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LEEFPROJECT

NAZARETH
Leefproject Rust- en Verzorgingstehuis
(RVT) Nazareth
Al vele jaren moeten de residentiële ouderenzorginstellingen
in België een institutioneel leefproject opmaken dat evolueert
met de tijd.
In de Ordonnantie van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 vinden de instellingen
die onder de bevoegdheid vallen van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), al de belangrijke elementen
terug die in het leefproject vermeld moeten worden.
De opmaak van dit nieuwe leefproject kadert in een continu
proces van kwaliteitsverbetering, een proces dat al jaren aan
de gang is.
Dit
leefproject is het resultaat van reflecties van de directie en
diverse werkgroepen.
Het zal zowel worden voorgesteld aan de bewoners van
de instelling als aan hun familie als aan het personeel en
vormt een referentiekader voor de verwezenlijking van het
organigram, taken en alle praktijken van het dagelijks leven.
Het institutioneel leefproject wordt minstens 1 maal per jaar
geëvalueerd en bijgestuurd na advies geformuleerd door de:
•
•
•
•
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bewoners via de bewonersraad;
familie via de familieraad;
directie;
personeelsleden.
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Doelstellingen van het leefproject
Het leefproject dient als referentiekader :

Om de identiteit en de eigenheid van de instelling te
bepalen;

Om zin te geven aan het werk van alle medewerkers
en dit werk op een coherente manier te realiseren;

Om de te bereiken doelstellingen te definiëren en ze
regelmatig te evalueren;

Als onmisbaar instrument in de kwaliteitsbeheersing
die instaat voor de evolutie van de instelling.
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Onze
Missie
VOOR WIE ?
Het RVT Nazareth onthaalt hoofdzakelijk oudere
personen; oudere personen die omwille van hun
leeftijd of een invaliderende ziekte (dementie,
Parkinson, CVA) niet meer geheel over hun
fysieke (en/of sociale) , mentale en/of cognitieve
mogelijkheden beschikken of dreigen te
beschikken om zich zelfstandig te handhaven in
hun eigen leefmilieu (thuis, rusthuis, residentie,
…).
Het RVT richt zich bijgevolg tot oudere personen
die zwaar zorgbehoevend zijn, t.t.z. personen
die :
•

hulp nodig hebben bij de dagelijkse levensverrichtingen;

•

een complexe zorgvraag hebben;

•

nood hebben aan een veilige en omkaderde
omgeving;

•

hun leven weer zin willen geven na verlies
en rouw;

•

begeleiding bij het levenseinde en palliatieve
zorgen nodig hebben.

Nazareth onthaalt ook bejaarde personen in
crisissituatie (breuk maar geen hospitalisatie
nodig, mantelzorger in moeilijkheden, …) die
voor een korte periode buitenshuis begeleiding
nodig hebben.
Ze onthaalt uitzonderlijk ook personen van
jonger dan 60 die nood hebben aan een
specifieke begeleiding. Een geïndividualiseerd
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begeleidingsplan wordt opgesteld om aan hun
noden te beantwoorden.

WELK A ANBOD ?
Het Rust- en Verzorgingstehuis Nazareth is
een woon- en zorgomgeving voor kwetsbare
ouderen. Het RVT biedt hen een nieuwe «
thuis » aan dat beantwoordt aan hun hulpen zorgbehoevendheid binnen een leefkader
dat aangepast is aan hun zorgafhankelijkheid
zodat zij hun levensweg verder kunnen zetten
in een gemoedelijke en familiale sfeer.
Personen die naar een rust- en verzorgingstehuis
zoals Nazareth komen, moeten wennen aan
een nieuwe leefomgeving, moeten terug ‘hun
stekje’ vinden. Alles moet in het werk gesteld
worden om hen hierbij te helpen.
Het is de verantwoordelijkheid van het
personeel om ervoor te zorgen dat iedere
bewoner zich thuis voelt, om hen te stimuleren
weer zin en waarde te geven aan het eigen
leven, om de bewoners de mogelijkheden te
geven zich gewaardeerd te kunnen voelen, om
te zorgen voor hun welzijn en levenskwaliteit,
ondanks de hulpbehoevendheid en de
kwetsbaarheid waarin deze bewoners zich
bevinden.
De instelling onthaalt een groot aantal
personen met dementie.
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ONZE VISIE OP DE MENS

Onze
Visie

Ieder mens verlangt ernaar
aanvaard en opgenomen te
worden door een gemeenschap
waarin harmonie en solidariteit
een coherent geheel vormen,
waar
er
verbondenheid
is tussen jong en oud,
tussen kinderen, ouders en
grootouders, tussen hen die
steun nodig hebben en hen
die een helpende hand reiken.
Ieder mens moet gerespecteerd
worden in zijn menswaardigheid
en heeft de behoefte zin te
geven aan het eigen leven.
Doorheen de verscheidene
beproevingen vindt de mens de
kracht om deze te doorstaan.

ONZE VISIE OP OUDEREN
Ouderdom maakt deel uit
van het leven. Geen enkele
moeilijkheid die opduikt, ook
niet de opname in een instelling,
vermindert de zin en de waarde
van dit leven. Alles moet in
het werk gesteld worden om
ouderen deze waarde en zin te
laten behouden of hervinden,
ondanks het verlies, de rouw,
de afhankelijkheid, … die ze
doorstaan.

ONZE VISIE OP
DE BEWONER
Ieder persoon die in het RVT
Nazareth opgenomen wordt,
komt binnen met een eigen
levensloop,
geschiedenis,
waarden,
gewoontes,
overtuigingen,
levensstijl,…
maar ook met verwachtingen,
behoeftes,
verlangens,….
Het
personeel
zal
dit
allemaal moeten ontdekken
en integreren zodat iedere
bewoner gerespecteerd kan
worden volgens zijn eigenheid.
Bij opname wordt er samen
met iedere bewoner een
gepersonaliseerd
leefproject
opgemaakt. Dit leefproject
evolueert met de tijd volgens
het parcours van de bewoner.
Zelfs
als
bewoners
hun
onafhankelijkheid verliezen, is
het belangrijk dat er voldoende
aandacht geschonken wordt
aan de beslissingen die ze zelf
nog kunnen nemen, om hun
autonomie zoveel mogelijk te
behouden.

ONZE VISIE OP BEWONERS
MET DEMENTIE
Wij willen een specifieke aanpak
ontwikkelen voor personen met
dementie die het mogelijk maakt
hun moeilijkheden, emoties en
gedragingen te herkennen, hen
beter te begrijpen en beter met
hen te kunnen communiceren.
We schenken hen, en ook hun
familieleden, een luisterend oor
en veel aandacht.
De bewoners met dementie
worden onthaald in een
aangepaste, comfortabele en
beveiligde omgeving waarin zij
zich vertrouwd zullen voelen.
Verschillende wooneenheden
zijn aan hen voorbehouden.
Er worden specifieke en
aangepaste
activiteiten
georganiseerd voor hen.
De zorgen die zij krijgen worden
met aandacht, zachtheid en
genegenheid uitgevoerd in een
gemoedelijke sfeer.

ONZE PERSONEEL SVISIE
Iedereen die in onze instelling
werkt is een medewerker en
vormt een onmisbare schakel in
een lange ketting die doorheen
de tijd de missie van de instelling
gestalte geeft.
Dit project kan enkel slagen
dankzij
hun
motivatie,
deskundigheid en loyaliteit aan
de instelling.
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De Waarden

Het RVT Nazareth maakt deel uit van de
vzw Fac Similiter.
DE WA ARDEN VAN V ZW FAC SIMILITER
De vzw Fac Similiter werd opgericht in 1975, met
als missie de werken van de Congregatie van de
Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven verder te
zetten.
De vzw laat zich inspireren door de parabel van de
barmhartige Samaritaan. Ze wil op een eigentijdse
manier deze evangelische inspiratie levend houden.
Daarom gelooft de vzw in een eeuwenoude traditie van
dienende liefde waarin de rechten, de waardigheid en de
verantwoordelijkheid van ieder worden gerespecteerd.
De vzw heeft daarom als naam “Fac Similiter” gekozen
(Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk X verzen 30-37), de
twee laatste woorden van deze parabel.
ONZE WA ARDEN
Eerbied voor de menselijke waardigheid is één van onze
fundamentele waarden. Dit houdt in dat elke persoon
als mens gerespecteerd moet worden en dat diens
eerbaarheid moet worden gerespecteerd en aandacht
krijgt.
Een andere zeer belangrijke waarde is de autonomie,
zelf beslissingen nemen voor zichzelf, eigen keuzes
maken. Zelfs bij personen die erg hulpbehoevend zijn,
moet hun autonomie nog aangesproken worden.
In het besef dat de levensloop van elke bewoner
verschillend is, zal ieders vrijheid, gevoelsleven en
seksuele beleving gerespecteerd worden, zodat ieders
identiteit behouden blijft.
Waarden zoals luisterbereidheid, solidariteit, eerlijkheid,
vrijgevigheid, beschikbaarheid, samenwerking en verantwoordelijkheidszin zijn essentieel in de dagelijkse
praktijk van de instelling.
Voor personen met dementie zijn principes en waarden
zoals autonomie, vrijheid, veiligheid, personalisering,
continuïteit in de eigen levensloop, eerbied, waardering,
empathie en verdraagzaamheid essentieel om hen de
beste levenskwaliteit te garanderen.
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De Middelen
HET ONTHA AL

De opname in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) is zelden de persoonlijke
keuze van de oudere. Meestal gebeurt er iets in hun leven (verlies van de helpende
echtgeno(o)t(e), valincident, cerebrovasculair accident, evolutie van een invaliderende
aandoening…), waardoor de onafhankelijkheid en/of zelfredzaamheid wegvalt en
waardoor de keuze voor een opname zich opdringt.
Vaak zijn het de familieleden of naasten die de stap naar de sociale dienst zetten. Men
moet hen helpen om de toekomstige bewoner zo snel mogelijk te integreren in heel het
gebeuren. Idealiter vóór de opname komt de oudere voor een plaatsbezoek, wordt met
deze oudere overeengekomen hoe de opname en installatie op de best mogelijke manier
kan verlopen en wordt hij al ingelicht over het leven in de instelling, voorgesteld, … .
Spijtig genoeg is dat niet altijd mogelijk, zeker wanneer de persoon gehospitaliseerd is.
Het gesprek met de familieleden (al dan niet in aanwezigheid van de toekomstige
bewoner) gaat gepaard met een rondleiding in het gebouw, een voorstelling van het team,
uitleg over het leefproject, de overeenkomst, het huishoudelijk reglement, … . Om het
personeel te helpen de nieuwe bewoner beter te leren kennen, wordt aan de familieleden
gevraagd om het document “levensloop” in te vullen. Het document dient ook om het
gepersonaliseerd leefproject op te stellen.
De dag van opname is zowel voor de nieuwe bewoner als diens omgeving een belangrijk
gebeuren. Daarom staat de sociaal assistente klaar om hen te verwelkomen en naar
de kamer van de nieuwe bewoner te begeleiden. Op de wooneenheid neemt de hoofdverpleegkundige of iemand van het verzorgend personeel het over om informatie te

De eerste dagen zal het verzorgend personeel de hoofdlijnen van de hulpverlening bepalen a.d.h.v.
de informatie die in het zorgdossier vermeld staat, door te observeren en door overleg te plegen
met de bewoner, diens familieleden en huisarts. Het personeel waakt erover dat de autonomie
maximaal behouden blijft en dat de nog aanwezige vaardigheden maximaal benut worden.
In de daaropvolgende dagen wordt er een ontmoeting georganiseerd met de ergotherapeut die
instaat voor de betreffende wooneenheid. Deze zal aan de nieuwe bewoner de organisatie van
het leven in Nazareth uitleggen en helpen met de integratie. De ergotherapeut zal inlichtingen
inwinnen over de levensgeschiedenis, gewoonten, bezigheden, waarden, interesses, … en zal met
de bewoner de grote lijnen van diens gepersonaliseerde leefproject aanhalen.
Op interdisciplinaire vergaderingen wordt er met de verschillende zorgverleners belangrijke
informatie uitgewisseld en wordt het leefproject en het begeleidingsproject van de bewoner
besproken en opgesteld. Hoe de bewoner en zijn familieleden de gevolgen van de ‘plaatsing’
ervaren, krijgt bijzondere aandacht.

WIJ GEVEN OPNIEUW EEN ZIN AAN HET LEVEN.

krijgen over de keuze van behandelende geneesheer, voedingswensen, bezigheden, …,
maar ook om de nieuwe bewoner voor te stellen aan de andere bewoners, deze een
plaats voor te stellen in de eetzaal, … .
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DE ZORGEN

De bewoners van het RVT Nazareth staan in het middelpunt van onze zorg, zowel voor de
verpleegkundige zorgen als voor de hulp die zij nodig hebben bij de dagelijkse activiteiten.

Op elke wooneenheid staat er 24u/24u een zorgteam, bestaande uit verzorgenden
en verpleegkundigen, voor hen klaar en let erop dat ze de bewoners de zorgen, op maat
en aangepast aan ieders vraag en behoefte, verleent. Er wordt in het bijzonder aandacht
besteed aan lichaamshygiëne en esthetische zorgen, voeding, risicopreventie (hydratatie,
wonden, valincidenten, …), pijn en moreel, fysisch en psychisch lijden.
Het verzorgend personeel stelt een individueel en gepersonaliseerd zorgplan op dat
rekening houdt met de behoeften, wensen en waarden van de bewoner.
Dit zorgplan maakt het mogelijk de prioriteiten en de doelstellingen van de zorg vast te
leggen en zo een gemeenschappelijke strategie uit te werken die de samenhang, nodig
voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg, garandeert.
Het zorgplan is samen met het individueel leefproject één van de onontbeerlijke
bouwstenen van het institutioneel leefproject.
Het verzorgend personeel van de wooneenheid let erop dat ze met iedere bewoner
een relatie opbouwt die gebaseerd is op vertrouwen en waarbij de autonomie, de
leefgewoonten en het ritme van elke bewoner gerespecteerd worden. Dit is enkel mogelijk
als ze iedere persoon goed kent.

DE BEWONERS STAAN IN HET
MIDDELPUNT VAN ONZE ZORG.
ations.

De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorgen. Deze zorgt
voor de goede communicatie binnen het eigen team, voor het behoud van kwalitatieve
zorgen en voor de ontwikkeling van het interdisciplinair werk.
Een nauwe samenwerking met de huisarts van elke bewoner is noodzakelijk. Zo kan men
de geneesheer inlichten over de dagelijkse gang van zaken en kan de behandeling, indien
nodig, gewijzigd worden.

Een paramedisch team, bestaande uit een kinesitherapeut per wooneenheid,
ergotherapeuten en een logopediste, werkt samen met de verzorgende equipe, elk vanuit
de eigen invalshoek.
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DE AC TIVITEITEN

In het RVT Nazareth is het de dienst ergotherapie die de bewoners die dit wensen
verschillende activiteiten voorstelt. Er zijn drie verschillende benaderingswijzen:
•

Een deel van de activiteiten gaan door op het gelijkvloers, in de grote zaal of in de kleine
ergotherapiezaal. Andere activiteiten gaan door op de wooneenheden, voornamelijk de
activiteiten bestemd voor personen met dementie.
De dienst ergotherapie verzorgt ook maandelijkse animaties en organiseert uitstappen.

Een aanpak waarbij de nadruk wordt gelegd op ‘activiteit’, met als doel:

Alles wordt op voorhand meegedeeld op de uithangborden van de wooneenheden.

•

hun overblijvende functies te stimuleren en te behouden;

•

rekening te houden met hun wensen en verlangens;

Om de verplaatsing van en naar de activiteiten mogelijk te maken, is er een samenwerking
met diverse teams op touw gezet.

•

hun vroegere leefgewoontes te respecteren;

Andere activiteiten die naast de dienst ergotherapie georganiseerd worden:

•

hen uiteraard ook plezier te bezorgen.

Er worden hen diverse, aangepaste activiteiten voorgesteld zoals tuinieren, koken,
bakken, handwerk, maar ook projectie van concerten en films, een krantje opmaken,
de actualiteit opvolgen, …
•

Een aanpak die gebaseerd is op het stimuleren van de zintuigen, zoals «snoezelen»,
comfortbaden, massage, manicure, …

•

Een aanpak die gebaseerd is op communicatie: intergenerationele activiteiten,
ontmoetingen met een hond, discussies, spelletjes, liedjes, …

•

Dagelijks is de cafetaria open voor bewoners, familieleden en personeelsleden. Er
worden regelmatig feestmaaltijden bereid (Kerstmis, Pasen, Moederdag, Vaderdag,… )

•

Pastorale activiteiten zoals wekelijkse eucharistievieringen, hoogmissen op de
sleutelmomenten in het liturgisch jaar, …

De opname in de instelling moet de persoon toelaten zijn leven verder te zetten.
Het vergaren van informatie stelt ons in staat om samen met de bewoner diens
gepersonaliseerde leefproject op te stellen. Met de ergotherapeut, referent van diens
wooneenheid zal de bewoner beslissen om al dan niet deel te nemen aan de activiteiten
en animaties van het huis en welke activiteiten hij wenst uit te proberen vooraleer zich in
te schrijven als de activiteit hem bevalt.
De voorgestelde activiteiten zijn betekenisvol voor elke bewoner. Ze zijn aangepast aan
de verscheidene moeilijkheden die zich voordoen en aan de noden van de bewoners. Er
worden activiteiten georganiseerd voor alle bewoners van de instelling. De deelname
is vrij, volgens de keuze van iedere bewoner. De activiteiten verlopen volgens een vast
weekschema dat regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt naargelang de opmerkingen
en de vragen die aangekaart worden tijdens de participatieraad van de bewoners en de
families.

DE VOORGESTELDE ACTIVITEITEN
ZIJN BETEKENISVOL VOOR IEDERE
BEWONER.

De activiteiten hebben als algemeen doel het welzijn en de levenskwaliteit van de
bewoners die eraan willen deelnemen, te bevorderen.
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DE REFERENTIEPERSOON
VOOR DEMENTIE

Eén van de missies van het RVT Nazareth bestaat erin gedesoriënteerde en/of
dementerende ouderen te begeleiden.
Sinds september 2010 geeft het RIZIV aan rust- en verzorgingstehuizen de mogelijkheid
om halftijds een dementiereferent in dienst te nemen.

DE MEDEWERKERS

De instelling verwacht van haar personeel:
•

een professionele ethiek die de nadruk legt op de vaardigheid om de waardigheid
en de vrijheid van de bewoner te respecteren;

•

loyaliteit t.a.v. de instelling, met andere woorden, de toepassing en het respecteren
van de richtlijnen van de instelling en de beslissingen die genomen werden binnen
het interdisciplinaire team, ook al is men het er niet altijd mee eens;

Vanaf september 2012 bekleedt Muriel Moens deze post in de instelling.
•

•

Haar rol in de instelling bestaat erin raad en advies te geven voor de omkadering en
de zorg voor gedesoriënteerde en/of dementerende ouderen en voor hun omgeving
ter verbetering van hun levenskwaliteit;

Daarom moet iedere medewerker de missie, de visies en de waarden van de
instelling kennen en ermee instemmen, maar moet deze er ook de doelen en de
strategieën van kennen.

De doelen van haar functie zijn:
•

Bijdragen aan de opzet van een kwaliteitsbeleid inzake omkadering en zorg voor
bewoners met dementie;

•

Een algemene reflectie tot stand brengen over de begeleiding van deze personen;

•

De zorgteams ondersteunen;

•

Het verzorgend personeel sensibiliseren ;

•

De families ondersteunen;

•

Een netwerk creëren.

In het Rust- en Verzorgingstehuis Nazareth heeft de referentiepersoon voor dementie
hoofdzakelijk drie pijlers ontwikkeld:
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- specifieke competenties maar ook menselijke kwaliteiten.

•

De vorming van het verzorgend personeel : reflectie over het type vormingen om hun
noden te beantwoorden

•

Ondersteuning van de families : hun vragen beantwoorden, hen helpen de ziekte te
begrijpen, hen over hun moeilijkheden laten spreken, hen geruststellen, raad geven
over hoe ze een relatie kunnen (her)opbouwen met hun zieke en veranderde naaste,
een reflectie over moeilijke onderwerpen teweegbrengen, …

•

Het netwerk : contact leggen met externe infrastructuren, personen uit hetzelfde
milieu ontmoeten, opzoekingen doen, …

Elke medewerker:
•

moet het doel van de eigen functie en de eigen plaats in de relaties met andere
functies kennen;

•

heeft de vereiste deskundigheid, kennis en vaardigheden voor de eigen functie of
de bereidheid deze te ontwikkelen;

- moet zijn steentje bijdragen aan de toekomst van de instelling.
Anderzijds waakt het RVT Nazareth erover een levenslange bijscholing van het personeel
aan te moedigen en te organiseren. Zodoende wordt een bijscholingsplann opgesteld
dat beantwoordt aan de noden van het personeel om het personeel te kunnen vormen
in de taken die ze moet uitvoeren, de kwaliteit van haar werk te laten verbeteren en zich
te open te stellen voor nieuwe aspecten van haar functie. Enkel op deze manier kan het
RVT Nazareth kwaliteitsvolle prestaties garanderen.

WIJ BESCHIKKEN OVER BEKWAAM PERSONEEL
EN BIEDEN ZORG VAN HOGE KWALITEIT.
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HET INTERDISCIPLINAIR TE A M

De instelling wil zorgprestaties van hoge kwaliteit aanbieden.
Het interdisciplinair team van elke wooneenheid bestaande uit verpleegkundigen,
zorgkundigen, de kinesitherapeut, de ergotherapeut, de logopediste, de sociaal assistente
en de coördinerende geneesheer, speelt een belangrijke rol in het behoud van de
levenskwaliteit van de bewoners. Iedere discipline heeft eigen specifieke competenties
die complementair zijn aan de competenties van de andere disciplines. Zo komen we tot
een reëel teamwerk dat beantwoordt aan de verwachtingen en de behoeften van iedere
bewoner.
Daarom heeft elke discipline een specifieke functiebeschrijving waarin duidelijk de
eigen plaats, rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven staan. Er werden
procedures ontwikkeld om het personeel te helpen de dienstverlening samenhangend te
laten verlopen.
Aan de hand van regelmatige samenkomsten bepaalt het interdisciplinaire team het
gepersonaliseerde leefproject met iedere bewoner, de doelstellingen en de verschillende
interventies van elke betrokkene en waakt over kwaliteitsvolle informatieoverdracht.

HET VERBLIJF

Het samenleven op een wooneenheid en de hulpbehoevendheid van de bewoners leggen
aan het verzorgend personeel een zekere organisatie op, die hen in staat moet stellen om
de noden van iedere persoon te beantwoorden, in zekere mate rekening houdend met
het levensritme, de keuzes en gewoontes van de bewoners.
Een deel van de tijd wordt besteed aan hygiënische zorgen en hulp bij de dagelijkse
activiteiten, een ander deel aan vrije tijd of aan activiteiten die in het huis georganiseerd
worden.
De bewoners nuttigen normaalgezien hun maaltijden in de eetzaal van de wooneenheid.
Zo ontmoeten ze elkaar en kunnen ze in een gemoedelijke sfeer een babbeltje slaan.
Voeding speelt een cruciale rol in de levenskwaliteit. Er wordt bijzondere aandacht
geschonken aan de kwaliteit van het voedsel (menukeuze), aan de presentatie van de
schotels, aan de aanpassing van de textuur naargelang de moeilijkheden van de bewoners
en de aanpassing van de maaltijd voor de diëten.

WE WAKEN OVER DE
LEENSKWALITEITVAN
DE BEWONERS.
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PARTICIPATIE VAN DE BEWONERS

De bewoners en de familieleden beschikken over de mogelijkheid hun mening te uiten via
de participatieraad. In het RVT Nazareth hebben we ervoor gekozen om de 3 maanden 2
participatieraden te organiseren:
•

een participatieraad voor de bewoners, zonder de aanwezigheid van familieleden,
om de bewoners zelf aan het woord te laten;

•

een participatieraad van de familieleden.

Zij hebben meerdere doelstellingen:
•

de bewoners en familieleden informeren over de organisatie, het institutioneel
leefproject, eventuele wijzigingen, projecten;

- hun mening te weten komen over het leven in Nazareth;
•
•

hen de mogelijkheid bieden om hun vragen, moeilijkheden entevredenheden te
verwoorden en uit te drukken;
een gevolg geven aan de punten die aangehaald werden tijdens de vorige
vergaderingen;

DE PARTICIPATIERAAD VAN DE BEWONERS
- bijeenkomst van niet-gedesoriënteerde bewoners van de instelling;
•

wordt georganiseerd door een personeelslid. Deze verdeelt de uitnodigingen, beheert
de vergadering, maakt een verslag op en bezorgt het aan de directie. De directie zorgt
voor de opvolging ervan;

•

de onderwerpen worden samen met de bewoners gekozen of worden voorgesteld door
de participatieraad van de familieleden.

- nieuwe voorstellen doen (organisatie, activiteit, uitstap, maaltijd,...).

DE BEWONERS EN HUN FAMILIES BESCHIKKEN
OVER DE MOGELIJKHEID HUN ADVIES TE GEVEN.
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DE PARTICIPATIERAAD VAN DE FAMILIELEDEN
- alle familieleden van de bewoners van de instelling zijn welkom;
•

wordt georganiseerd door 2 personeelsleden. Zij beheren de vergadering, maken het
verslag op en zorgen voor de opvolging bij de directie;

•

de onderwerpen worden samen met de deelnemers gekozen of worden voorgesteld
door de participatieraad van de bewoners.
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BEGELEIDING BIJ HET LE VENSEINDE

Het RVT Nazareth heeft zich geëngageerd om haar bewoners te begeleiden tot hun
levenseinde. Daarom is de zorgverlening ook georganiseerd volgens het referentiekader
van de palliatieve zorgcultuur, wat betekent:
•

opzetten van een bijscholingsbeleid voor de personeelsleden die in hun dagelijks
werk bewoners begeleiden tijdens hun levenseinde;

•

aanstelling van een verpleegkundige verantwoordelijk voor de palliatieve zorgen in
de instelling;
vorming van een interdisciplinaire werkgroep die nadenkt over de ethische vragen;
samenwerking met meerdere platformen palliatieve zorgen, ….

Palliatieve zorgverlening is ruimer dan aandacht schenken aan de terminale fase van
het leven. Bij oudere personen, die meestal chronische ‘ongeneeslijke’ ziekten hebben,
spreken we eerder van ‘continue zorgverlening’. Deze zorgen hebben als doelstelling
een zo goed mogelijke kwaliteit aan het leven te geven van bij de opname tot aan het
overlijden.

WIJ BEGELEIDEN DE
BEWONERS TOT HUN
LEVENSEINDE.

Wanneer een persoon de terminale fase van diens leven bereikt, wordt alles in het werk
gesteld om diens comfort te verhogen en naar deze te luisteren, de eigen waardigheid en
keuzes te respecteren om deze te helpen over de moeilijke drempel van de dood heen
te stappen.
De vraag naar euthanasie wordt niet ontweken, ook al strookt deze levensbeëindiging
niet met de christelijke visie van de instelling die het respect voor het leven voorop zet.
Eerbied voor de waardigheid van de bewoner uit zich ook in een respect voor diens eigen
keuze. De bewoner leeft zijn eigen leven, en de dood maakt deel uit van zijn leven.
Met respect voor ieders overtuiging wordt er spirituele begeleiding voorgesteld:
•

aan de bewoners die het wensen: bezoek van de pastorale werkster of vrijwilligers
van de pastorale equipe, deelname aan de gezamenlijke ziekenzalving of het bezoek
van een priester om de ziekenzalving te geven;

•

aan de families in rouwperiode: door eucharistievieringen voor de overledenen te
organiseren, 2x per jaar.

Al deze aspecten werden bedacht, ontwikkeld en bewaard in een officieel document, “de
wilsverklaring bij palliatieve zorgen”, dat toegankelijk is op de website of in de instelling.
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DE PL A ATS VAN DE FA MILIES
De plaats van de familieleden, vrienden en naasten in de instelling is heel belangrijk. Ze
zijn onmisbare partners:
•

ten eerste om het personeel te helpen hun naaste te leren kennen door hen
informatie te geven, via het document getiteld «levensloop», maar ook door
ontmoetingen met het personeel, in het bijzonder als de bewoner niet meer in
staat is zelf contact te leggen omwille van gezondheidsredenen;

•

vervolgens kunnen ze samen met de bewoner deelnemen aan het leven van de
instelling (cafetaria, activiteiten van de ergotherapie, feesten, uitstapjes,…) of
kunnen ze hulp bieden bij de maaltijden bijvoorbeeld. De bezoekuren zijn erg
ruim (10u-20u) zodat familieleden en bezoekers naar RVT Nazareth kunnen komen
wanneer het hun past.

•

en tenslotte om hun advies te geven bij beslissingen die genomen moeten worden
en waarbij de keuze van de bewoner gerespecteerd dient te worden. Het is
wenselijk dat er door de bewoner (of bij ontstentenis door de familieraad of door
de verantwoordelijke van de plaatsing) een vertrouwenspersoon werd gekozen of
dat er een referentiepersoon werd aangeduid en dat deze geconsulteerd wordt
indien er een belangrijke beslissing dient genomen te worden.

Het personeel van het interdisciplinaire team speelt een belangrijke rol t.o.v. de
familieleden: naar hen luisteren, hen steun bieden in hun verwarring, schuldgevoel,
angsten of lijden.
De familieleden hebben de keuze of ze al dan niet de regeling van bepaalde dingen in
het leven van hun naaste willen verderzetten: opvolging persoonlijk linnen, aankoop van
bepaald materiaal, het bepalen van het aantal kappersbezoeken,…
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DE ARCHITEC TUUR

Het R.V.T. Nazareth kan 159 bewoners onthalen, verdeeld over 7 wooneenheden. Per
wooneenheid kunnen er 19 à 25 bewoners verblijven. De kamers zijn één- of tweepersoonskamers (met mogelijkheid voor onthaal van koppels) en beschikken over een toiletruimte
en basismeubilair (bed, tafel, stoel, zetel, kast). Het is belangrijk dat de bewoner de kamer
nog verder inkleedt met persoonlijke spullen.
Op de wooneenheden is er een leefruimte waarin sommige bewoners een deel van hun
dag doorbrengen. Deze leefruimte bestaat uit een tv-hoek, een kleine keuken en een
eetplaats waar de bewoners hun maaltijden samen nuttigen. Op de wooneenheid zijn er
ook een badkamer uitgerust met een speciaal bad en douchehoek, toiletten, een bureau
en bergruimtes voor het personeel. Om de veiligheid van de bewoners te garanderen, zijn
de wooneenheden van binnenuit gesloten en kunnen ze naar buiten toe enkel geopend
worden met een code.
Meerdere wooneenheden onthalen enkel personen met dementie. De architectuur van
deze wooneenheden laat deze bewoners toe om in alle veiligheid vrij rond te wandelen
rond het centraal gedeelte.
Er zijn verschillende leefruimtes waar de bewoners kunnen deelnemen aan “het leven
in huis” : de beveiligde binnentuin, de ergotherapie, de cafetaria, de grote inkomhal, de
kapel, de vergaderzaal, de gang in de veranda, … Deze ruimtes zijn gezellig ingericht met
planten, zithoekjes, een pc-hoek, een speelhoek voor de kinderen, …
Aan de onthaalbalie is een personeelslid van de administratie aanwezig om er de
bezoekers te onthalen, hun vragen te beantwoorden en hen wegwijs te maken in de
instelling.
De gangen zijn breed en hebben leuningen, zodat de bewoners (te voet of in de rolstoel)
zich beter kunnen verplaatsen. De liften zijn groot genoeg waardoor iedereen (bewoners,
personeel, familieleden) zich gemakkelijk in heel het gebouw kan verplaatsen.
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DE OPENING NA AR DE BUITENWERELD

Het RVT Nazareth wil open zijn naar de buitenwereld. Er zijn verschillende initiatieven
die daaraan bijdragen: de samenwerking met het kinderdagverblijf Prutske (buren van
de instelling), de internetverbinding, de excursies en uitstappen, de samenwerking met
vrijwilligers en parochies uit de buurt, de activiteit ‘actualiteit’, de opmaak van een intern
krantje,…
De instelling waakt erover dat de bewoners geïnformeerd blijven en biedt hen de
mogelijkheid om deel te nemen aan het leven buitenshuis.

FIX ATIE

DE WAARDEN

Binnen het RVT Nazareth dragen wij
de waarden vrijheid, waardigheid en
autonomie hoog in het vaandel.
Iedere persoon, ook een persoon op
leeftijd, blijft in eerste instantie een
vrije burger, die, zoals elk individu,
geniet van rechten. In het bijzonder
recht op respect van de lichamelijke
integriteit, bewegingsvrijheid, recht
op respect van de autonomie en
waardigheid.

BLOK B
De bewoners die verblijven op blok B hebben
een volledige bewegingsvrijheid binnen en
buiten de instelling, behalve als de huisarts
anders voorschrijft (op medisch voorschrift,
toegevoegd aan het dossier van de bewoner).

VRIJHEID
We proberen een zo groot mogelijke vrijheid te
garanderen aan iedere bewoner, in zoverre dat
deze geen gevaar vormt voor zichzelf, andere
ouderen, noch voor derden.

BLOK A
De wooneenheden van blok A zijn beveiligd
met een beveiligingscode die het de bewoners
verhindert de wooneenheid te verlaten. De
bewoners kunnen zich vrij verplaatsen binnen
hun wooneenheid, een beveiligde ruimte.
In het algemeen zullen ze begeleid worden bij
verplaatsingen elders in de instelling of buiten
het gebouw.
Bepaalde bewoners van deze wooneenheden
mogen zich toch vrij in de instelling verplaatsen,
mits hun vaardigheden dit toelaten en in functie
van hun gepersonaliseerde levensproject.
Deze beslissing wordt genomen tijdens een
interdisciplinair overleg.
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WA ARDIGHEID

DEFINITIE VAN FIXATIE

Om de waardigheid van elke bewoner te
respecteren, trachten wij het gebruik van fixatie
maximaal te vermijden.
VEILIGHEID
Het RVT Nazareth moet waken over de veiligheid
van iedere bewoner en moet daarbij rekening
houden met diens fysieke en psychische
gezondheid.
Ondanks de omkadering die de instelling biedt,
kunnen we niet uitsluiten dat er bepaalde
risico’s genomen worden. Om het gevaar in te
perken, maken we een afweging in welke mate
we zowel vrijheid als veiligheid kunnen bieden.

De term “fixatie” dekt alle middelen, methoden en materiaal die als doel hebben de
vrijwillige mobilisatie van een deel of heel het lichaam of de vrije circulatie van personen
te beperken met het oog op de veiligheid.
In onze instelling worden de volgende middelen hieronder verstaan:
1.

Soorten bescherming die de mobiliteit beperken:
Een riem ter hoogte van de buik
Een riem aan de rolstoel (als deel van de rolstoel of eraan vastgemaakt)
“De slaapzakken”

2.

Soorten bescherming die de vrijheid beperken:
de gesloten deuren met veiligheidscode op de wooneenheden van blok A

3.

Soorten bescherming die vastgemaakt zijn aan het meubilair:
de bedbaren (indien niet op vraag van de bewoner)
in bepaalde gevallen ook het tafelblad van sommige rolstoelen

4.

Medicamenteuze fixatie: toedienen van een geneesmiddel, voorgeschreven door de
huisarts, aan een persoon die een gedragsstoornis vertoont, al dan niet veroorzaakt
door dementie, als deze persoon een gevaar voor zichzelf of voor anderen is.

AUTONOMIE
We hechten veel belang aan het luisteren
naar de bewoner. We betrekken de bewoner
in de beslissingen die hem betreffen en dit
onafhankelijk van zijn oordeelsvermogen.

Wij gebruiken enkel geschikt materiaal dat het best aangepast is en zo discreet mogelijk,
en nooit afleidingsmiddelen.

Wij engageren ons ertoe de wet inzake
patiëntenrechten te respecteren, in het bijzonder
het recht op informatie en het verkrijgen van zijn
toestemming voor het nemen van beslissingen,
ook beslissingen ivm fixatie.
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GEVALLEN WAARIN FIXATIE TOEGEPAST MAG WORDEN
Fixatie is enkel legitiem op het moment dat ze is voorgeschreven in het belang van de
veiligheid van de bewoner zelf of van andere bewoners.
Fixatie is een zorghandeling en mag enkel uitgevoerd worden indien:
er bewezen gevaar is voor de persoon zelf of voor anderen en enkel om de veiligheid
van deze personen te garanderen,
er een interdisciplinair beraad is geweest om te zoeken naar de oorzaken voor dit
gedrag en naar de risico’s als men van fixatie zou afzien,
andere oplossingen uitgeprobeerd zijn,
het team de risico’s van de fixatie voor de bewoner heeft bepaald,
de vooropgestelde procedure van de instelling gevolgd werd.
Fixatie moet uitzonderlijk blijven en van voorbijgaande aard zijn en moet zo snel mogelijk
terug opgeheven worden.

RISICO’S VAN FIXATIE

WE HECHTEN VEEL
BELANG AAN HET
LUISTEREN NAAR DE
BEWONER.

Toevlucht zoeken tot fixatie is geen onschuldige handeling en we zijn ons bewust van de
risico’s voor de fysieke en psychische gezondheid van de bewoner.
De bewoner voor wie men beslist heeft tot fixatie over te gaan, zal bijzondere aandacht
en goede opvolging krijgen.

EVALUATIE
Fixatie zal door het interdisciplinaire team geëvalueerd worden zodat ze beperkt blijft in
de tijd.
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DE COMMUNIC ATIE
BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Het RVT Nazareth heeft een communicatiecharter opgesteld:
Wij wensen dat iedereen (personeelsleden, bewoners, familieleden, bezoekers, stagiairs,
vrijwilligers,…) in de instelling open en respectvol met elkaar communiceert.

Een open en respectvolle communicatie is een zaak van iedereen.
Dit charter in de praktijk omzetten betekent dus dat iedereen zich inzet voor:
•

een open communicatie: ervoor kiezen om met elkaar te communiceren in alle
omstandigheden (met inachtneming van het goede moment en de juiste omgeving),
zelfs als het niet goed gaat, liever dan vast te zitten door dingen die niet uitgesproken
werden, niet ‘achter iemands rug’ spreken;

•

een assertieve en niet-agressieve communicatie: durven opkomen voor de eigen
ideeën met respect voor het standpunt en de gevoeligheid van de andere, (ook
delicate) boodschappen doorgeven zonder agressief te worden;

•

een respect- en tactvolle houding: niemand is verplicht om het altijd eens te zijn
met de mening van een ander, maar iedereen wordt geacht woorden, gebaren, een
intonatie en een houding te kiezen die respect uiten voor de andere als persoon
en voor diens ideeën;

•

een niet-oordelende houding: de andere niet veroordelen maar diens verschillen
eerder zien als een verrijking;

DEFINITIES
Communiceren betekent het delen van verbale (woorden,…) en non-verbale (gebaren,
mimiek, houding, …) tekens om boodschappen over te brengen.
De communicatie beperkt zich echter niet tot een eenvoudige uitwisseling van informatie.
Haar complexiteit komt door het feit dat zij ook gebaseerd is op de context van de
uitwisseling (moment, plaats, eventuele storingen,…) en dat zij eveneens afhangt van het
referentiekader (ideeën, meningen, waarden, gevoelens, ervaringen, opvoeding, cultuur,
…) van eenieder.
In Nazareth verbinden de medewerkers zich tot een open en respectvolle communicatie,
een communicatie:
•

die professioneel efficiënt is, om kwaliteitsvolle zorg en werk aan onze bewoners
te garanderen;

- die het werk van iedereen respecteert (interdisciplinaire samenwerking);
•

die indien nodig hulpbronnen aanspreekt (hiërarchische verantwoordelijken,
directie, psycholoog van het personeel, …).

- authenticiteit: oprecht en zichzelf blijven in het communiceren
•

het gebruik van de beschikbare communicatiemogelijkheden: mondelinge formele
(vergaderingen, gesprekken, schriftelijke verslagen, …) en informele communicatie
(bijvoorbeeld: terwijl je elkaar tegenkomt in de gang) en gebruik maken van de
plaatsen die voorzien zijn om de eigen goedkeuring of meningsverschil uit te
drukken (vergaderingen, gesprekken).

WIJ VERBINDEN ONS TOT
EEN OPEN EN RESPECTVOLLE COMMUNICATIE.
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