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Wonen en welzijn			
Vereisten
• Vijf thema’s (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding,
familieparticipatie & inzet vrijwilligers en wooncomfort) zijn leidend bij kwaliteitsverbetering op het
terrein van wonen en welzijn.
• Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en zichtbaar te
maken in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag (zie hoofdstuk 4).
• Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen van verpleeghuiszorg verdient specifieke aandacht.

2.1

Introductie
Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop de zorgverleners en zorgorganisaties in hun zorg- en dienst
verlening oog hebben voor optimale levenskwaliteit en welzijn van cliënten en hun naaste(n), en de wijze
waarop zij gericht zijn op het bevorderen en ondersteunen ervan. Hierbij speelt de zorg van lichaam en
geest van de cliënt een rol maar is de woon- en leefomgeving, waarin de cliënt die verpleeghuiszorg
ontvangt eveneens van groot belang voor zijn kwaliteit van leven.
In dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden vijf thema’s7 onderscheiden:
1. Zingeving
2. Zinvolle tijdsbesteding
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
5. Wooncomfort
Bij zingeving gaat het om aandacht en ondersteuning van levensvragen. Bij zinvolle tijdsbesteding gaat
het om aandacht en ondersteuning van activiteiten die voor de cliënt het leven de moeite waard maken.
Bij een schoon en verzorg lichaam en kleding gaat het om aandacht en ondersteuning van persoonlijke
verzorging. Bij familieparticipatie en inzet van vrijwilligers gaat het over ruimte bieden aan de rol van
mantelzorgers en over de afbakening van de inzet van vrijwilligers. Mantelzorgers verdienen onder
steuning in hun vaak zware rol, zowel in de organisatie maar ook daarbuiten. Bij wooncomfort gaat het
om zaken als gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting.

2.2

Uitwerking per thema
De vijf thema’s zijn leidend bij het verbeteren van kwaliteit op het terrein van wonen en welzijn. Iedere
verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en zichtbaar te maken in
kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag (zie hoofdstuk 4).
In bijlage 2 zijn deze thema’s verder uitgewerkt. Bij deze uitwerking hanteert het kwaliteitskader het
ik-perspectief vanuit de cliënt, ook als de wilsbekwaamheid op onderdelen is verminderd. Deze
uitwerking geldt niet als strikt voorschrift, maar dienen als handreikingen voor gespreksvoering, voor
het bepalen van de inhoud van het verbeterinstrumentarium (bijvoorbeeld besprekingen, cliëntraad
plegingen, evaluatie-instrumenten, zorgevaluaties en spiegelgesprekken met naaste(n)) en voor het
ontwikkelen van competenties van zorgverleners. Het zijn nadrukkelijk geen voorschriften maar voor
beelden van invullingen. Het staat de zorgverleners en zorgorganisatie vrij om de thema’s naar eigen
inzicht in en aan te vullen.

7 Thema’s zijn gebaseerd op informatie uit de analysefase.
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