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Beoogd doel

Aantal studenten

Door eerst zelf te ervaren, makkelijker met patiënt / bewoner in gesprek te komen wat
voor hem of haar echt belangrijk is.

Duur werkvorm
Korte omschrijving
Als je in een instelling terecht komt voor kortere of langere tijd ten gevolge van een
beperking worden kleine algemeen dagelijkse levensbehoeften heel belangrijk.
Schrijf 10 levensbehoeften op die voor jou belangrijk zijn en waarom.

Benodigde voorbereiding/materialen c.q. stappen

10 levensbehoeften lijken niet veel maar door allerlei omstandigheden zoals je
beperking / drukte van verpleging / andere dagindeling door disciplines kunnen aan
de helft van de levensbehoeften niet voldaan worden.
Haal 5 levensbehoeften van je lijstje weg.

Voorbeeld uit de praktijk

Als je dit gedaan hebt, zet dan voor jezelf, jouw 5 levensbehoeften in de juiste
volgorde van belangrijkheid en waarom zijn deze zo belangrijk voor jou.
Overleg met diegene die naast jou zit je 5 levensbehoeften en de volgorde ervan.

Er was eens een mevrouw die bij ons op de afdeling kwam om te sterven. Zij wenste;
hoe ziek ik ook ben, ik wil elke dag er schoon en verzorgd bijliggen in een blouse.
Doordat wij dit wisten en dit in het werkplan vermelden en dit doorgaven tijdens de
overdracht is ook gebeurd wat mevrouw wilde. Toen mevrouw niet meer
aanspreekbaar was en niet meer kon vertellen wat zij wilde, werd zij elke dag door
ons na het wassen aangekleed met een blouse. Hierdoor kwamen wij tegemoet aan:
de individuele wens van de zorgvrager en mede hierdoor konden naasten en
collega's met een goed gevoel terugkijken naar de zorg die er aan mevrouw gegeven
is.
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