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VISIE OP WONEN
Vanuit de opdrachtverklaring stelt het WZC Heilige Familie dat zij wil voorzien in aangepast
en eigentijdse woon- en begeleidingsvormen voor ouderen. Hiervoor wordt ingespeeld op de
actuele trends in de ouderenzorg, en op de veranderende noden van de ouderen in de
maatschappij.
Wonen is streven naar een optimaal leefklimaat waar de bewoner zich als thuis kan voelen,
door
te luisteren naar en in te spelen op de behoeften en de wensen van de bewoners
rekening te houden met het recht op vrije keuze en privacy
de bewoner respectvol te benaderen, met eerbied voor zijn eigen levensgeschiedenis
de bewoner kansen te bieden, die overeenstemmen met zijn mogelijkheden, om zich
te ontplooien
sociale contacten te bevorderen in gezellige en huiselijke leefruimtes, cafetaria en
tuinen
een gevarieerd aanbod van animatie, pastorale en ontspanningsactiviteiten aan te
bieden.
Het WZC Heilige Familie wil een open huis zijn, waarbij vrienden en familie vrij ontvangen,
en waar vrijwilligers en seniorenorganisatie mee betrokken worden in de organisatie om de
sociale contacten van de bewoner met de lokale gemeenschap te bevorderen. Eveneens
tracht het WZC de autonomie van de bewoner te eerbiedigen, waarbij het recht op privacy
volledig gerespecteerd wordt.
VISIE OP LEVEN
Vertrekkend van de behoeftehiërarchie van Maslow, wil het WZC Heilige Familie de bewoner
volgen in zijn groei naar zelfontplooiing. We trachten de mogelijkheid te creëren om de
bewoner te laten zijn wie men is, door zowel aandacht te hebben voor de basisbehoeften als
voor de behoefte naar zelfwaardering en zelfontplooiing. Dit vertaalt zich in de animatieve
grondhouding die we vragen van de medewerkers, alsook het belang dat gehecht wordt aan
spiritualiteit en pastorale zorg.
Respect voor het leven is respect voor de mens als persoon. Zorgen voor een uniek persoon
met zijn unieke levensloop, is hem onvoorwaardelijk bevestigen in zijn waardigheid als
persoon, ongeacht ziekte of handicap.
In onze visie rond zorg voor het menswaardig levenseinde stellen wij de zelfbeschikking van
de bewoner voorop. Onze palliatieve zorg is gesteund op het tegemoetkomen aan het
verlangen naar een menswaardig leveneinde, met aandacht voor warme zorg en nabijheid,
vertrouwen en respect voor de autonomie van de bewoner.
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VISIE OP ZORG
Het WZC Heilige Familie streeft ernaar de best haalbare kwaliteit en zorg aan de bewoner te
bieden. We engageren ons om met toegewijde inzet zorg te geven, hartelijk, met geduld en
begrip, en ons in te leven in de belevingswereld van de bewoner.
In het streven naar menswaardige zorg, reflecteren we over de zorg die we geven, en
participeren we aan overleg en vorming. We trachten met iedere bewoner een relatie op te
bouwen, waarbij we aandacht hebben voor zijn verlangens en zijn angsten. We hebben
aandacht voor het dagelijkse leven van de bewoner, en denken na over hoe de bewoner
wenst verzorgd te worden. In onze relatie met de bewoner streven we naar een
presentiegerichte zorg. Door het werken met aandachtspersonen geven we vorm aan de
relatie en de vertrouwensband tussen bewoner en medewerker

