: overleg medewerkers en 

leidinggevenden



Volgende stappen

- Nieuw schooljaar, nieuwe studenten
- “A sense of home” tot leven wekken: Hoe?

Vertelliving!



Maquette vertelliving 



Bewoners aan het werk 
Workshops



Studenten aan het werk



Sfeerbeelden vertelliving



Sfeerbeelden



Voel je thuis app



Voel je thuis app



Mijn thuis: wat is het?

Het Zorgbedrijf is hier verder mee aan de slag 
gegaan, samen met een webontwikkelaar en een 
communicatiebureau. 

Het resultaat is “Mijn Thuis”.



Mijn thuis: wat is het?
We leren u graag 
beter kennen.
Zo kunnen we 
nog beter
voor u zorgen.Persoonlijk invulboek (papieren versie) &

digitale versie, onderdeel van ‘My site’ (in 
aanbouw)

Gratis tool voor onze klanten met vragen over 
hoe 
ze als persoon zijn, wat ze graag hebben, waar 
ze waarde aan hechten, enz. 

Vergelijking met hun ‘thuis’. Doel is het 
verlenen van “onderhandelde zorg”.



Mijn thuis:
voor wie is het?

Voor al onze klanten
Voor alle geïnteresseerden

Najaar 2018: lancering in de  
woonzorgcentra 
Boekenbeurs 28 oktober 2018 
Gratis verdeling gedrukte versie ‘Mijn Thuis’ 
en promotie website naar extern publiek

In 2019: lancering voor klanten 
thuisdiensten / serviceflats en  
dienstencentra



Inkomhal
» Naam
» Geboortedatum
» Verplaatsingen door het huis 
» Beroepsleven
» Geloofsovertuiging
» Karakter

Appendix – de verschillende kamers van “Mijn Thuis”

Presenter
Presentation Notes
Een inkomhal van een huis vertelt heel wat over de mensen die in dat huis wonen. In dit boekje is dat net zo. Wie bent u? Wat is belangrijk voor u? Laat u mensen snel binnen in uw leven of heeft u daar wat meer tijd voor nodig? Staat de deur van uw huis altijd open en houdt u van een verrassingsbezoekje? Of bent u gesteld op uw rust en privacy? Dat is wat u ons hier allemaal kan vertellen.



Garage
» Verplaatsingen buitenshuis
» Buitenmens of niet
» Boodschappen
» Openbaar vervoer

Appendix – de verschillende kamers van “Mijn Thuis”

Presenter
Presentation Notes
Trekt u er graag op uit of bent u eerder een huismus? En wat staat er allemaal in uw garage: een auto, een fiets, een scooter, een wandelstok? Hoe vaak gaat u naar buiten? Bent u iemand die elke dag buiten moet geweest zijn: weer of geen weer? Vertel het ons allemaal.



Woonkamer
» Belangrijke mensen
» Kijken en luisteren
» Gezelligheid
» Dagbesteding

Appendix – de verschillende kamers van “Mijn Thuis”

Presenter
Presentation Notes
We zijn in de woonkamer, uw living. Heerlijk! Dit is de plek waar u helemaal uzelf kan zijn, waar u in de zetel zit, het gezellig maakt, naar de televisie kijkt, naar de radio luistert of misschien wel met uw tablet of computer bezig bent. Het is ook de plek waar u bezoek ontvangt en de feestjes plaatsvinden. Over al die dingen en nog wat meer stellen we u in de komende pagina’s enkele vragen. Zo weten we wanneer u echt goed zit.



Keuken
» Eetgewoontes en -

voorkeuren
» Dagindeling

Appendix – de verschillende kamers van “Mijn Thuis”

Presenter
Presentation Notes
De keuken is altijd een bruisende plek in een woning. Een plek waar sommige mensen héél graag in de potten roeren of proeven, en anderen iets minder. Eén ding is zeker: de keuken doet ons aan eten denken. Wat eet u graag en wat niet? Waar houdt u van als u aan tafel zit? Wat vindt u echt feestelijk? Zo weten wij beter wat we u wel of niet moeten voorschotelen. Want iedereen weet: de liefde gaat door de maag.



Badkamer
» Persoonlijke

verzorging
» Gevoeligheden
» Kleding

Appendix – de verschillende kamers van “Mijn Thuis”

Presenter
Presentation Notes
We gaan nu een zeer persoonlijke kamer binnen. Hier wast u zich niet alleen, maar maakt u zich ook mooi. Hier komt u tot uzelf, hier bent u het liefst op uw gemak. Iedereen heeft zijn eigen gewoontes en gevoeligheden. Vertel ons wat u belangrijk vindt, zo bent u op uw gemak.



Slaapkamer
» Welbevinden
» Nachtrust
» Hulp vragen
» Zaken die energie geven / 

ontnemen

Appendix – de verschillende kamers van “Mijn Thuis”

Presenter
Presentation Notes
Hier vallen uw ogen elke avond dicht. Of bent u iemand die soms geen oog dichtdoet? Hier stapt u soms met het verkeerde been uit bed en hier staat u goedgemutst op Vertel ons , waar u van wakker ligt hoe u het beste in slaap valt, waar u van wakker ligt en op welke manier u het liefste wakker wordt.



Zolder
» Belangrijkste levensgebeurtenissen
» Reizen
» Verhuizen
» Persoonlijke herinneringen

Appendix – de verschillende kamers van “Mijn Thuis”

Presenter
Presentation Notes
Hier komen de meeste mensen niet elke dag, maar ze komen er wel graag. Een plek vol herinneringen. Mooie en onvergetelijke herinneringen. Maar ook herinneringen aan moeilijke momenten, want die zijn evengoed een deel van uw leven. Samen maken ze u tot wie u vandaag bent.



Wensboom
» Dromen
» Wensen
» Verhalen
» Gouden raad

Appendix – de verschillende kamers van “Mijn Thuis”

Presenter
Presentation Notes
U hebt het zeker ooit wel eens gedaan: naar buiten gestaard, naar de bomen en de velden, terwijl u binnen zat. Op dat moment reisde u in uw gedachten ver weg. Naar onbekende plekken, mensen en gebeurtenissen. En dan passeerden uw kleinste en grootste wensen én uw diepste dromen. Sommige hebt u beleefd. Andere nog niet. Dit is uw wensboom.



Dankjewel voor jullie aandacht
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