
Waar let je op als je op Thuisbezoek gaat? 
 

 

Doel: 
Een warm welkom en de overgang van thuis naar De Waalboog zo soepel mogelijk laten verlopen, 

elkaar leren kennen en hiermee vertrouwen geven. Kijk, proef, ruik en luister waardoor je onbewust 

veel informatie over de aanstaande bewoner samen met zijn netwerk en naasten op doet. Het is 

geen intakegesprek, informatie verzamelen komt gaande de weg wel goed. Kijk vooral waar de 

behoeftes liggen en speel hier op in. Laat mensen vertellen, kijk wat er bij hen leeft en probeer 

zoveel mogelijk op het gemak te stellen. Geef je ogen de kost en kijk hoe iemand leeft, welk interieur 

er in huis staat, welke gewoontes er zijn en hoe iemands omgeving er uit ziet. Denk aan vragen als, 

“Hoe kijkt u tegen de verhuizing aan, waar heeft u behoefte aan en hoe kunnen wij u daarbij 

ondersteunen?” 

Proces: 
Uitgangspunt is om het huisbezoek plaatst te laten vinden voor de verhuisdag, mocht hiervoor geen 

mogelijkheid zijn dan kan het ook na de verhuizing. Het team ontvangt van Zorgbemiddeling bericht 

dat er behoefte is aan een huisbezoek en stemt onderling af wie op huisbezoek gaat. Dit kan de 

EVV’er, medewerker dagbesteding, verpleegkundige of een reeds betrokken behandelaar zijn. Het 

kan ook fijn zijn om met z’n tweeën te gaan. Bij het huisbezoek zijn de betrokken mantelzorger(s) en 

de toekomstige bewoner aanwezig. Een huisbezoek zal ongeveer één tot anderhalf uur duren. Als je 

op huisbezoek bent geweest is het fijn dat je op de dag van verhuizing aanwezig bent op de afdeling 

om de bewoner en zijn naasten te ontvangen. 

Voorbereiding: 
Ter voorbereiding op huisbezoek kun je in het ECD de informatie die al door Zorgbemiddeling is 

opgehaald doornemen.  Hierbij staat de persoon die op de afdeling komt wonen centraal, niet perse 

de zorgmomenten maar juist het welbevinden van de toekomstige bewoner. Zowel in het ECD als in 

Ysis kan ook informatie staan van behandelaren die vanuit De Waalboog Thuis al betrokken zijn 

geweest. Het is goed om ook hier naar te kijken. 

Handvaten voor het gesprek: 
Luisteren en doorvragen zijn het belangrijkste: Wat zou je nog willen weten om iemand te leren 

kennen? Wat willen de bewoner en mantelzorger nog weten of graag vertellen? De onderwerpen 

hiervoor kunnen zeer divers zijn, gedacht kan worden aan: 



- De verhuizing 

- De laatste tijd thuis 

- Het uitzoeken van meubels 

- Het leven voordat iemand ziek werd 

- Hobby’s, gewoonten 

- Wie zijn de mantelzorgers, hoe ziet het netwerkt eruit 

- Welke wensen en behoefte er zijn voor in de nieuwe woonplek  

Er kunnen wat beknopte aantekeningen gemaakt worden tijdens het gesprek, alleen wanneer dit 

echt nodig is. Het gaat tenslotte vooral om het contact. Na het gesprek vindt terugkoppeling binnen 

het team (denk ook aan het informeren van vrijwilligers) plaats en zal er een beknopt verslag in het 

ECD gezet worden. De eerste lijnen kunnen uitgezet worden, zoals het informeren van behandelaren. 

Tot slot kan er al een start gemaakt worden met de zorgkaart en het zorgplan. 

Bel de dag na de verhuizing naar de naaste om te vragen: “Hoe gaat het nu met u?” en blijf dit vooral 

doen.  

 

 

 

 

 

 

 


