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Alrijne: Thema Zeggenschap 

 

Totaal 2 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, chronisch somatiek, sociale geriatrie en ZZP 5 t/m 

10.   

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,7  

 

Zeggenschap ‘Intimiteit en seksualiteit van de cliënten in het verpleeghuis’ 

Alrijne Woonzorg deed samen met zeven deelnemers mee aan het thema Zeggenschap. De 

verbeterplannen in deze themagroep hebben met name betrekking op het vergroten van zeggenschap 

van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers over het zorgproces. De deelnemers streven er naar om 

de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen op allerlei terreinen. Deelnemers bekijken 

wijzen waarop ze cliënten zo goed mogelijk kunnen betrekken bij hun eigen zorgproces. Daarbij wordt 

onder andere gekeken naar (effectieve) vormgeving van (mede)zeggenschap van cliënten, 

mantelzorgers en vrijwilligers op alle niveaus in de organisatie. De deelnemers geven dit vorm vanuit 

verschillende onderwerpen. De onderwerpen van de verbeterplannen variëren van de vormgeving van 

medezeggenschap, intimiteit en seksualiteit, familieparticipatie en inzet van vrijwilligers en cliënt 

centraal bij de doelgroepen dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

 

Verpleeghuis Oudshoorn, onderdeel van de Zorggroep Alrijne, is in januari 2015 gestart met het project 

Intimiteit en seksualiteit van de bewoners in het verpleeghuis. Doel van het project was het zo goed 

mogelijk ondersteunen van de bewoners in hun behoeften naar intimiteit en seksualiteit.  

Om dit doel te bereiken is gewerkt aan bewustwording van medewerkers en bewoners en familie, het 

signaleren en bespreekbaar maken van behoeften, scholing van medewerkers, omgaan met ethische 

dilemma’s en familieavonden. Verpleeghuis Oudshoorn streeft ernaar dat behoeften van ouderen aan 

intimiteit en seksualiteit niet vreemd worden gevonden maar eigenlijk heel normaal. 

 

Inmiddels is dit project ingevoerd en geborgd in verpleeghuis Oudshoorn en wordt het ook 

geïmplementeerd in het andere verpleeghuis binnen Alrijne Woonzorg.   

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: De effecten van meer of beter zeggenschap voor bewoners zijn vooral 

zichtbaar in de praktijk van alledag. Mevrouw L. is de partner van een bewoner van 

verpleeghuis Oudshoorn die daar al zeven jaar verblijft. Mevrouw miste het lichamelijk 

contact, de intimiteit, de aanraking heel erg. Dankzij het duobed konden ze voor het eerst in 

zeven jaar weer samen slapen. ‘Het was een geweldige ervaring om weer samen in één bed 

wakker te worden op onze trouwdag’. Een ander voorbeeld gaat over twee cliënten met 

dementie die een relatie met elkaar kregen op de afdeling. Na uitgebreide gesprekken is 

iedereen akkoord gegaan om deze twee bewoners op één kamer te plaatsen. Ze hebben nog 

een mooie tijd samen gehad. De projectleider geeft aan dat intimiteit en seksualiteit bij de 

kwaliteit van leven horen, ook op latere leeftijd. ‘Het is een belangrijk onderwerp. Het gaat 

om waardigheid en trots. Wij voegen waarden toe aan die laatste levensjaren en trots omdat 

het ook de eigen regie van de bewoner bevorderd’.  

- Professional: Professionals zien tevreden en gelukkige bewoners en partners. Het thema 

intimiteit en seksualiteit is een vast onderwerp op de agenda van teambesprekingen. Meestal 

aan de hand van casuïstiek of dilemma’s. Professionals krijgen ook scholing op dit thema. 

Professionals zien wat, bijvoorbeeld, een duobed voor effect kan hebben op bewoners en hun 

partners. Overigens wordt niet van elke medewerker verwacht dat die over elke vraag van 

een bewoner in gesprek moet/kan gaan. Maar in die gevallen waarin een medewerker niet 
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goed met een vraag uit de voeten kan wordt de vraag altijd doorgespeeld of gedeeld met een 

collega die dat gesprek wel durft/kan aangaan. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Publicatie Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis: Bundeling van ervaringen en tips, en 

overzicht van tools voor het aandacht geven aan intimiteit en seksualiteit. 

- Informatiemap Oudshoorn:  In de informatiemap van Alrijne Woonzorg bedoeld voor externen 

wordt (ook) ingegaan op het thema Intimiteit en seksualiteit.  

- Stappenplan invoering thema intimiteit en seksualiteit:  Het stappenplan is een interne notitie, 

meer info hierover bij projectleider Marianne Wijtman, clustermanager bij Oudshoorn. 

- Duobed: Alrijne heeft samen met de technische dienst en een matrassenleverancier een duobed 

gemaakt. Een bed dat je aan het ziekenhuisbed van de bewoner zet. Zonder kier of 

hoogteverschil creëer je een tweepersoonsbed.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Zorggroep Alrijne Woonzorg  gaat in de komende tijd aan de slag met het verspreiden van het thema 

intimiteit en seksualiteit in hun verpleeghuizen. Er is inmiddels één visie voor beide verpleeghuizen 

uitgewerkt en één werkgroep ingesteld met medewerkers uit beide verpleeghuizen. 

 

Tips & Tops 

- Om dit thema tot een succes te maken is medewerking van iedereen in de organisatie vereist, 

waaronder de Raad van bestuur, directeur Wonen, management, de ondernemingsraad en de 

cliëntenraad.  

- Het is belangrijk om nieuwe medewerkers te scholen in het thema intimiteit en seksualiteit. 

- Er moet regelmatig aandacht aan het thema gegeven worden tijdens werkbesprekingen en 

familieavonden. 

- Sleutelfiguren zijn van belang om goed voorbeeldgedrag uit te stralen. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/alrijne-zorggroep/  

https://www.alrijne.nl/verpleeghuis-oudshoorn  

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/primeur-bij-verpleeghuis-alrijne-samen-slapen-in-

duobed/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waarom-giechelig-intimiteit-en-seksualiteit/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-intimiteit-en-seksualiteit-in-het-verpleeghuis/   

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-intimiteit-en-seksualiteit-in-het-verpleeghuis/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/PVA-Steungroep-versie-zonder-casuistiek-23-5-2017-2.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/primeur-bij-verpleeghuis-alrijne-samen-slapen-in-duobed/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/alrijne-zorggroep/
https://www.alrijne.nl/verpleeghuis-oudshoorn
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/primeur-bij-verpleeghuis-alrijne-samen-slapen-in-duobed/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/primeur-bij-verpleeghuis-alrijne-samen-slapen-in-duobed/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waarom-giechelig-intimiteit-en-seksualiteit/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-intimiteit-en-seksualiteit-in-het-verpleeghuis/

