Leefplezier

tussen stoel en water
het geluk
op blote bruine knietjes
het bakt een taart
het zomert in de hoofden van
de dragers
zij vlijen zich rond de stoel
kijken, wachten
het geluk deelt uit
volle handjes
zand
berthe a. zwama

Geluk zit letterlijk en figuurlijk in kleine dingen. Een kind, een schilderij,
een lied, de geur van eten, een warme hand, een borreltje…. Er is zoveel om van
te genieten, zoveel waarmee je het naar je zin kunt hebben. Ieder mens heeft zijn
eigen dingen waar zij of hij zich blij of prettig bij voelt en die leefplezier geven.

Verwondering

Leefplezier

'Ik loop liever de Maas in dan dat ze me in dat verzorgingshuis
opsluiten'. Dit citaat uit dagblad Trouw van vrijdag 30
december 2011 geeft weer hoe veel Nederlanders denken over
het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Waarom
is dit voor zoveel mensen een schrikbeeld? Komt dat omdat
de meeste ontworpen en ingericht zijn als zorginstellingen
met als uitgangspunten: bouwkundige normen, logistiek
en efficiency, waardoor ze meer op ziekenhuizen lijken
dan op woningen? En waar de bewoners, veelal kwetsbare
mensen, ondergeschikt lijken aan efficiënte bedrijfsvoering
en procedures? Overal kun je horen en lezen dat niemand
gelukkig is met hoe het veelal gaat.

Leefplezier wil zeggen dat je het naar je zin hebt in het
leven. Ieder mens heeft zo zijn eigen dingen waar zij of hij
blij of tevreden van wordt. Als je kwetsbaar en afhankelijk
bent, is het lastiger hier zelf voor te zorgen. Dan heb je
anderen, vaak familie en vrienden, nodig om plezier in
het leven te hebben en te houden. Als je niet meer in je eigen
huis kunt blijven en in een verzorgings- of verpleeghuis
gaat wonen ligt het leefplezier vooral in de handen van
de mensen daar. Zorgen voor leefplezier in plaats van het
geven van zorg is de belangrijkste opgave. Oud en kwetsbaar
zijn is per slot van rekening geen ziekte.

Tegelijk blijkt op meerdere plaatsen dat het ook anders
kan. Dat je huisvesting en bedrijfsvoering kunt toesnijden
op wat kwetsbare mensen wensen en op wat plezierig en
goed voor hen is. Je kunt je erover verwonderen waarom dat
niet overal het geval is, waarom dit niet normaal is.
In deze brochure gaan we vanuit deze verwondering op
expeditie om te zien wat kwetsbare ouderen wensen en wat
hen leefplezier geeft. We reizen langs zeven leefterreinen
waarvan ouderen in een onderzoek* zelf aangeven dat
deze hiervoor belangrijk zijn.
*Op www.bouwenaanleefbaarheid.nl vindt u aanvullende
informatie rond alle thema’s en het onderzoek.

Leefplezier van ouderen voorop stellen en hier vanuit werken
is eerst en vooral een kwestie van visie en van willen. Bij
alles wat we doen en laten, redeneren vanuit wat voor de
kwetsbare oudere plezierig is. Waar deze zich prettig bij
voelt is het uitgangspunt bij alle activiteiten en besluiten.
De expeditie heeft geleerd dat dit maar zelden extra kosten
met zich meebrengt. Werken aan leefplezier is niet een
kwestie van geld maar van anders denken, anders kijken
en anders doen.
Dit boekje kan als inspiratiebron dienen om met de
mantra - leefplezier daar draait het om - aan de slag te
gaan en het bij velen heersende schrikbeeld over verzorgingsen verpleeghuizen voorgoed te laten verdwijnen.

verwond ering

anders kijken

Wonen staat

voor ouderen bovenaan
hun lijst voor leefplezier. Ze
willen een woonplek waar ze het
naar de zin hebben, zich thuis voelen
en geborgen weten. De woonplek bepaalt
voor ouderen voor een belangrijk deel
of ze zichzelf kunnen redden en
hun leven invullen zoals ze dat
zelf graag willen.

leef architectuur
eigen (t)huis

Denken over hoe kwetsbare mensen kunnen wonen vraagt net als voor iedereen om nadenken over leefconcepten. Kwetsbare
ouderen hebben een woonplek nodig waar ze hun leven zo goed mogelijk kunnen voortzetten en waar dienstverlening
beschikbaar is. Zorg kan hier onderdeel van zijn. Het gaat om ‘leef’-architectuur, niet om ‘zorg’-architectuur.

Het is een uitdaging voor ontwerpers dit te vertalen naar passende woonconcepten. De schetsen op deze pagina’s zijn
voorbeelden van hoe dit eruit kan zien. Er zijn geschikte woonplekken te realiseren voor zowel oudere echtparen,
groepen dementerende ouderen als voor bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking .

Met de huidige middelen en
inzichten is het goed mogelijk om
op basis van vaste maatvoering tot
een aantrekkelijke opzet te komen
waarin voor uiteenlopende bewoners:
- verschillende woningvarianten
zijn te realiseren;
- een flexibele invulling mogelijk
is;
- eenheden zowel kleinschalig
en als onderdeel van een
grootschaliger opzet functioneren;
- optimaal gebruik wordt gemaakt
van binnen- en buitenruimte.
Bij deze plattegronden en bij de
impressies op de vorige pagina’s is
gespeeld met bouwelementen van
3x6 meter die semi-industrieel
bouwen mogelijk maken.
Dit levert lagere kosten en tijdwinst
bij de bouw op.

Rusten geeft

nieuwe energie en kracht.
Op de plek, tijd en manier die
je zelf wenst, wegdromen, even geen
prikkels. Een moment voor jezelf….
rust voor geest en lichaam. Hierbij
niet onnodig gestoord worden moet
een vanzelfsprekendheid zijn.

rust
maakt
fit
mom enten voor jezelf

Enkele ervaringen

uit het project ‘Zoals Thuis’ van Vilans.
- ‘Mensen wennen aan de gang van zaken, aan
hoe wij het werk organiseren. Zij zien dit als een
gegeven, klagen niet. Toen wij met hen bespraken
wat wij anders konden doen, kwamen zij met het
verminderen van het lawaai op de gang als zij nog
slapen of ‘s middags even rusten. De karren van
leveranciers en van de was of hard praten op de
gang storen en zorgen voor onrust. Wij hebben de
tijden en routing van de leveranties veranderd’.
- ‘Wij hebben de regel laten vallen dat voor acht
uur iedereen gewassen en aangekleed moet zijn.
Als mensen tot tien uur slapen is dat ook goed.
We sluiten nu aan bij het ritme en de gewoonten
van de mensen. Deze zijn hier heel tevreden over.
Het haalt tegelijk veel druk weg bij de verzorging.
Nu hebben we ook het ‘s nachts binnenlopen op de
kamers om te kijken of alles goed is, vervangen
door inluisteren. Dat gaat veel beter dan we dachten.
De mensen slapen nu door en zijn beter uitgerust’.
In de Vreugdehof kunnen de bewoners tot rust komen
in de strandkamer, compleet met het geluid van
ruisende golven. Inmiddels is de vloer een zandstrand.

Contact met

medemensen is een
behoefte van alle tijden en
alle culturen. Voor ouderen
worden de sociale verbanden
kleiner, de behoefte aan contact
blijft. Bij uitstapjes en door samen
iets te ondernemen of actief te
zijn in verenigingen ontmoet
men nieuwe kennissen of
vrienden .

verbondenh eid
gezelligheid

Jezelf redden,

zelf doen wat je zelf
kunt doen is goed voor het
gevoel van eigenwaarde. Ook al
gaat het minder makkelijk dan
eerst en heb je soms iets nodig dat
handiger is in het gebruik. Als je
de tijd en middelen krijgt om het
zelf te doen kan je veel meer.
Zeker als er een stimulerende
omgeving is.

handige hulpjes
geen hindernissen

Eten en
drinken betekenen

voor de meeste mensen
veel meer dan voeding alleen.
Genieten van geuren en smaken,
van gezelligheid en samenzijn....
Dit en het dagelijks kunnen kiezen
wat je lekker vindt, zorgen ervoor
dat je met plezier eet en voldoende
voedingsstoffen binnenkrijgt.
Goed voor lijf en leden.

waarom
diep vries

iedere dag vers en à la carte

laat me,
laat me,
laat me
gewoon
mijn gang
maar gaan

Jezelf zijn temidden

van anderen is niet voor
iedereen even makkelijk. Laten
zien wie je bent en wat er echt toe doet
vraagt niet alleen durf, je moet ook
de ruimte krijgen. Leven in een
groep gelijkgestemden maakt
dit makkelijker. Jezelf zijn
vraagt laten zien en
gezien worden.

laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan (Ramses Shaffy)

Actief zijn met en
voor anderen zorgt ervoor
dat je betrokken blijft en iets
kunt betekenen voor de mensen
om je heen. Van actief zijn blijf
je fit van lichaam en geest. Wat
je ook kiest, actief te zijn voor
jezelf of voor anderen geeft
bevrediging en vormt een
bron van plezier.

erbij blij ven horen

Leefplezier

geeft
werkple z ier

Als medewerkers kunnen inspelen op wat mensen nodig
hebben en prettig vinden, geeft hen dat meer plezier in hun
werk. Het is bevredigend om datgene te doen waarvoor je
het vak hebt gekozen. Te vaak staan de regelgeving en de
hierop gebaseerde organisatiecultuur dit in de weg. Als tot
in detail is vastgelegd wanneer iets moet, hoe vaak en hoe
lang, hoef je zelf niet meer na te denken. Het maakt de
individuele benadering van mensen moeilijk en verstikt
de eigen verantwoordelijkheid.
Als tegenwicht zoekt men naar andere benaderingen.
De Groninger zorginstelling ‘De Hoven’ heeft bijvoorbeeld
een proef gestart 'Zorg Zonder Regels'. Medewerkers en
bewoners samen bepalen zelf weer hoe hun dagen eruit
zien. De meeste medewerkers vinden dit prettig. Zoals een
verzorgende zei: ‘ik heb de haast bij mezelf weggehaald.
Ik gun mezelf nu meer tijd om rustig bij iemand te gaan
zitten praten. Ik hoef niet om tien uur met alles klaar te
zijn’. En bewoners die dat willen, mogen weer een kliekje
van gisteren opeten of zelf een kopje thee of bouillon maken.
In de Hogeweyk werkt men al jaren vanuit het concept dat
de bewoners zoveel mogelijk hun leven kunnen voortzetten
zoals zij dat thuis gewend waren. Voor regelgeving die dat
in de weg staat worden oplossingen gezocht. Medewerkers
zijn zeer te spreken over de vrijheid en verantwoordelijkheid.
Dit straalt weer af op de bewoners. Een medewerker drukt het
zo uit: ‘een blijde medewerker is een blijde bewoner. En ik
ben heel blij hier’.

Werken aan leefplezier

Werken aan leefplezier is niet duurder, het kan binnen
de bestaande budgetten. Het is vooral een kwestie van
anders denken en doen, van op een creatieve manier
inzetten van mensen en middelen.
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Kiest U voor leefplezier als organisatieprincipe en
werkhouding neem dan de volgende stappen.
- Zorg voor een gemeenschappelijke, breed gedragen
visie die stoelt op vijf uitgangspunten:
• geef mensen de mogelijkheid hun leven zoveel
mogelijk voort te zetten zoals zij gewend zijn,
met andere woorden: zorg voor continuïteit van
leven;
• maak het de mensen naar de zin en bejegen hen
in alle omstandigheden met respect;
• kwetsbare ouderen hebben vooral aandacht nodig,
soms zorg;
• zorg voor een gevarieerd dienstenaanbod zodat
mensen kunnen kiezen wat bij hen past;
• creëer een plezierige plek om te wonen en te
leven vanuit leefconcepten in plaats vanuit een
zorgconcept.
- Zet de visie op papier en houd hem levend bij alle
betrokkenen.
- Wees creatief, kijk bij hobbels en problemen naar hoe
het wel kan, er is vaak meer mogelijk dan je denkt.
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anders k ijken
a nders denken
anders doen
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Tijdens de expeditie hebben we gezien dat men in De Hogeweyk,
onderdeel van de Vivium Zorggroep, erin slaagt om met
bestaande middelen veel van wat U in dit inspiratieboekje
ziet in praktijk te brengen. Leefplezier is in De Hogeweyk het
uitgangspunt! Men is er graag bereid om U meer te vertellen
over hoe zij anders denken en doen.
Meer informatie vindt U op www.vivium.nl/hogewey_weesp
U kunt ook contact opnemen met Yvonne van Amerongen
0294-210500
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