Manon Schook: ‘Ik krijg de kans om mensen te
leren kennen in hun puurste vorm.’

Er is in de afgelopen jaren veel aandacht voor het onderwerp persoonsgerichte zorg. De Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat terug tijdens haar bezoeken: de meeste zorgorganisaties hebben
grotendeels voldoende aandacht voor de cliënt als persoon. Ook bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)
houden ze zich bezig met dit thema, verpleegkundige Manon Schook (31), deelt haar ervaring.

Vrije rol maakt individuele aanpak mogelijk
Veel van de bewoners waarmee Manon te maken heeft tijdens haar werk bij WZH, een grote instelling voor
ouderenzorg in regio Haaglanden, hebben dementie. ‘Mijn belangrijkste drijfveer in mijn werk? Ik krijg de kans
om mensen te leren kennen in hun puurste vorm. Ik probeer altijd te achterhalen waar het gedrag van iemand
vandaan komt. Zo kan ik het verschil maken, zodat iemand die dag lekker in zijn of haar vel zit.’

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/manon-schook-mensen-leren-kennen-in-puurste-vorm/

Manon ziet dat er in haar organisatie toenemend aandacht is voor persoonsgerichte zorg. De manier waarop
haar functie is ingericht helpt daarbij. ‘Ik heb geen vast rooster, maar ben overkoepelend aanwezig en daar
waar nodig is ga ik aan de slag.’ Veel van de bewoners bij Manon vertonen onbegrepen gedrag. ‘Door mijn
vrijere rol is er meer ruimte om individueel met mensen aan de slag te gaan. Ik kijk waar iemand op dat
moment behoefte aan heeft.’

Het effect van persoonsgerichte zorg
Die individuele aanpak heeft effect. ‘Bewoners zijn rustiger, ervaren comfort. Doordat je bewoners
persoonsgericht aandacht kunt geven, is het ook rustiger in de huiskamer als geheel, wat een effect heeft op
het woon-, leef- en werkklimaat. Want bewoners reageren op elkaar.’ Niet alleen de bewoners profiteren,
door deze aanpak is het werk ook minder belastend voor de collega’s.
Bron: igj.nl

Manon Schook nam ook deel aan het panelgesprek met minister Hugo de Jonge tijdens het congres
Thuis in het Verpleeghuis. ‘Er zit spanning tussen enerzijds zware zorg moeten leveren en anderzijds
iemand echt leren kennen.’ Lees meer over het panelgesprek: Hugo de Jonge: ‘Straal je trots uit op wat
tot nu toe al is bereikt’

Meer weten
Lees het volledige artikel op igj.nl: Toenemend aandacht voor persoonsgerichte zorg
Lees ook: Hugo de Jonge: ‘Straal je trots uit op wat tot nu toe al is bereikt’
Lees ook: Ken elkaars kwaliteiten
Alles over het thema Persoonsgerichte zorg
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