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Zorgconcept Sefkat: een Zorghuis voor Turkse en Marokkaanse ouderen, Zorggroep Elde
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VOORWOORD
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat omtrent het thema allochtone ouderen en zorg op korte
termijn een probleem ontstaat. Een belangrijk deel uit de migrantengroepen zal de komende
jaren zorg nodig hebben en veel van hun kinderen zal deze zorg uiteindelijk niet (volledig)
kunnen bieden. Dit stelt de ouderenzorg in Nederland voor nieuwe vragen: hoe zorgen wij
voor die ouderen die uit zoveel verschillende culturen afkomstig zijn, wat betekent dit als de
vraag van de cliënt leidend is? Met andere woorden: hoe kunnen wij deze zorg op een goede
manier aan gaan bieden?
Er bestaat nog geen cultuurspecifiek Zorghuis voor Turkse en Marokkaanse ouderen.
Geïndiceerde ouderen die opgenomen worden, komen op het moment in de reguliere zorg
terecht. Een ruime meerderheid van de doelgroep geeft aan cultuurspecifieke
zorgvoorziening te prefereren. Ook voor de kinderen –die vaak intensieve mantelzorg
verlenen- van de doelgroep lijkt dit een goed alternatief te zijn. Een eigen Zorghuis kan de
verlichting bieden die dringend nodig is. De stichting Zorggroep Elde is daarom bezig met het
opzetten van een Zorghuis voor Turkse en Marokkaanse ouderen. De vergrijzing en daarmee
de zorgvraag vanuit deze ouderen neemt toe en daarmee de zorgverplichting en druk op de
2e generatie. Gezien het effect hiervan op de gezondheid en gezien de vraag vanuit de
ouderen is een dergelijk Zorghuis van groot belang voor onze samenleving. De situatie in
Brabant vraagt een eigen aanpak. Men woont hier veel meer verspreid dan in de Randstad.
In 2011 start Zorggroep Elde met de verzorging en verpleging van ongeveer 18 zorgvragers.
Tegelijkertijd wordt gestart met nieuwbouw van een multicultureel Zorghuis met een
capaciteit van 64 plaatsen. Naast bestaande onderzoeken hebben we zelf meer specifiek
onderzoek verricht hier in de regio. Door de Vrije Universiteit van Amsterdam, de
Universiteit van Tilburg en de Avans Hogeschool Den- Bosch hebben we onderzoek laten
uitvoeren naar de behoeften en wensen van Turkse en Marokkaanse ouderen met
betrekking tot een Zorghuis. Tevens hebben wij gekeken naar de bevolkingscijfers in deze
regio die een toenemend aantal ouderen uit deze groep laat zien.
Het zorgconcept voor het Zorghuis is gebaseerd het Prestatiemodel Zorg PREZO, ontwikkeld
door stichting Perspekt in opdracht van ActiZ. PREZO biedt kwaliteitssystemen die passen bij
de visie van Verantwoorde Zorg. Het uiteindelijke doel is om de zorg op zo een manier aan te
bieden waarin de Turkse en Marokkaanse ouderen zich (h)erkend voelen in hun specifieke
behoeften, terwijl hun kinderen zich met een gerust hart en zonder schuldgevoel kunnen
wijden aan de eisen die de Nederlandse samenleving aan hen stelt. Het komt hun integratie,
en daarmee ons allen als samenleving, ten goede.

Zorggroep Elde
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ONZE MISSIE EN VISIE
Missie op het Zorghuis voor Turkse en Marokkaanse ouderen
Het bieden van een intramurale zorgvoorziening voor mensen afkomstig uit Turkije en
Marokko. Daarbij gaat het met name om zorg op lichamelijk, en/of psychogeriatrisch gebied
die in de thuissituatie niet (meer) geboden kan worden. Met de geboden zorg willen we de
ouderen de mogelijkheid bieden om de levensweg welke men tot nu toe bewandeld heeft zo
goed als mogelijk voort te zetten met de wetenschap dat wij in West-Europa wonen. Deze
levensweg komt voornamelijk tot uitdrukking op gebieden zoals eten, religie, sfeer,
woonomgeving e.d. en was of is niet voort te zetten in een regulier huis.
Onze kijk op zorg- en dienstverlening
Binnen onze cultuurspecifieke woonzorgcentra bepalen de eigen keuzes van de cliënt de
richting voor de zorgen dienstverlening. Men heeft zelf de regie in handen en de zorg die de
medewerkers leveren, komt pas in beeld als de bewoners bepaalde activiteiten niet meer
zelf kunnen uitvoeren. Wij streven ernaar dat onze bewoners zich goed voelen op zowel
lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Niet het Zorghuis staat daar bij centraal, maar de
bewoner!
De nodige toelichting hierop…
Wat wordt bedoeld met een ‘Zorghuis’?
Een Zorghuis is een zorginstelling waar zowel ‘zware’ zorg (gegeven in verpleeghuizen) als
‘lichte’ zorg (gegeven in verzorgingshuizen) geboden kan worden. Binnen Zorghuis Şefkat zal
het overgrote deel van de zorg aan de bewoners uit zware zorg bestaan.
Waarom voor Turkse én Marokkaanse ouderen?
Omdat zij ondanks de verschillen, toch vele overeenkomsten hebben, zoals; velen zijn
moslim, hebben hechte familiebanden met onderling verlenen zorg, specifieke man/vrouw
verhoudingen, en overeenkomstige sociaal-economische situatie in Nederland.
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1. WAT IS PREZO?
PREZO is ontwikkeld door Stichting Perspekt, in opdracht van ActiZ. PREZO staat voor
PREstaties in de ZOrg. Het gaat om een integraal systeem voor de intramurale ouderenzorg
en thuiszorg. Met PREZO is een nieuwe generatie kwaliteitssystemen ingeluid die past bij de
visie van Verantwoorde Zorg: verantwoorde zorg wordt weergegeven als ‘zorg van goed
niveau, dat in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig, en patiëntgericht verleend wordt
en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Daarbij staan niet de procedures en
protocollen (systeem) centraal, maar de resultaten voor de cliënt’ (ActiZ 2007b). PREZO
helpt zorgaanbieders om de normen Verantwoorde Zorg te implementeren en blijvend te
kunnen garanderen.
PREZO is opgebouwd vanuit de zorgrelatie
tussen cliënt en medewerker. Het is een
instrument dat helpt de omslag te maken van
denken vanuit randvoorwaarden naar denken
vanuit prestaties. PREZO volgt daarbij de
structuur van de normen met het onderscheid
tussen pijlers, domeinen en voorwaarden.
Zoals blijkt uit het ronde schema van PREZO
richt de binnenste ring zich op de vier
domeinen –ook wel levensgebieden- waaruit
kwaliteit van leven bestaat, namelijk; mentaal
welbevinden,
lichamelijk
welbevinden
/gezondheid, woon- en leefomgeving, en
participatie/sociale redzaamheid. Per domein
is beschreven welke prestaties (bv. ‘de cliënt
voelt zich veilig’) de cliënt hier kan verwachten. Om de prestaties voor de cliënt op deze vier
domeinen te kunnen realiseren is er altijd een Zorgleefplan nodig en adequate
communicatie met en informatie aan de cliënt. Deze pijlers (middelste ring) ondersteunen
de prestaties die op de domeinen aan de cliënt worden aangeboden. Vervolgens zijn er ook
nog een aantal voorwaarden (buitenste ring) nodig om de prestaties voor de cliënt te
kunnen leveren, namelijk; professionele medewerkers en een professionele organisatie.
Door middel van deze structuur laat PREZO zien welke activiteiten van medewerkers kunnen
bijdragen aan de betreffende prestatie (en indicatoren). Hiermee maakt PREZO de kwaliteit
van zorg heel herkenbaar voor medewerkers en overbrugt daarmee de kloof tussen de
dagelijkse praktijk en het beleid. PREZO maakt ook zichtbaar welke voorwaarden nodig zijn
om medewerkers die activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten verrichten. PREZO
levert hierbij een ‘toolkit’ met informatie en instrumenten. De prestaties kunnen later
gemeten worden op twee manieren: via indicatoren uit het Kwaliteitskader Verantwoorde
Zorg waarvoor de organisatie zelf metingen verricht (‘meetwerk’) en via een onafhankelijk
cliëntenwaarderingsonderzoek (CQ-index). Met het evaluatie-instrument kan men
beoordelen of de prestaties worden geleverd en welke verbeterdoelen hier eventueel uit
afgeleid kunnen worden. Dit instrument kan ook op concern-, locatie-, team- en
afdelingsniveau worden toegepast (website Stichting Perspekt 2008).
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2. PREZO ALS KWALITEITSSYSTEEM VOOR DIT ZORGCONCEPT
Met het zorgconcept voor het Zorghuis voor Turkse en Marokkaanse ouderen wil Zorggroep
Elde voldoen aan de normen van Verantwoorde Zorg waarbij ‘kwaliteit van leven’ centraal
staat. Kwaliteit van leven wordt gedefinieerd als ‘het functioneren van personen op fysiek,
psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan’ (Nationaal Kompas
Volksgezondheid 2009). Aangezien de domeinen van deze definitie de basis vormen van het
PREZO werkmodel, zal het een ideaal instrument zijn om het gewenste resultaatverantwoorde zorg aan Turkse en Marokkaanse ouderen- te kunnen waarborgen.
Op basis van literatuur en eigen onderzoek hebben mensen met een andere culturele
achtergrond andere behoefte op het vlak van religie, voeding, vrijetijdsbesteding, en
communicatie (taal en benadering). Dit zorgconcept zal zich op deze vlakken specificeren en
daarmee van toevoegende waarde zijn op het praktisch gebruik van PREZO in de
ontwikkeling van het Islamitische Zorghuis. Daarnaast, hopen wij hiermee een voorbeeld te
zijn voor andere intramurale zorginstellingen die ook gehoor willen geven aan de behoefte
van onze multiculturele samenleving.
De opbouw van het zorgconcept is als volgt; van iedere domein, pijler, en voorwaarde zijn de
prestaties gegeven zoals vermeldt in het PREZO rapport. Het zorgconcept is ontwikkeld voor
een Zorghuis, dus zijn alleen de prestaties geïncludeerd die zich richten op de intramurale
zorg, de prestaties voor thuiszorg zijn buiten beschouwing gelaten (het PREZO rapport geeft
zelf aan indien er een prestatie van toepassing is op alleen intramurale zorg, thuiszorg, of
beide). Indien relevant, is er een algemene toelichting gegeven op de prestatie zoals gebruikt
in het PREZO model. Vervolgens is op basis van literatuuronderzoek1 en een recentelijk
uitgevoerd onderzoek door Zorggroep Elde, specifieke actiepunten/aanbevelingen
geformuleerd voor het Zorghuis Şefkat. Tot slot worden daarbij de relevante instrumenten
voor Şefkat genoemd. Al deze onderdelen zijn weergegeven in de tabellen. De prestaties die
universeel gelden voor iedere cliënt en/of zorginstelling, zijn niet besproken.

1

Literatuuronderzoek ten aanzien van allochtone groepen/ouderen; e.g. gezondheidsdeterminanten,
wensen&behoeften t.a.v. zorg, religieuze en culturele grondslagen, intercultureel zorgaanbod.
Literatuur is onuitputtend en daarom in hanteerbare kwantiteit geïncludeerd in dit zorgconcept.
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3. DOMEINEN
De vier domeinen vormen de basis voor verantwoorde zorg: ‘de cliënt wordt adequate zorg
van een goed niveau geboden, die de kwaliteit van zijn of haar leven vakbekwaam
ondersteunt op de domeinen lichamelijk welbevinden/gezondheid, woon- en leefomgeving,
participatie/sociale redzaamheid en mentaal welbevinden.’
3.1. LICHAMELIJK WELBEVINDEN/GEZONDHEID
Het domein ‘lichamelijk welbevinden/gezondheid’ wordt gedefinieerd met de norm: ‘de
cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering, een schoon en
verzorgd lichaam, waarbij steeds goed wordt ingespeeld op veranderingen in de
gezondheid’. Indien sprake is van intramurale zorg, mag de cliënt rekenen op smakelijke
maaltijden, hapjes en drankjes.’
De prestaties voor de cliënt zijn:
1. De cliënt wordt zoveel mogelijk behoed voor het ontstaan van decubitus; indien
aanwezig, wordt decubitus adequaat behandeld;
2. De cliënt krijgt adequate verzorging betreffende eten en drinken;
3. De cliënt wordt zoveel mogelijk behoed voor vallen;*
4. De cliënt wordt ondersteund om medicijnen op een verantwoorde wijze te
gebruiken;
5. De cliënt wordt zoveel mogelijk behoed voor het ontstaan van infecties; indien
aanwezig, worden infecties adequaat behandeld;*
6. De cliënt krijgt adequate verzorging betreffende incontinentie;
7. Indien vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn, worden deze voor de cliënt zo
beperkt mogelijk toegepast;*
8. De cliënt krijgt passende aandacht en adequate zorg voor zijn gezondheidsklachten
en pijn;
9. De cliënt krijgt passende aandacht voor individuele beperkingen en mogelijkheden;*
10. De cliënt krijgt passende aandacht en adequate zorg rondom het levenseinde;
11. Indien bij zorgverlening aan de cliënt hulpmiddelen nodig zijn, zijn deze snel
beschikbaar; er is sprake van adequaat en veilig gebruik van middelen;*
12. De cliënt heeft een schoon en verzorgd lichaam;
13. De cliënt krijgt smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes;
De bovenstaande prestaties die een cultuurspecifieke invulling behoeven zijn hieronder
weergegeven in een tabel. Van elke prestatie zijn de actiepunten/aanbevelingen voor het
Zorghuis gegeven op basis van literatuurstudie en onderzoeken uitgevoerd door Zorggroep
Elde.
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CULTUUR-SPECIFIEKE INVULLING VAN DE PRESTATIES 2&13, 4, 6, 8, 10, en 12.

PRESTATIE 2&13: SPECIFIEKE WENSEN T.A.V. ETEN EN DRINKEN.
Literatuur:
Religieuze spijswetten
belangrijk;

“Voor moslims geldt dat de bereiding van het eten Halal (Islamitische
wijze) moet zijn. Het eten van varkensvlees, producten die in varkensvet
bereid zijn of die met varkensvlees in aanraking zijn geweest, worden niet
gegeten.” (Stagg 2004, Jacobs et al. 2002, van Hal 2006)
“Er zijn ook verschillende religieuze rituelen met betrekking tot
voedselbereiding. Vooral bij vieringen speelt voeding vaak een belangrijke
en symbolische rol.” (Booij 2006, Bedaux et al. 1997)
“Sommige moslims nuttigen alcoholische dranken.”*alcoholische dranken
mogen volgens de koran niet gedronken worden] (Zorggroep Elde 2010)

Extra aandacht en begeleiding;

“Uit interviews met zorgverleners blijkt dat voldoen aan specifieke wensen
van allochtone ouderen t.a.v. voeding extra aandacht kost, zoals deze
quote illustreert; Allochtonen hebben vaak wantrouwen naar de NL
keuken, waardoor familie zelf eten meeneemt, lastig want ik zit dan met
een cliënt met slikproblemen waardoor er aangepast voedsel nodig is,
bijvoorbeeld gemalen voeding, maar ik weet niet wat de familie
meebrengt, en het is niet altijd goed voor de cliënt. Het kost tijd om de
familie hierin te betrekken, op de hoogte te brengen van de behoeften van
de cliënt. (Jacobs et al.2002)

Voldoen aan algemene
voedingseisen;

“Oudere migranten hebben andere wensen met betrekking tot voeding, al
is dit in de praktijk wel moeilijk te realiseren. Onder andere moet de
voeding in verpleeghuizen aan allerlei eisen voldoen, wat ook vaak voor
knelpunten zorgt.” (Interview met intercultureel verpleeghuis De
Schildershoek, uit: Ouaouirst en Smal 2008).

Voldoen aan voedingswensen in
de praktijk;

“Op basis van vergelijkend onderzoek tussen multicultureel verpleeghuis
De Schildershoek en ‘autochtoon’ verpleeghuis Houtwijk, blijkt dat; in De
Schildershoek is een grotere variëteit in maaltijdcyclussen, meer vraag
naar ritueel geslacht vlees, en familie neemt vaker warme maaltijden van
huis mee.” (Jacobs et al. 2002)
‘Uit het interview met de chef-kok van intercultureel verpleeghuis De
Schildershoek: “allochtonen zijn (vanuit hun geloof) sommige dagen
vegetarisch, tot veganistisch (geen ei of andere dierlijke ingrediënten) en
andere dagen niet. […] In hectische tijden (zomermaanden, ziekte van
keukenpersoneel) worden voor de autochtone bewoners kant-en-klare
maaltijden aangeschaft om tijd te besparen, maar dit kan niet voor de
allochtone ouderen. Daarbij is ‘halal’ voor de één ritueel geslacht vlees van
viervoetige, voor de ander van tweevoetige. De hygiëne-eisen zijn strenger
voor de allochtone ouderen; halalvlees mag niet bereidt worden in een pan
waarin net niet-halal is gekookt. Dit alles maakt de bereiding van
gerechten voor de allochtone ouderen duurder dan voor de autochtone
bewoners, o.a. ook door het importeren van bepaalde producten die niet in
Nederland verkrijgbaar zijn.” (Jacobs et al. 2002)
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Turkse/Marokkaanse kok;

“De meerderheid van de Turkse en Marokkaanse ouderen geeft aan dat ze
het fijn zouden vinden als er een Turkse en/of Marokkaanse kok is die het
eten bereidt.” (van Hal 2006).

Het gebruik van de keuken door
cliënten;

“De vrouwelijke respondenten geven aan niet per se zelf te willen koken,
maar het zou wel leuk zijn als ze tijdens speciale gelegenheden, zoals de
Ramadan, van de keuken gebruik kunnen maken.” (van Hal 2006).

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Spijswetten en voedingswensen
belangrijk;

“Met betrekking tot de maaltijd vindt 94% van de respondenten het heel
erg belangrijk dat de maaltijden halal zijn. Daarnaast vinden de
respondenten het heel erg belangrijk/ belangrijk dat het eten binnen het
Zorghuis Turks of Marokkaans is (88%), dat er warm wordt gegeten in de
avond (85%), dat de familie kan blijven eten (78%), dat er met de
feestdagen gekookt kan worden (78%), dat men samen eet (76%), dat de
familie kan koken (69%), dat de bewoners zelf kunnen koken (67%), dat er
s ’middags warm wordt gegeten (66%).”

Verschillen tussen man/vrouw?

“Een verschil van meer dan 10% tussen de mannen en vrouwen is te zien
in de antwoordcategorie heel erg belangrijk op de stelling dat de bewoners
zelf kunnen koken; vrouwen vinden dit belangrijker.”

Verschillen tussen M/T?

“Turkse ouderen vinden het belangrijker dat het eten Turks of Marokkaans
is (een verschil van 20%).”

Hulp van mantelzorgers/familie?

“Iets meer dan de helft van de geïnterviewde mantelzorgers geeft aan te
willen helpen met koken (55%).”

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;
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1. In de keuken moet rekening gehouden worden met specifieke
spijswetten, bijvoorbeeld de bereiding van halal-vlees:
a. Daarbij oog houdend voor persoonlijke voorkeuren van
de cliënt.
2. Inkoop van voeding en ingrediënten (o.a. halal-vlees en
Marokkaans/Turkse specerijen);
3. De bereiding van cultuurspecifieke maaltijden;
a. Ingevlogen maaltijden en/of in het Zorghuis bereidt door
een kok die bekend is met de islamitische keuken;
4. Het vertrouwen winnen van de cliënt en zijn/haar familie in de
kwaliteit van de keuken;
a. Door de mogelijkheid te bieden om een bezoek te
brengen in de keuken.
5. Persoonlijke voorkeuren van de cliënt weergegeven in een
overzichtelijk tijd-wensen schema waarin staat;
a. De tijden van de maaltijden
b. Warme maaltijd s ’middags/s ’avonds of beide
c. Gezamenlijk eten of alleen
d. Persoonlijke voorkeuren (wel/geen alcohol?)
6. Tijdens speciale gelegenheden (bv. Ramadan) het aanbieden van
gebruik van (een deel van- ) de keuken door de (vrouwelijke-)
cliënten en hun familie;
a. Of optie om een kleine gezamenlijke keuken ter
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beschikking te stellen, waar onder begeleiding, de
cliënten en hun familie gebruik van kunnen maken.
7. De cliënt de mogelijkheid beiden maaltijden te ontvangen van de
familie;
a. Op vaste dagen en tijden wat eventueel per maand
gewijzigd kan worden.
b. Dit
financieel
waarborgen
(de
hoogte
van
voedingsbijdrage).
8. Blijven voldoen aan de algemene voedingseisen;
a. Specifieke voedingswensen van de cliënt hierin
integreren (voor zover mogelijk).

Voor de medewerker;

1. Bekend zijn met- en begrip hebben voor- de gebruiken rondom
voeding voor de cliënt;
2. Persoonlijke voorkeuren niet uit het oog verliezen en hieraan te
voldoen zo goed als mogelijk;
3. Indien vragen of problemen zich voordoen dit op tijd melden bij
desbetreffende.
Tips:
-Wat betekent ‘Halal’? (zie voor meer informatie het internet)
Halal (Arabisch:
: rein, toegestaan) is een islamitische term waarmee
wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Het tegenovergestelde
is in niet-juridische termen haram (Arabisch:
: onrein, verboden). Het
gaat hierbij zowel om handelingen als producten. Moslims mogen alleen
voedsel eten dat halal is. Soera De Koe 172-173 zegt hierover:
O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u
hebben voorzien en dank God, indien gij Hem alleen aanbidt. Hij
heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en
datgene, waarover een andere naam, dan die van God is
uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet
wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want God
is Vergevensgezind, Genadevol.
Halalvlees dient uitgebloed vlees te zijn van een beperkt aantal toegestane
dieren, die volgens de islamitische voorschriften en onverdoofd geslacht
worden (dhabiha). Vlees van carnivoren en van dieren die spontaan
gestorven zijn, evenals het expliciet in de Koran vermelde varkensvlees,
zijn enkel toegestaan als er niets anders voorhanden is om in leven te
blijven. Paardenvlees is niet verboden, maar het slachten van paarden is
onder moslims niet gebruikelijk. Dieren die nog zogende jongen hebben
evenals de zogende jongen zelf mogen niet geslacht worden. Het doden
van een dier is enkel toegestaan voor consumptie of om het uit zijn lijden
te verlossen indien het ziek of gewond is.
-Blijf oog houden voor verschillen….
“Zorgverleners die denken dat alle Marokkanen halal eten volgen de
gangbare beeldvorming en kunnen de plank behoorlijk misslaan. Ga in
gesprek met de cliënten en blijf communiceren.” (Uit groepsgesprekken
tussen medewerkers van verschillende zorginstellingen, ActiZ 2009)
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Relevante instrumenten Şefkat:

-

Algemene instrumenten (t.a.v. hygiëne, mondzorg,
kunstmatige voeding, slikproblemen, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE (zie intranet!):
 Zorgleveringsovereenkomst;
artikel
t.a.v.
maaltijden.
 Verpleeg-verzorgingstechnische
handelingen:
protocol
’meegebrachte
etenswaren’,
protocol ‘vocht en voedselvoorziening’.

PRESTATIE 4: VISIE OP GEBRUIK EN VERTROUWEN IN MEDICATIE.
Algemene toelichting op de
Onder medicijn incidenten wordt verstaan; medicijn niet gegeven,
prestatie:
verkeerde dosering gegeven, medicijn op verkeerd tijdstip gegeven, cliënt
heeft medicijn niet genomen, verkeerd medicijn gegeven, of overige
situaties. Relevante faciliteiten voor de organisatie zijn een adequaat
distributiesysteem, adequaat beheer, en farmaceutisch overleg.
Literatuur:
Verschil in gebruik van
medicatie/interventies;

“Allochtonen maken meer gebruik van medicijnen op recept (of in ieder
geval meer medicijnen voorgeschreven krijgen) dan autochtonen, terwijl
het gebruik van vrij verkrijgbare medicijnen onder sommige allochtone
groepen (o.a. Turken en Marokkanen) juist lager is.” (Lindert et al. 2004,
Schellingerhout 2004, Weide en Foets 1997)
“Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen gebruiken meer pijn- en
koortswerende middelen en medicijnen tegen hoest, verkoudheid, griep
en keelpijn dan autochtonen. *…+ verder maken ze meer gebruik van
medicijnen voor suikerziekte en darmstoornissen en reuma; dit komt ook
meer bij deze groepen voor.” (Schellingerhout 2004)
“Allochtone ouderen en hun familieleden prefereren een (medische)
actie/interventie, ook al is deze actie in de ogen van de - autochtone medische staf onnodig. De verschillende disciplines geven aan dat de
begeleiding daardoor extra tijd en inspanning kost; zij moeten veel extra
uitleg geven over bepaalde acties of de keuze om geen actie te nemen
(bijvoorbeeld bij terminale patiënten).” (Jacobs et al. 2002)
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Determinanten voor gebruik;

“Het gebruik van medicijnen op recept wordt voornamelijk veroorzaakt
door de ervaren gezondheid (hoe beter, hoe lager het gebruik) en comorbiditeit (ouderen met 2 of meer aandoeningen, gebruiken meer
medicatie). Allochtone ouderen gebruiken dus vaker medicatie, omdat ze
zich ongezonder voelen en vaker chronische aandoeningen hebben.”*..+
Verder; gebruik van medicatie hangt af van mate van sociaal-culturele
integratie; ouderen die culturele opvattingen hebben die dichter
aansluiten bij die van de autochtone bevolking, gebruiken minder
medicijnen op recept dan ouderen die een culturele opvatting hebben die
verder daarvan af ligt. “(Schellingerhout 2004)

Gebruik van religieuze
geneeswijzen en geneeskundig
hulp in land van herkomst;

“Turkse en Marokkaanse ouderen zoeken relatief vaker geneeskundige
hulp in het land van herkomst (in vergelijking met Surinamers en
Molukkers).” *…+ Redenen; nieuwe klacht of ziekte die opkwam tijdens
bezoek aan het land, tijdens bezoek nam de klacht/ernst toe,
ontevredenheid met zorg in Nederland, ondergaan periodieke controle in
het land. Verder; In Turkije en Marokko kunnen bepaalde medicijnen
gemakkelijker verkregen worden dan in Nederland.”(Schellingerhout
2004)
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“Niet iedere migrant met een islamitische achtergrond gelooft in het werk
van islamitische genezers. Uit een aantal onderzoeken blijkt bijvoorbeeld
dat vijf tot tien procent van de Turkse en Marokkaanse moslims in
Nederland weleens gebruik maakt van de diensten van islamitische
genezers. Zij doen dit vaak naast de reguliere behandeling. Wanneer
patiënten geloven dat hun ziekte het gevolg is van een bovennatuurlijke
oorzaak zal eerder gebruik worden gemaakt van een traditionele genezers.
De behandeling kan bestaan uit het uitvoeren van rituelen of het gebruik
van amuletten.” (Hoffer 2005b)
“Cliënten consulteren islamitische genezers voor verlichting van pijn en/of
angsten, uit teleurstelling over reguliere behandelingen, uit wanhoop of
omdat zij er van overtuigd zijn dat bovennatuurlijke zaken spelen waar
een reguliere zorgverlener niets aan kan doen. De klachten kunnen van
zowel fysieke, psychosomatische als psychische aard zijn.”(Hoffer 2005b)
Medicatie als ‘onrein’;

“Het gebruik van zetpillen kan als onrein worden gezien. Ook inwendig en
rectaal onderzoek”. (VU Medisch Centrum 2008)

Onbekendheid met ‘preventie’;

“Het vóórkomen van ziekte of klachten wordt in veel niet-westerse
culturen verbonden met bovennatuurlijke zaken, zoals het dragen van een
amulet of het gunstig stemmen van geesten. Men gaat pas medicijnen
gebruiken als er klachten zijn. Hierdoor kan het begrip ‘preventie’ en het
daarbij chronische medicijngebruik ter preventie van symptomen onbegrip
geven. Extra aandacht voor medicatie-inname en de uitleg door de
hulpverlener is erg belangrijk.” (VU Medisch Centrum 2008)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Zorg/medicatie uit eigen cultuur:

“Het merendeel van de respondenten (oudere migranten) vindt het
belangrijk tot heel erg belangrijk dat er medicatie/zorg uit eigen cultuur
aangeboden kan worden. Daarin verschilt de mening op basis van geslacht
en afkomst niet.”

Actiepunten/aanbevelingen:
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Voor de organisatie;

1. Aanpassen van protocollen gericht op medicijngebruik en gebruik
van specialisten door de cliënt;
a. De formulieren/zorgplan specificeren op mogelijk
behoefte/gebruik van religieuze geneeswijzen.
2. Medewerkers informeren en leren over bijvoorbeeld;
a. ‘Hoe om te gaan indien cliënt niet vertrouwd is met de
medicatie’?
b. ‘Hoe om te gaan met cliënten die een alternatieve
geneeswijze wensen’?

Voor de medewerker;

1. De medewerker dient rekening te houden met een mogelijke
cultuurgebonden visie van de cliënt t.a.v. medicatiegebruik (zie
ook prestatie 8);
a. De mate van vertrouwen van de cliënt in de medicatie en de
verwachtingen van de werking.
b. Kennis hebben van de mogelijke wens van de cliënt tot
gebruik van religieuze geneeswijze (vaak naast de reguliere
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c.

geneeswijze).
Een professionele benadering met persoonlijke aandacht
voor de cliënt (en eventueel met familie) is daarbij essentieel
(tijdens Zorgleefplan gesprekken bv.)

Relevante instrumenten Şefkat:
-

-

Algemene instrumenten (t.a.v. medicatieveiligheid,
aanpak polifarmacie, handreiking medicijngebruik,
ziektebeeld specifieke richtlijnen, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Verpleeg-verzorgingstechnische
handelingen:
protocollen/richtlijnen
‘geneesmiddelen’,
protocol ‘ziekenzalving’.

PRESTATIE 6: INCONTINENTIE ALS ‘ONREIN’ BESCHOUWING
Algemene toelichting op de
Onder urine-incontinentie wordt verstaan; iedere vorm van onvrijwillige
prestatie:
urine verlies. Urineretentie is dus geen incontinentie. Relevante
faciliteiten voor de organisatie zijn voldoende en gemakkelijk te bereiken,
toiletten met hulpmiddelen, en genoeg incontinentiemateriaal.
Literatuur:
Incontinentie als beperking;

“Bepaalde bijwerkingen van medicatie kunnen om religieuze of culturele
redenen als onacceptabel ervaren worden. Voor een moslim kan
bijvoorbeeld incontinentie of diarree betekenen dat hij de behandeling
niet meer kan uitvoeren waarbij hij ritueel rein moet zijn, gedacht kan
worden aan bidden.” (VU Medisch Centrum 2008)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:

Geen data.

actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;

1. De medewerkers informeren over de mogelijke wens van cliënten
tot meermalig verschonen, dit als mogelijk gevolg van het kunnen
uitvoeren van rituele handelingen door de cliënt.

Voor de medewerker;

1. Indien de cliënt dit wenst, eventueel altijd verschonen voordat de
cliënt een rituele handeling wil uitvoeren, bijvoorbeeld bidden.

Relevante instrumenten Şefkat:
-

-

Algemene instrumenten (t.a.v. continentiestoornissen en
urine-incontinentie, LESA, ondersteuningspakket zorg bij
de toiletgang, etc. > zie PREZO)
Uit organisatie Handboek ZGE:
 Verpleeg-/.technische handelingen: protocol
‘incontinentie en toiletgang’.

PRESTATIE 8: BELEVING EN UITING VAN PIJN EN GEZONDHEID
Literatuur:
Slechtere beoordeling van
gezondheid;
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“Turkse en Marokkaanse ouderen beoordelen hun gezondheid vaker
(zeer) slecht dan autochtone ouderen (Dagevos 2001, Poort et al. 2001,
Schellingerhout 2004, van Lindert et al. 2004). Meer dan 40% van de
Turkse en Marokkaanse ouderen vindt de eigen gezondheid slecht tot
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zeer slecht, vergeleken 18% van de autochtonen.” (Schellingerhout 2004)
“Turkse, Marokkaanse, en Surinaamse 55plussers rapporteren (-gebaseerd
op zelfrapportage-) gemiddeld meer chronische aandoeningen dan
autochtonen. Turkse ouderen (met name de vrouwen) melden verreweg
de meeste aandoeningen.”(Schellingerhout 2004)
Verschil in beleving van
ouderdom;

“allochtone ouderen hebben een andere beleving van ouderdom en oud
zijn.” (Robinson et al. 1992, Vorstenbosch 2003) “De Turkse en
Marokkaanse ouderen hebben vaker het gevoel dat ze oud zijn dan
autochtone en andere allochtone groepen.”(Schellingerhout 2004, de
Vries & Smits 2005ab)

“alles uit handen geven” i.p.v.
autonomie/zelfredzaamheid;

“In Nederland heersen de zorgopvattingen van autonomie en
zelfredzaamheid, ook als men zorgafhankelijk wordt. In de Marokkaanse
en Turkse cultuur getuigt het juist van zorgzaamheid om ouderen alles uit
handen te nemen. Dergelijke uiteenlopende- en vaak onuitgesprokenzorgopvattingen maken de alledaagse omgang complexer (Morée et al.
2002).”

Invloed van het
bovennatuurlijke;

“Oorzaken van pijn en ziekte kunnen in bovennatuurlijk oorzaken gezocht
worden. Daarin worden drie oorzaken onderscheiden; 1) zwarte magie
(‘sihir’ in het Marokkaans-Arabisch, ‘büyü’ in het Turks) 2) het boze oog
(‘l’ayn’ in het Marokkaans-Arabisch, ‘nazar’ in het Turks) 3) boze geesten
(aangeduid met de term ‘djinns’. In het Marokkaanse-Arabisch ‘znun’ en in
het Turks ‘cinler’)”(Hoffer 1992).

Hogere mate van somatisatie;

“Allochtonen somatiseren meer dan autochtonen. Somatiseren is de
neiging om lichamelijke ongemakken en klachten te ervaren en te
rapporteren waarvoor geen pathologische verklaringen kunnen worden
gevonden.”(Dagevos 2001).

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Eigen
beoordeling
gezondheid:

fysieke

“De meest aangegeven gezondheidsprobleem die de respondenten
ervaren zijn pijn aan de gewrichten. Hier heeft meer dan de helft (57,5%)
last van. De drie meest ervaren klachten van de Turkse respondenten
waren; pijn aan gewrichten (68,8%), vergeetachtigheid (56,3%), en hoge
bloeddruk (51,0%). Van de Marokkaanse respondenten; pijn aan
gewrichten (43,0%), hoge bloeddruk (32,9%), en suikerziekte (31,6%).
Volgens de geïnterviewde mantelzorgers is de lichamelijke gezondheid van
de cliënt in 87,7% van de gevallen niet in orde.”

Verschil tussen man/vrouw?

“Vrouwen ervaren vaker een hoge bloeddruk en een te zwaar gewicht. De
mannen ervaren iets meer (8,3%) hartproblemen dan vrouwen.”

Verschil tussen T/M?

“De Turkse ouderen ervaren meer gezondheidsproblemen dan de
Marokkaanse ouderen. Een verschil van meer dan 10% tussen
Marokkanen en Turken is te zien op de gezondheidsproblemen hoge
bloeddruk, vergeetachtigheid, pijn aan gewrichten, te zwaar gewicht en
hartproblemen.”

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;
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1. Medewerkers

informeren

en

leren

over

de

volgende
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aandachtspunten;
a. Andere klachtenpresentatie van de allochtone cliënt (bv.
somatisatie),
b. Hogere mate van oudersdoms-beleving,
c. Zorgopvatting “alles uit handen geven” i.p.v. werken vanuit
de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt,
d. Het ‘bovennatuurlijke’ als oorzaak voor ziekte.
Voor de medewerker;

1. Rekening
houden
–en
respect
tonenvoor
gezondheidsbeleving en zorgopvattingen van de cliënt door;
a. Aandacht aan de cliënt te schenken,
b. Luisteren en serieus nemen,
c. Klachten op de juiste waarden inschatten,
d. Kennis hebben van cultuurspecifieke aandachtspunten.

de

Relevante instrumenten Şefkat:
-

Algemene instrumenten (t.a.v. verstoord slaapwaakritme, ziektebeeld specifieke richtlijnen, etc. > zie
PREZO)

PRESTATIE 10: VISIE OP HET LEVENSEINDE; WENSEN, VOORKEUREN EN GEBRUIKEN.
Literatuur:
Condoleance en rouwproces;

“ allochtonen nemen afscheid met meer mensen en geluid en autochtone
in kleinere kring en ingetogen. ”(Cliënt en Raad, 2007)
Moslims kennen een condoleance periode van drie dagen en een
rouwperiode van veertig dagen. De weduwe rouwt vier maanden en tien
dagen.” (VU Medisch Centrum 2008)
“Binnen de Islam wordt pijn en verdriet van de naderende dood verlicht
door het geloof dat de stervende naar het hiernamaals gaat en dat de
scheiding van tijdelijk aard is.” (VU Medisch Centrum 2008)

Rituele voorschriften;

“Er bestaan verschillende rituelen met betrekking tot het ziektebed en het
overlijden, hierbij is het belangrijk dat deze rituelen in eer worden
gehouden en familie en vrienden de kans wordt gegeven deze te
vervullen.”(Booij 2003, Kloosterboer 2004, ActiZ 2009).
“De gemeenschap heeft een viertal belangrijke plichten: 1) de overledene
moet gewassen worden (rituele wassing: ghoesl almyyit). 2) de overledene
moet in een lijkwade (kafan) gewikkeld worden. 3) Er moet een
begrafenisgebed (salat al-janaza) gehouden worden. 4) de overledene
moet zo snel mogelijk begraven worden (het hoofd gelegen richting
Mekka).” (VU Medisch Centrum 2008)

Communicatie rondom
overlijden;
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“In Nederland is het redelijk vanzelfsprekend om lijden en sterven open en
eerlijk te bespreken. Bij de allochtone cliënt liggen deze onderwerpen
vaak gevoeliger. Het vertellen dat de prognose slecht is en de dood
dichtbij kan door mensen uit niet-westerse culturen als erg bedreigend en
onverantwoord worden gezien in plaats van eerlijk. Het is belangrijk om
als medewerker een balans te vinden tussen het enerzijds genuanceerd
brengen van het slechte nieuws en het aan de andere kant duidelijk
overbrengen van de boodschap.” (VU Medisch Centrum 2008)
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Crematie niet toegestaan;

“Crematie is verboden in de islam. Crematie wordt geassocieerd met het
hellevuur.” (VU Medisch Centrum 2008)

Obductie niet toegestaan;

“Drie redenen waarom obductie (inwendig onderzoek van overledene –
ook wel genoemd; sectie, lijkopening of autopsie) niet is toegestaan; 1)
obductie vertraagd de begrafenis 2) de dode kan pijn ervaren 3) obductie
als aantasting van de integriteit van het menselijk lichaam.” (VU Medisch
Centrum 2008)

Mogelijke wens terug naar land
van herkomst;

“Het merendeel van de Marokkaanse 55plussers wilt voorgoed in
Nederland blijven. Het merendeel van de Turkse 55plussers prefereert te
pendelen tussen land van herkomst en Nederland. Slechts een klein deel
wil op de oude dag voorgoed terug naar het land van herkomst (11% van
de Turkse- en 13% van de Marokkaanse 55plussers). Voornaamste
redenen om terug te keren naar land van herkomst zijn; de band met het
land (‘ik wil in mijn thuisland sterven en begraven worden...’),het klimaat
(‘ik kan niet tegen de winter…’)en familie woonachtig in land van
herkomst.”(Schellingerhout 2004).

“De veronderstelling heerst dat mensen besluiten nemen over terugkeer
naar land van herkomst op basis van rationele overwegingen, terwijl het in
werkelijkheid meer om intuïtieve voorkeuren gaat.” (Engelhard 2006)
“Uit de 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen bleek dat geen
van hen definitief van plan is terug te keren naar het land van herkomst.
Voornamelijk de vrouwen spraken uit in Nederland te willen blijven,
voornamelijk door aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen.” (van Hal
2006)
Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:

Geen data.

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;
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1. Aanpassen van beleid rondom het levenseinde, ten aanzien van;
a. Het condoleance en rouwproces,
b. Gebruik/uitvoeren van rituele voorschriften/handelingen,
c. Wel/niet obductie (indien nodig),
d. Wel/niet mogelijkheid om laatste dagen in land van
herkomst door te brengen.
2. Een levenseinde- beleid waarin ruimte is voor persoonlijke
voorkeuren (beleid niet statisch);
3. Beschikbaarheid van een rustplaats voor de overledene alvorens
overgeplaatst te worden naar een extern mortuarium (e.g. in een
ziekenhuis of Moskee).
a. Een plek waar genoeg ruimte en privacy is voor de
familieleden.
b. De organisatie heeft een adviserende en ondersteunende rol
naar de familie van de overledene voor verdere procedure
(bv. vervoer naar het mortuarium, afhandeling van zaken).
4. De medewerkers informeren over het beleid en bekwaam maken
in;
a. Het bespreekbaar maken van ethische vraagstukken en
wensen t.a.v. het levenseinde met de cliënt en zijn/haar
familie,
b. Het betrekken van de familie in de nodige gesprekken en het

LEERPRODUCT ZORGHUIS ŞEFKAT - “ZORGCONCEPT ŞEFKAT”

c.
d.

Voor de medewerker;

Relevante instrumenten Şefkat:

rouwproces,
Het vertellen van ‘slecht nieuws’ aan de cliënt en zijn/haar
familieleden.
Het begeleiden, informeren en adviseren van familieleden
van een overleden cliënt.

1. Kennis hebben van het ethische beleid en hoe dit goed toe te
passen in de praktijk;
a. Cliëntgerichte aandacht hebben voor de mogelijke
cultuurspecifieke wensen en gebruiken van de cliënt en
zijn/haar familie t.a.v. etnische vraagstukken en het
levenseinde.
2. Speciale aandacht en respect voor de nabestaanden van de
overleden cliënt (uit het rapport ActiZ 2009);
a. Aandacht voor verlies van zelfstandigheid en daarmee
waardigheid van de cliënt.
b. Ruimte voor verdriet: het besef dat een naaste niet meer te
genezen is.
c. Ruimte voor rituelen en persoonlijke wensen.
d. Eindigheid van het leven: wie heeft de regie?

-

-

Algemene instrumenten (t.a.v. euthanasie, palliatieve
zorg, zorgvuldige zorg rondom het levenseinde,
reanimatie, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Algemene regelingen; protocol ‘ethische
commissie- levenseinde’, protocol ‘palliatief
spiritueel team, inzet van vrijwilligers’.
 Verpleeg-/verzorgingtechnische
handelingen;
protocol ‘natuurlijke of niet-natuurlijke dood’,
protocol ‘ziekenzalving’.

PRESTATIE 12: VISIE OP ‘GOEDE’ LICHAMELIJKE VERZORGING.
Algemene toelichting op de
Goede lichamelijke verzorging betreft bijvoorbeeld als de zorg gebeurt op
de momenten en de manier waarop de cliënt dat wil, als eventueel
prestatie:
incontinentiemateriaal tijdig wordt verschoond, als de cliënt er schoon en
verzorgd uitziet.
Literatuur:
Wassen;

“Islamitische bewoners kunnen de wens hebben om zich meerdere keren
per dag te willen wassen als onderdeel van hun religieuze plicht tot
reinheid.” (Betke 2003, VU Medisch Centrum 2008).
“Veel oudere Turken zijn gewend om te douchen op een krukje met een
bakje water over zich te gieten (de marmeren Turkse Hammam principe).
(…) Er is soms de angst voor baden, als gevolg van de angst voor vallen.”
(Zorggroep Elde 2010)

Andere verzorgingsprioriteiten;

17

“De bewoners van De Schildershoek stellen vaker speciale eisen met
betrekking tot de persoonlijke verzorging dan de bewoners van Houtwijk.
Het gaat vooral om eisen rond douchen/baden, gebitsverzorging, poetsen
van de tong, kleding, haardracht, hoofdbedekking en huidverzorging.
Islamitische en hindoeïstische bewoners hebben met betrekking tot deze
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aspecten de meeste speciale eisen.” (Jacobs et al. 2002; vergelijkend
onderzoek tussen multicultureel verpleeghuis De Schildershoek en het
‘autochtone’ verpleeghuis Houtwijk)
“Binnen de verschillende gemeenschappen bestaan uiteenlopende
gebruiken rond lichamelijke verzorging, die vaak afwijken van de
Nederlandse gebruiken, bijv.; ‘Turkse en Marokkaanse mannen willen
graag hun lichaamshaar wegscheren. Nederlandse verzorgende weten dat
niet. En onze ouderen vragen er dan ook niet naar.’(marrokkaansenederlandse onderzoeker’ )” (NOOM 2009)
“Belangrijke voorzieningen in Turkije zijn de kapper en de kledinghersteller
(…) het knippen van de ouderen van vooral vrouwelijke ouderen geeft
hen het gevoel gestraft te worden. De ouderen willen hun haar laten
groeien.” (Zorggroep Elde 2010)
Beperkende fysieke factor;

“Turkse en Marokkaanse ouderen ervaren vaker beperkingen in mobiliteit,
persoonlijke verzorging, en huishoudelijke activiteiten dan autochtone
ouderen.” (poort et al. 2001, Schellingerhout 2004)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Behoefte aan hulp van familie;

“Mocht men in het Zorghuis wonen, vindt 42% van de respondenten
(migranten ouderen) het belangrijk dat de familie wordt betrokken bij de
zorg, 33% vindt het heel erg belangrijk, 17% vindt het niet belangrijk en 7%
vindt het helemaal niet belangrijk.”

Wilt de familie helpen?

“Minder dan de helft van de geïnterviewde mantelzorgers wil helpen met
het aankleden van zijn/haar familielid (43%). “

Gebruik van andere
zorg/hulpvoorzieningen?

“In de meeste gevallen weet de mantelzorger dat er hulpverleners zijn die
eventueel kunnen bijspringen (83%). Maar in 18% van de gevallen wordt
er gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Wel wordt vaak aangegeven
dat er hulp wordt gegeven van buitenaf, maar deze is meestal afkomstig
van familie (85%) en in 10% van de gevallen van de thuiszorg.
Hulpmiddelen (30%, vaak rollators) worden beduidend meer gebruikt dan
overige voorzieningen. Verpleging en maaltijdvoorzieningen niet
ingeschakeld. Als redenen hiervoor, wordt in meer dan de helft van de
gevallen aangegeven dat de mantelzorger het zelf aan kan.”

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;

1. Tijdens de indicatie stelling moet er ruimte zijn voor;
a. Meermalig wassen indien de cliënt dit wenst,
b. Extra ondersteuning tijdens de persoonlijke verzorging indien
de cliënt dit wenst, in de vorm van hulp van medewerkers
en/of verwante of familielid.

Voor de medewerker;

1. Indien de cliënt dit wenst, kan de cliënt vaker gewassen worden.
2. Indien de cliënt hier behoefte aan heeft, kan er extra
begeleiding/hulp geboden worden tijdens de persoonlijke
verzorging (indien verminderde mobiliteit van de cliënt).
3. De medewerker zal open staan voor eventuele hulp van familie
tijdens de persoonlijke verzorging van de cliënt.

Relevante instrumenten Şefkat:
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-

-
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Algemene
instrumenten
(t.a.v.
mondverzorging,
ondersteuning zorg bij toiletgang en (in)continentie,
richtlijn smetten, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Verpleeg-/verzorgingtechnische
handelingen;
protocol ‘baden’, protocol ‘decubitus’,
protocol ‘incontinentie en toiletgang’.
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3.2. WOON- EN LEEFOMGEVING
Het domein ‘woon- en leefomgeving’ wordt gedefinieerd met een specifieke norm voor
thuiszorg en voor intramurale zorg. De norm voor intramurale zorg luidt: ‘de cliënt mag
rekenen op woonruimte waarin hij zich thuis kan voelen, waar hij veilig is en met voldoende
aandacht voor leefsfeer en privacy’.
De prestaties voor de cliënt zijn:
1. De cliënt voelt zich veilig en op zijn gemak in aanwezigheid van de medewerker;
2. De cliënt voelt zich thuis: ervaart wooncomfort, een goede sfeer, privacy;
3. De cliënt voelt zich veilig: de cliënt ervaart de woon- en leefomgeving als veilig en is
veilig in de woon- en leefomgeving;

CULTUUR-SPECIFIEKE INVULLING VAN DEZE PRESTATIES

PRESTATIE 1: VERWACHTINGEN T.A.V. MEDEWERKERS.
Literatuur:
Geslacht en leeftijd van de
verzorgende bepalend (niet
zozeer afkomst);

“Allochtone vrouwen willen vaak door een vrouw verzorgd worden.
Hiervoor maakt de afkomst van de verzorgende niet uit. Mannen geven
aan zich te schamen als zij verzorgd worden door een jong
persoon.”(Schellingerhout 2004, van Hal 2006)
“Uit 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen bleek dat; alle
vrouwelijke respondenten verzorgd willen worden door een vrouw. Hierbij
maakt de herkomst van de verzorgende niet uit. Mannen uiten niet
specifieke wensen voor geslacht of herkomst. Wel geven enkele mannen
aan zich te schamen als zij door een jonger persoon gewassen worden.”
(van Hal 2006)
“Managers van zorginstellingen geven aan dat lang niet alle cliënten
geholpen willen worden door medewerkers met eenzelfde culturele
achtergrond en vice versa.” (ActiZ 2009)

Wens tot verzorging van
familielid;

“Soms geeft de cliënt er de voorkeur aan om gewassen te willen door de
zoon. Dat kan hier. Wij regelen dan iets met de dag- en/of avonddienst en
geven instructie aan de zoon. Die aanpak biedt veiligheid en vertrouwen.
Negen van de tien keer vraagt een cliënt na een paar weken of wij de
wasbeurten weer willen overnemen.’ (zorgmanager palliatieve zorg in
verpleeghuis Slotervaart uit: ActiZ 2009)

Medewerker moet kennis
hebben van de cultuur;

“allochtone ouderen willen graag verzorgd worden door professionals uit
de eigen gemeenschap. Vooral Turkse en Marokkaanse ouderen vinden
het belangrijk dat bij het geven van multiculturele zorg de professionals op
de hoogte moeten zijn van gewoontes, gebruiken en culturele
achtergronden van de cliënt.” (Meijenfeldt en Moerbeek 2001)
“Uit de 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen bleek dat het
gewenst is dat de verzorgende kennis heeft van de cultuur en religie. Zoals
deze quote van een Marokkaanse man illustreert; voordat ik ga bidden
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moet ik rein zijn. Ik wil dan niet meer aangeraakt worden door een zuster.
Dit is een voorbeeld van een ritueel die de zuster dan een beetje moet
weten..” (van Hal 2006)
Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Wensen t.a.v. personeel;

“De respondenten vinden het belangrijk tot heel erg belangrijk dat er
binnen het Zorghuis het personeel kennis heeft van de Marokkaanse en
Turkse cultuur en religie (93%), dat er een tolk aanwezig is (89%), het
personeel Turks of Marokkaans spreekt (86%), de verzorgende hetzelfde
geslacht heeft als de bewoner (82%), er zorg en medicatie uit de eigen
cultuur aanwezig is (80%), er verzorgenden zijn met een islamitische
achtergrond (66%), en de aanwezigheid van Nederlands personeel (62%).”

Verschil tussen man/vrouw?

“De vrouwen (89%) vinden het belangrijker dan de mannen (49%) dat de
verzorgende hetzelfde geslacht heeft als de bewoner.”

Verschil tussen T/M?

“De Turkse ouderen vinden het belangrijker dan de Marokkaanse
respondenten dat de verzorgende islamitisch, Turks/Marokkaans spreekt,
en dat er een tolk aanwezig is (een verschil van ruim 10%).”

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;

1. Werven van een divers personeelsbestand waarin, naast
autochtone medewerkers, ook medewerkers afkomstig zijn met
een Turkse/Marokkaanse achtergrond;
2. Medewerkers informeren over mogelijke sekse specifieke
voorkeuren van cliënten (bv. de mogelijke wens van een
vrouwelijke cliënt om uitsluitend verzorgd te worden door een
vrouwelijke medewerker).
3. Indien de cliënt dit wenst, moet er ruimte zijn voor het betrekken
van een familielid in de zorg aan de cliënt.

Voor de medewerker;

1. De medewerker is op de hoogte van de gewoontes, gebruiken en
culturele achtergronden van de cliënt en hoe hier mee om te
gaan;
2. De medewerker speelt in op de wensen van de cliënt,
bijvoorbeeld;
a. Als een vrouwelijke cliënt uitsluitend verzorgd wilt worden
door een vrouwelijke medewerker,
b. Als een cliënt (man/vrouw) zorg (gedeeltelijk) wenst van een
familielid.

Relevante instrumenten Şefkat:
-

-

Algemene instrumenten (bv. Nationale beroepscode
Verpleegkundigen en Verzorgenden, takenpakket
verpleeghuisarts/sociaal geriater, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Algemene regelingen; richtlijn ‘bejegening en
gedragscode’, ‘privacy reglement’.

PRESTATIE 2: INRICHTING OP BASIS VAN LAND VAN HERKOMST.
Algemene toelichting op de
Bij de eigen leefpatronen van de cliënt gaat het bijvoorbeeld om: cliënt
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prestatie:

kan opstaan en naar bed gaan wanneer cliënt wil, cliënt kan zelf bepalen
hoe de dag eruit ziet, kan komen binnenshuis en buitenshuis waar cliënt
wil.
Bij een woon-/leefklimaat dat de eigen leefpatronen van de cliënt
ondersteund gaat het bijvoorbeeld om: respect voor eigen dagritme van
cliënt, privacy wordt gerespecteerd, de cliënt kan zelf bepalen hoe de dag
eruit ziet, de cliënt kan dingen doen die hij/zij belangrijk vindt, er is een
prettige omgang tussen cliënten onderling, er zijn voldoende
mogelijkheden voor contact met anderen; er is informatie over de
mogelijkheid voor het houden van huisdieren in de leveringsvoorwaarden,
de cliënt kan zelf bepalen hoe de kamer / woonruimte wordt ingericht, de
algemene ruimten zoals huiskamer, gang en hal, zijn aangenaam om te
verblijven (comfortabel, schoon, prettige geur), er zijn mogelijkheden voor
de cliënt om zich op een rustige plek terug te trekken (alleen of met
bezoek).
Bij schone en comfortabele woonruimte gaat het bijvoorbeeld om:
voldoende woonruimte, de woonruimte wordt goed schoongehouden, de
cliënt kan zelf de inrichting bepalen, er is een aangename temperatuur, de
algemene ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven, het gebouw en alle
ruimten zijn goed toegankelijk.

Literatuur:
Aanwezigheid gebedsruimte;

“De aanwezigheid van een gebedsruimte wordt door de oudere migrant
als gewenst ervaren.”(Van Hal 2006, van Buren et al. 2002, Booij 2006, de
Wit et al. 2002).

Theehuis (voor de mannen);

“De moskee, cafés, en theehuizen worden bijna dagelijks door oudere
mannen bezocht en vormen de belangrijkste bezigheid voor mannen in
hun vrije tijd.” (Fonteyne 2006)

Ontvangstruimte voor familie;

“Marokkaanse ouderen wensen een ruimte voor sociale contacten, met
familie en andere mensen in het verzorgingshuis. Verder wil men ruimte
waar men bezoek kan ontvangen en het liefst ook een logeerkamer waar
familie zou kunnen logeren.”(Betke 2003, van Hal 2006)

Algemene indeling;

“voornamelijk voor Turkse ouderen blijkt van belang; een keuken die
afsluitbaar is van woongedeelte, een gescheiden douche en toilet, een
bidet in de badkamer of het toilet, een logeerruimte, en een passend
winkelaanbod.” (Stagg 2004)
“Uit de 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen bleek; in
enkele ruimtes, zoals de gebedsruimte, gescheiden ruimtes voor mannen
en vrouwen. Een badkamer met een bidet (voor ritueel kunnen wassen).
De vrouwen hebben de wenst voor een eigen keuken maar ook een
gezamenlijke keuken is een optie (bv. Mogelijkheid zelf bereiden van eten
tijdens feestdagen).”(van Hal 2006)
“Woonconsulent Maja Klabbers van gebouw De Globe (Woningcorporatie
Talis in Nijmegen) heeft de Turkse en Marokkaanse ouderen nauw
betrokken bij de ontwikkeling van het project. ‘Het is belangrijk om echt
met de mensen zelf het project vorm te geven’. Talis heeft gesproken met
toekomstige bewoners en heeft onderzoek laten doen. ‘Bewoners willen
graag in hun wijk blijven wonen. Ook gaven zij aan dat zij naast een bidet
een spoelslang willen. Verder willen zij graag een plek waar ze elkaar
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kunnen ontmoeten. Daarvoor hebben wij de wintertuin gecreëerd’, vertelt
Klabbers.”(uit; Witter 2007)
“De Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg)
concludeert in hun onderzoek dat multicultureel bouwen afwijkt van de
standaard, zoals een grotere keuken en het gebruik van bijzondere
materialen, waarbij de kosten kunnen oplopen. Van de andere kant
kunnen woonprojecten die flexibel gebouwd worden voor meerdere
groepen gebruikt worden, wat efficiënt is en kosten kan besparen.” (uit;
Witter 2007)
Algemene sfeer en geur;

“Uit de 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen blijkt dat met
een Arabische sfeer in het Zorghuis prefereert, bijvoorbeeld d.m.v. mooie
kleden uit Turkije en Marokko aan de muur of het afspelen van Arabische
muziek.” (van Hal 2006)
“een aantal opvallende punten die belangrijk zijn t.a.v. sfeer; 1) geen
klinische ‘koude’ sfeer, maar het gebruik van arme, knusse
(pastel)kleuren.2) Belichting moet aangepast kunnen worden aan de
wensen van de ouderen.3) Het gebruik van comfortabele brede banken
gezien de wens van de oudere om zijn/haar benen op te trekken tijdens
het zitten. 4) Ouderen associëren de geur van wasmiddel/verzachter als
de geur van reinheid. Daarnaast is de ‘Kolonya’ (au de cologne) met
diverse geuren zoals citroen, tabak, en roos een veelgebruikt product in
een Turks huishouden. (Zorggroep Elde 2010)
“De bewoners vinden het inspirerend en fijn om hier en daar spreuken van
de profeet Mohammed te zien. (…) Geef eventuele afdelingen geen
medische namen, maar herkenbare, fijne namen.”(Zorggroep Elde 2010)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Wensen t.a.v. uitvoeren geloof;

“De respondenten (oudere migranten) vinden het heel erg belangrijk dat
er in een Zorghuis een gebedsruimte aanwezig is (89%), en er een ruimte
is om de wassing te verrichten (88%). Zowel de Turkse als de Marokkaanse
mannen en vrouwen vinden dit erg belangrijk. “

Ontvangstruimte familie
belangrijk;

“84% van de respondenten (oudere migranten) vindt het heel erg
belangrijk/ belangrijk dat er binnen een Zorghuis een gemeenschappelijke
ruimte is voor het ontvangen van de familieleden.”

Een tuin belangrijk;

“De respondenten (oudere migranten) vinden het heel erg belangrijk dat
het Zorghuis een tuin heeft (93%).”

Mannen/vrouwen
gescheiden?

samen

of

“De vrouwen geven aan het belangrijker te vinden dan de mannen dat de
mannen en vrouwen volledig gescheiden wonen (76% om 59%). De
Marokkaanse ouderen (61%) vinden het belangrijker dan de Turkse (39%)
dat de mannen en vrouwen volledig gescheiden wonen. Ook tijdens
activiteiten wenst men soms gescheiden te zitten. “

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;
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1. Voor de inrichting/indeling zal de komst van de volgende punten
besproken moeten worden;
a. Gebedsruimte, eventueel
met gescheiden ruimte
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mannen/vrouwen.
Ontvangstruimte
voor
familie,
eventueel
met
logeermogelijkheid.
c. Een gescheiden keuken, douche en toilet.
d. Een eigen keukentje en/of gezamenlijk keuken.
e. In de badkamer een bidet (en spoelslang?) en/of een kurna.
f. De sfeer en aankleding; Marokkaanse/Turkse schilderen,
muurkleden, muziek, meubels, geur, afdelingsnamen.
g. Aanleg tuin/buitenplaats.
h. Ruimte die dient als theehuis.
2. De inrichting moet voldoen aan de landelijke veiligheidseisen.
b.

Voor de medewerker;

1. Rekening houden met specifieke wensen van de cliënt t.a.v. de
inrichting, ook in privé ruimtes van de cliënt (denk aan positie
stoelen, wanddecoratie, geur etc.)
Tips
- Zie ook document F. Koeman (Molenaar&Bol&VanDillen architecten) in
opdracht van Şefkat: “Maak een rationeel te exploiteren Zorghuis met een
irrationele, een ten opzichte van de Nederlandse vorm- en kleurcultuur
afwijkende inrichting, meubilering, kleur- en geurstelling, stoffering en
verlichting, en voeg programmaspecifieke elementen toe, die
architectonisch afwijkend ten opzichte van de Nederlandse cultuur
worden behandeld (gebedsruimte, hamam en eventueel mortuarium).”
- Document Ouderenzorg in Turkije: rapport van bevindingen naar
aanleiding van een studiereis naar Turkije. Te verkrijgen via website
www.Şefkat.nl

Relevante instrumenten Şefkat:
-

Algemene instrumenten (bv. Nationaal Hitteplan VWS,
etc. > zie PREZO)

PRESTATIE 3: VISIE OP ‘VEILIGHEID’ EN HET WAARBORGEN DAARVAN.
Algemene Toelichting op de Hulpmiddelen gerelateerd aan een veilige woon- en leefomgeving, zoals
prestatie:
toezicht, alarmering, brandpreventie.
Er kan worden gedacht aan:
□ maatregelen die het gevoel van veiligheid van cliënten
bevorderen en zorgen voor daadwerkelijke veiligheid,
bijvoorbeeld
toegangscontrole/bemensing
receptie,
sleutelbeheer, adequate verlichting binnen en buiten,
parkeerbeleid, bedrijfshulpverlening, aanrijroute (bijvoorbeeld
voor brandweer), vrijhouden van loopruimtes;
□ regelmatig informeren van de cliënt over de brand-, inbraak- en
calamiteitenpreventie, zodat cliënten weten wat zij moeten doen
bij bijvoorbeeld brand en zich geen zorgen hoeven te maken over
inbraak;
□ er zorg voor dragen dat medewerkers zorgvuldig omgaan met de
persoonlijke eigendommen van de cliënt.
Literatuur:
Negatieve beeldvorming
omgeving;
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“De laatste jaren wordt in de media en de politiek en ook op straat steeds
negatiever gesproken over de aanwezigheid van migranten in
Nederland.(…) Dat veroorzaakt een groeiend gevoel van onveiligheid bij de
oudere migranten. Anders dan ouderen van Nederlandse oorsprong,
worden oudere migranten in toenemende mate geconfronteerd met
negatieve reacties om hun heen. “ (NOOM 2009)
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Onzekerheden en angsten;

“Ouderen kunnen te maken hebben met bepaalde angsten en
onzekerheden. Deze kunnen in versterkte mate gelden voor oudere
migranten: angst om niet begrepen te worden of niet serieus genomen te
worden, angst om uitgelachen te worden om gebruiken en speciale
wensen, angst om afhankelijk te zijn, angst om het overleven van de
kinderen, angst om het wegvallen van leeftijdsgenoten, angst om
herhaling van gebeurtenissen uit de oorlog, angst om het afnemen van
wat men nu heeft. “ (NOOM 2009)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:

Geen data.

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie:

1. Als organisatie bewust zijn van de anti-islamitische sfeer die er
over het algemeen heerst in Nederland.
2. Als organisatie een sfeer en klimaat uitstralen die staat voor
respect en gelijkwaardigheid voor ieder individu ongeacht
afkomst of etnische achtergrond.
3. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor iedere cliënt.
4. Medewerkers bekwaam maken in het vergroten van het gevoel
van veiligheid van de cliënt, met name indien de cliënt bepaalde
angsten en onzekerheden ervaart.
5. Het winnen van het vertrouwen van de familie en de cliënt ten
aanzien van de veiligheid in het Zorghuis.

Voor de medewerker:

1. De medewerker moet aandacht hebben voor het verkrijgen,
vergroten en waarborgen van gevoel van veiligheid bij de cliënt,
door o.a.;
a. Een luisterend oor te bieden,
b. Respect en gelijkwaardigheid te tonen,
c. Een vertrouwensband te creëren,
d. Mogelijke oplossingen bieden indien cliënt zich niet veilig
voelt.
2. De medewerker betrekt familie in het zo goed mogelijk
waarborgen van de veiligheid van de cliënt.
3. De medewerker overlegt met/informeert de vertrouwenspersoon
van de cliënt.

Relevante instrumenten Şefkat:
-

-
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Algemene instrumenten (t.a.v. calamiteitenbeheersing,
veilig incident melden, vallen, veilig gebruik van
hulmiddelen, sleutelbeheer, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Algemene regelingen; ‘melding gevaarlijke
situatie cliëntenzorg’, ‘melding incident
cliëntenzorg’,
‘privacy
reglement’,
‘klachtenprocedure/regeling’.

LEERPRODUCT ZORGHUIS ŞEFKAT - “ZORGCONCEPT ŞEFKAT”

3.3. PARTICIPATIE/SOCIALE REDZAAMHEID
Het domein ‘participatie/sociale redzaamheid’ wordt gedefinieerd met de norm: ‘de cliënt
mag rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding waarmee hij/zij invulling
kan geven aan persoonlijke interesses, hobby’s en een sociaal leven, en contact kan houden
met de samenleving.’
De prestatie voor de cliënt is:
1. De cliënt heeft aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding waarmee hij/zij
invulling kan geven aan persoonlijke interesses, hobby’s en een sociaal leven, en
contact kan houden met de samenleving;

CULTUUR-SPECIFIEKE INVULLING VAN DEZE PRESTATIE

PRESTATIE 1: PARTICIPATIE EN SPECIFIEKE DAGBESTEDING.
Literatuur:
Verenigingsactiviteiten;

“Turkse mannen (55plussers) zijn vaker lid van een vereniging dan Turkse
vrouwen. Marokkanen zijn bijna nooit verenigingslid. Driekwart van de Turken
is lid van een belangenvereniging; vaak een godsdienstige organisatie.”
(Schellingerhout 2004)

Religieuze activiteiten
(moskee);

“religie met name op oudere leeftijd wordt belangrijk omdat men dan meer
tijd heeft, maar minder sociale contacten”(Robinson et al. 1992)
“27% van de Turkse en 45% van den Marokkaanse 55plussers bezoekt de
moskee iedere dag. Onderzoek laat zien dat de tweede generatie minder vaak
een moskee bezoekt dan de eerste. Opvallend is dat een derde van de Turkse
en Marokkaanse vrouwen nooit een religieuze bijeenkomst bezoekt.*…+
Bezoek aan bedehuis ook voor andere redenen; m.n. activiteiten specifiek
voor
eigen
sekse,
godsdienstonderwijs,
of
voor
de
gezelligheid.”(Schellingerhout 2004)
“In De Schildershoek zijn familie en kennissen vaker betrokken bij religieuze
diensten dan in Houtwijk.” (Jacobs et al. 2002; vergelijkend onderzoek tussen
multicultureel verpleeghuis De Schildershoek en het ‘autochtone’
verpleeghuis Houtwijk)
“Oudere migranten vinden het fijn als er de mogelijkheid bestaat om naar de
moskee te gaan met een busje of ander openbaar vervoer. Een andere wens
is dat men binnen de instelling gebruik kan maken van een Imam.” (Van Hal
2006).
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Theehuis (voor de mannen);

“De moskee, cafés, en theehuizen worden bijna dagelijks door oudere
mannen bezocht en vormen de belangrijkste bezigheid voor mannen in hun
vrije tijd.” (Fonteyne 2006)

Religieuze (feest-)dagen;

“Belangrijke islamitische dagen zijn o.a.; islamitisch Nieuwjaar (Muharram),
De Tiende Dag (Asjoera), Geboortedag Mohammed (Id-ul-maulid),
Hemelvaart Mohammed (Lailat-ul-meraj), Nacht van de Lotbezegeling (Lailatul-baraat), Suikerfeest (Id-al-fitr), Ramadan, Bedevaart naar Mekka (id-ulhadj), offerfeest (Eid-al-adha).” (bron: www.beleven.org )
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“91% van de 25 zorginstellingen die mee hebben gedaan aan de QuickScan
(uitgevoerd door Ouaouirst en Smal 2008) wenst voornamelijk rekening te
houden met religieuze verplichtingen/feestdagen, 75% zegt daar momenteel
al rekening mee te houden. Verder gewenst om met name rekening te
houden met; familie die altijd welkom is (88%), aanbod van voeding (83%) en
bieden van cultuur specifieke activiteiten (78%). “
Muziek en TV;

“Uit de 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen blijkt dat het
gewenst is om Turkse en Marokkaanse muziek te kunnen draaien en TVkanalen te kunnen ontvangen.” (van Hal 2006)

Scheiding mannen/vrouwen;

“Turkse en Marokkaanse ouderen geven de voorkeur aan dat bij sommige
activiteiten de vrouwen en mannen gescheiden worden.” (Stagg 2004)
“Uit de 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen blijkt dat het
merendeel (18 respondenten) geen waarde hecht aan het wel/niet scheiden
van vrouwen en mannen al prefereert 7 respondenten wel bij sommige
activiteiten de mannen en vrouwen te scheiden.” (van Hal 2006)
“Het scheiden van vrouwen en mannen brengt soms het volgende probleem
met zich mee: de mannen krijgen hierdoor een verhoogd libido en kunnen
agressief worden.” (Zorggroep Elde 2010)

Scheiding
Turken/Marokkanen;

“Uit de 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen uiten zij zich
positief ten opzichte van het samenwonen (en delen van activiteiten) met
mensen van andere herkomst. Het feit dat vele moslims zijn, verbindt het.
Alleen de taal (Turkse versus Arabisch/Berbers) kan soms als belemmering
gezien worden.” (van Hal 2006)

Financiële drempel;

“De Turkse en Marokkaanse ouderen ervaren financiële drempels op vlak van
vrije tijd. Deze financiële drempels zijn een rechtstreeks gevolg van hun lage
inkomen, maar houden ook verband met het feit dat het voor de eerste
generatie migranten weinig gebruikelijk is om veel geld te spenderen aan vrije
tijd. De Turkse en Marokkaanse ouderen kennen vrije tijd vooral als een
sociaal en familiaal gebeuren, zonder dat hieraan een prijskaartje verbonden
is.” (Fonteyne 2006)

Spel en beweging;

‘Wat betreft sportactiviteiten is het onaanvaardbaar dat mannen en vrouwen
in dezelfde ruimte zouden sporten. Fietsen is een sport die voor vrouwen
eerder als ongepast wordt beschouwd. Verschillende respondenten melden
ook dat dansavonden zoals die bij de autochtone senioren bestaan binnen de
Turkse en Marokkaanse cultuur eerder ongewoon zijn, omdat er niet in
koppels gedanst wordt en mannen en vrouwen op feesten in een aparte
ruimte samenkomen. Verder zijn er nog activiteiten zoals kaarten en bingo,
die geassocieerd worden met gokgedrag, volgens de voorschriften van de
islam niet toelaatbaar.” (Fonteyne 2006)
“Turkse en Marokkaanse mannen zijn vaak van jongs af aan gewend om op
het land te werken. Ze vinden het heerlijk om buiten op een volkstuin bezig te
zijn. Het moet niet ingewikkeld zijn om zo iets voor hen te regelen. Dat is veel
beter dan hen gymnastiekles aan te bieden om ze aan het bewegen te
krijgen.” (Marokkaanse ouderenadviseur, uit: NOOM 2009)
“De ouderen hebben moeite met iets nieuws leren. De beste
bezigheidstherapie is hun ‘oude’ hobby van vroeger op te pakken, zoals
haken, breien en dergelijke.” (Zorggroep Elde 2010)
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Verjaardagen;

“Verjaardagen worden in de moslimcultuur (over het algemeen) niet gevierd.
Verschillende bewijzen uit Koran en de Soenna tonen aan dat het vieren van
verjaardagen een innovatie is, die op geen enkele bron gebaseerd is in de
shari'a. Het is niet toegestaan om verjaardag te vieren of op een uitnodiging
in te gaan. Belangrijk om te weten is: De Islam is een complete en perfecte
leefwijze met eigen feestdagen, moslims dienen zich van niet-moslims te
onderscheiden, feestdagen hebben een religieuze betekenis (van website;
http://www.islamcity.nl/islam/huwelijk/mag-je-je-verjaardag-vieren.html)

Betrekken van familie;

“Familieleden van allochtone ouderen komen veelvuldig op bezoek, terwijl de
meeste familieleden van autochtone ouderen minder vaak komen en meer op
afstand blijven” (Cliënt en raad, 2007).
“Binnen De Schildershoek krijgen de islamitische en hindoeïstische bewoners
vaker bezoek dan de christelijke en niet-religieuze bewoners. En in De
Schildershoek gebeurt het vaker dat familie of kennissen een bewoner
meenemen voor een bezoek buiten het verpleeghuis dan in Houtwijk.”
(Jacobs et al. 2002; vergelijkend onderzoek tussen multicultureel verpleeghuis
De Schildershoek en het ‘autochtone’ verpleeghuis Houtwijk)
“Tweederde van de Turkse en Marokkaanse 55plussers heeft een
familienetwerk; er zijn regelmatig contacten met familieleden, terwijl de
bezoeken met vrienden en kennissen hierbij wat achterblijft.”(Schellingerhout
2004)
“Uit de 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen bleek dat alle
respondenten het belangrijk vinden dat familie de mogelijkheid heeft om te
allen tijde langs te kunnen komen. Eventueel moet er de mogelijkheid zijn dat
ze mee kunnen eten of kunnen blijven slapen.” (van Hal 2006)

Recent onderzoek
Zorggroep Elde - Şefkat:
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Geloof gerelateerde
activiteiten en feestdagen
belangrijk;

“De respondenten (oudere migranten) vinden het heel erg belangrijk dat er
geloof gerelateerde activiteiten gegeven worden binnen het zorg huis (79%)
en dat islamitische feestdagen gevierd worden (86%). “

Andere activiteiten;

“De respondenten (oudere migranten) vinden het belangrijk tot heel
belangrijk dat er bewegingsactiviteiten worden gegeven (87%), Nederlandse
taalles (66%), en spelletjes worden gedaan (67%). De mannen hebben meer
behoefte aan Nederlandse taalles dan de vrouwen (74% om 57%) en aan
spelletjes (78% om 59%). Er zijn geen grote verschillen zichtbaar tussen
Turkse/Marokkaanse.”

Wensen t.a.v. uiting geloof;

“De ouderen vinden het belangrijk tot heel erg belangrijk dat er vervoer
aanwezig is om naar de moskee te gaan (84%), er een imam is (77%) en een
islamitische geestelijke verzorger (81%). Tussen de mannen en vrouwen is er
een verschil van 10% te zien in de antwoordcategorie heel erg belangrijk op
de stellingen met betrekking tot de aanwezigheid van vervoer naar de moskee
te gaan en de imam. De mannen vinden dit belangrijker dan de vrouwen.
Tussen de Marokkaanse en Turkse doelgroep is er geen groot verschil te
zien.”

Wens tot betrekken familie;

“Als het gaat om de familie vinden de respondenten (oudere migranten) het
belangrijk tot heel erg belangrijk dat de familie altijd langs kan komen (93%),
er binnen een Zorghuis een gemeenschappelijke ruimte is voor de
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familieleden (84%), de familie kan blijven eten (84%), de familie betrokken is
bij voorlichting (85%), activiteiten (80%) en de zorg (75%), de familie zou
kunnen tolken (83%), en dat de familie kan blijven slapen (59%). Hierin
verschillen vrouwen/mannen en Turkse/Marokkaanse niet veel van elkaar.”
Wil familie helpen met
zorg/activiteiten?

“De meeste geïnterviewde mantelzorgers geven aan te willen helpen met
activiteiten (85%). Iets meer dan de helft geeft aan te willen helpen met
koken (55%), minder dan de helft wil helpen met aankleden (43%). Precies de
helft van de respondenten geeft aan te willen helpen met wassen. Het
overgrote deel is bereid een financiële bijdrage te geven wanneer de
zorgvrager in Şefkat komt te wonen (83%). “

Wens tot scheiden m/v en
T/M?

“De respondenten (migranten ouderen) vinden het belangrijk tot heel erg
belangrijk dat er zowel activiteiten zijn voor mannen en vrouw apart (74%) als
samen (73%). De mannen vinden het belangrijker dan de vrouwen dat er ook
activiteiten zijn voor mannen en vrouwen samen (83% om 61%). De vrouwen
geven aan het belangrijker te vinden dan de mannen dat er activiteiten zijn
voor mannen en vrouwen apart (86% om 62%). Ook vindt 84% van de
respondenten het belangrijk tot heel belangrijk dat de ruimtes waarin de
activiteiten gegeven worden gescheiden zijn (zowel man/vrouw als
Turks/Marokkaans). “

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;
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1. De mogelijkheid bieden om de cliënten aan buitenhuiselijke
activiteiten deel te laten nemen, zoals;
a. Bezoek aan (religieuze-) vereniging, moskee, theehuis, en
hamam.
b. Persoonlijke uiting geven aan geloof gerelateerde plichten, zoals
het bezoeken van een zieke of het deelnemen aan een
rouwceremonie.
c. Budget en tijdsplanning; aantal medewerkers/vrijwilligers
beschikbaar, vervoersmiddel en kosten, moment van activiteit
(ochtend/middag/avond).
2. Het aanbieden van activiteiten binnenshuis, zoals;
a. Aanbieden van een theehuis (voor de mannen),
b. Luisteren van Turks/Marokkaanse muziek en TV,
c. Uitnodigen van een imam,
d. Ambachtelijke activiteiten voor de mannen,
e. Creatieve activiteiten voor de vrouwen,
f. Leren lezen en schrijven,
g. Aanbieden van Nederlandse taallessen,
h. Aanbieden van Koranlessen/religieuze gesprekken.
3. Speciale aandacht voor het vieren van (religieuze) feestdagen (bv.
Suikerfeest en offerfeest);
a. Eventueel gezamenlijke keuken ter beschikking waar vrouwen
kunnen koken.
b. Indien toch gewenst kunnen verjaardagen gevierd worden.
4. Beschikbaar stellen van een ruimte waar familie welkom kan zijn;
a. mate van/wens tot betrokkenheid van familie binnen de
activiteiten en feestdagen?
5. Overwegen de hoogte van ‘eigen bijdrage’ van de cliënt.
6. Beschikbaarheid van personeel die de taal spreekt en de activiteiten
kan begeleiden.
7. Werven van vrijwilligers die activiteiten (mede) willen/kunnen
begeleiden.
8. Ondersteuning bieden aan activiteitenbegeleiders en het promoten
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van activiteiten aan de cliënten en hun familie.
Voor de medewerker;

1. De medewerker heeft kennis van de leefsfeer waarin de activiteiten
plaats zullen vinden.
2. Indien de medewerker te taal niet spreekt, is met name hulp en
betrokkenheid van de wel Turks/Arabisch -sprekende medewerker
van belang om de activiteiten goed te laten verlopen.
3. Het is essentieel om onderling goede afspraken en taakverdelingen
te maken tussen niet- en wel Turks/Arabisch sprekend personeel en
eventueel vrijwilligers.
4. De medewerker zal een actieve rol spelen in het betrekken en het op
de hoogte stellen van de activiteiten aan de cliënt en zijn/haar
familie (bv. tijdens periodieke gesprekken).
Tip:
- Bureau Kwiek (www.bureaukwiek.nl): Bureau Kwiek bedenkt en organiseert
activiteiten voor meer plezier en contact. Met behulp van theater, film,
fotografie en andere kunstvormen ontwikkelen zij aansprekende en creatieve
werkvormen om het contact tussen mensen te versterken. In buurten,
woonzorgcentra, op scholen of congressen. Bureau Kwiek heef ook
interessante publicaties/werkdocumenten.

Relevante
Şefkat:

instrumenten
-
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Algemene instrumenten (t.a.v. samenspel met mantelzorg,
vrijwilligersbeleid, activiteitenplan, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Algemene regelingen; richtlijn ‘attentieregeling
cliënten’.
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3.4. MENTAAL WELBEVINDEN
Het domein ‘mentaal welbevinden’ wordt gedefinieerd met de norm: ‘de cliënt mag rekenen
op ondersteuning bij het geestelijk welzijn door respect voor en ondersteuning van de eigen
identiteit en levensinvulling en het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie.’
De prestaties voor de cliënt zijn:
1. De cliënt mag rekenen op respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en
zingeving;
2. De cliënt mag rekenen op ondersteuning van eigen levensinvulling, (levensfase
gerelateerde) persoonlijke ontwikkeling en keuzen;

CULTUUR-SPECIFIEKE INVULLING VAN DEZE PRESTATIES

UITING EN BELEVING VAN MENTAAL WELZIJN.
Algemene toelichting op deze
Bij het mentaal welbevinden van de cliënt gaat het bijvoorbeeld om:
prestaties:
gevoelens van eenzaamheid, ongerustheid, zich thuis voelen.
Symptomen voor depressie en stemmingsstoornissen zijn onder meer:
negatieve uitspraken; voortdurend boos zijn op zichzelf of anderen;
uitingen van angst die niet reëel lijken; aldoor klagen over de gezondheid;
herhaald angstig klagen/bezorgd zijn, niet met gezondheid
samenhangend; droevige, pijnlijke gelaatsuitdrukking; huilen; gemakkelijk
in tranen uitbarsten.
Voor zelfstandigheid en ervaren autonomie is bijvoorbeeld van belang: de
cliënt kan opstaan en naar bed gaan wanneer de cliënt wil; de cliënt kan
zelf bepalen hoe zijn dag eruit ziet; de cliënt kan binnen- en buitenshuis
komen waar hij wil (tenzij in het Zorgleefplan beperkingen zijn
opgenomen).
Literatuur:
Mentale klachten;

“Volgens Mackenbach en Verkleij (1997) hebben Turken met Surinamers
en Antillianen meer psychosociale klachten dan autochtonen. Echter, uit
het onderzoek van Knipscheer (2000) bleek dat migranten per definitie
niet meer psychische problemen hebben dan Nederlanders. Wel blijkt
geslacht, leeftijd, en sociaal-economische status (die over het algemeen
lager is bij allochtone groepen) van invloed te zijn op het voorkomen van
psychische klachten.” (Hoffer 2005a, Schellingerhout 2004).
“Turken, Marokkanen, Surinamers en Antilianen hebben minder vaak
gevoelens van rust en tevredenheid en juist vaker sombere en
neerslachtige gevoelens dan autochtonen.”(Schellingerhout 2004)
“Marokkaanse 55plussers herkennen concrete klachten die met
psychische problemen samenhangen (zoals vergeetachtigheid), maar dat
zij dit niet benoemen met psychische begrippen.”(Smits en de Vries 2003)

Mate van integratie;

31

“Turken en Marokkanen vertonen, vergeleken Surinamers en Antilianen,
de laagste mate van sociaal culturele integratie (=in hoeverre
minderheden onderdeel van de ontvangende samenleving zijn of dat ze
zich daar juist van (blijven) onderscheiden –Dagevos en Schellingerhout
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2003).”(Schellingerhout 2004). Dit wordt bepaald door (1) de mate van
sociale contacten en in welke mate hij/zij zich met de eigen groep
identificeert en (2) de mate waarin men zich vasthoudt aan de eigen
culturele waarden en normen of juist de waarden en normen van de
ontvangende samenleving overneemt. ”Hoe groter de sociaal-culturele
afstand, hoe meer stress en onzekerheid dit oproept, en dus ongunstiger
voor de gezondheid.”(Schellingerhout 2004)
Dementie;

“Als mensen gaan dementeren vallen ze terug op de moedertaal. Onder
oudere migranten is er vaker sprake van schaamte en ontkenning.
Bovendien kunnen de oorzaken ergens liggen waar in de Westerse
gezondheidszorg niet aan wordt gedacht.” (Interview met intercultureel
verpleeghuis Schildershoek uit: Ouaouirst en Smal 2008).
“Turken vinden het over het algemeen moeilijk om te praten over
geestelijke ziektes, zoals depressie of dementie. Liever praten zij alleen
over ziektebeelden. De reden hiervan is de associatie van geestelijke
achteruitgang met ‘gekte’ en ‘handicap’. Om dit soort ziekten uit de
taboesfeer te halen, kan men de samenwerking opzoeken met de
geestelijke begeleiders of te wel de imams.” (Zorggroep Elde 2010)
“Indien er sprake is van psychogeriatrische problematiek zoals dementie,
dan is de behoefte van de cliënt aan culturele herkenning in taal en
achtergrond groter.”(de Wit et al. 2002)
“Stichting Alzheimer Nederland geeft aan dat de komende jaren de stijging
van het aantal personen met dementie onder allochtone ouderen vijf maal
zo snel zal toenemen als onder autochtone ouderen. Hiervoor als
oorzaken wordt gegeven demografische ontwikkelingen (de gastarbeiders
uit ‘60/ ’70 komen nu massaal op leeftijd) en de verhoogde risico’s op
hart- en vaatziekten en diabetes bij oudere migranten (kunnen mede
vasculaire dementie veroorzaken).” (NOOM 2009)

Situationele
problemen/stress/schaamte;

“Het is aannemelijk dat het voortdurend verlangen naar terugkeer naar
het land van herkomst zal leiden tot fysieke en psychische klachten
(Engelhard 2004, Hoffer 2005a).
“Allochtone ouderen ervaren meestal meer/complexere problemen,
bijvoorbeeld: 1) geen verblijfsvergunning (en dus geen financiële
vergoedingen) 2) ondoorzichtige familieproblematiek (bijvoorbeeld men
woont vaak niet waar men staat ingeschreven) 3) verbintenis met
geboorteland (bijvoorbeeld nog moeten/willen uitvoeren van rituelen in
eigen land) 4) sterke betrokkenheid van de familie 5) nog niet
uitgeprocedeerde asielzoekers (met kans op verplichting van terugkeer
naar geboorteland), 6) hoger schulden 7) ongunstigere zorgverzekering.”
(Jacobs et al. 2002)
“Uit interviews met zorgverleners bleek dat; allochtone bewoners veelal
leven met schuldgevoelens en gevoelens van schaamte ten opzichte van
de ziekte en/of het verblijf in een verpleeghuis. Zo komt deze schaamte
bijvoorbeeld tot uiting als een hulpmiddel besteld moet worden en
hiervoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Sommige allochtone
ouderen willen deze bestelling dan liever niet uit schaamte: met de
bestelling geef je toe aan de noodzaak, aan het hebben van de ziekte of
handicap.” (Jacobs et al. 2002)
“Er is een grote terughoudendheid om met psychosociale problemen naar

32

LEERPRODUCT ZORGHUIS ŞEFKAT - “ZORGCONCEPT ŞEFKAT”

buiten te komen. Taboe, angst voor roddel en taalproblemen zijn
belangrijke oorzaken.”(Visser&de Jong 1999)
Onzekerheden en angsten;

“Ouderen kunnen te maken hebben met bepaalde angsten en
onzekerheden. Deze kunnen in versterkte mate gelden voor oudere
migranten: angst om niet begrepen te worden of niet serieus genomen te
worden, angst om uitgelachen te worden om gebruiken en speciale
wensen, angst om afhankelijk te zijn, angst om het overleven van de
kinderen, angst om het wegvallen van leeftijdsgenoten, angst om
herhaling van gebeurtenissen uit de oorlog, angst om het afnemen van
wat men nu heeft. “ (NOOM 2009)

Negatieve beeldvorming
omgeving;

“De laatste jaren wordt in de media en de politiek en ook op straat steeds
negatiever gesproken over de aanwezigheid van migranten in
Nederland.(…) Dat veroorzaakt een groeiend gevoel van onveiligheid bij de
oudere migranten. Anders dan ouderen van Nederlandse oorsprong,
worden oudere migranten in toenemende mate geconfronteerd met
negatieve reacties om hun heen. “ (NOOM 2009)

Combinatie van causale
modellen;

“Marokkaanse (deels islamitische) en Nederlandse culturele elementen
(bewust en onbewust) worden met elkaar gecombineerd en geïntegreerd.
Dit proces doet zich ook voor in de visies van de bewoners en hun familie
op hun ziekte. In hun zoektocht naar een verklaring voor hun
(gezondheids-)problemen hanteren zij verschillende causale modellen
naast en door elkaar. Daarin klinken zowel psychiatrische definities als
omschrijvingen uit de islam en het Marokkaanse volksgeloof door.”
(onderzoek speciale woonvoorziening Marokkaanse mannen met
psychiatrische problemen uit: Hoffer 2003)

Betrekken van een Imam;

“Een voorbeeld van een cultuur-specifieke maatregel is de uitbreiding van
de geestelijke verzorging binnen intramurale instellingen met de
aanstelling van een imam. Zij kunnen niet alleen als geestelijk verzorger,
maar ook als intermediair een brugfunctie vervullen bij de culturele kloof
tussen patiënt en zorgverlener.” (RVZ?)
“Uit de 33 interviews met Turkse en Marokkaanse ouderen blijkt dat het
merendeel van de mannen hecht aan geestelijke verzorging. Hiervoor
wenden zij zich het liefst tot een Imam. Hij moet hen steun en kracht
geven. Bij de vrouwen werd hier nagenoeg niet over gesproken.” (van Hal
2006)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
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Ervaren mentale gezondheid;

“Over het algemeen voelen de ouderen zich niet angstig of eenzaam en
alleen. Een groot deel van de respondenten geven aan ze zich gelukkig en
gezond voelden. De mannen voelden zich de afgelopen vier weken
gezonder, en gelukkiger dan de vrouwen. En de Turkse ouderen hebben
zich minder gezond, en ongelukkiger gevoeld dan de Marokkaanse
doelgroep. “

Betrekken van een Imam;

“De ouderen vinden het heel erg belangrijk/ belangrijk dat er een imam
(77%) en een islamitische geestelijke verzorger (81%) aanwezig is.”

Bekendheid met dementie;

“De definitie dementie is bij ongeveer de helft van de ouderen (51,7%)
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bekend, al is de definitie dementie bij de Turkse doelgroep (56,1%)
bekender dan bij de Marokkaanse groep (46,1%). 58,4% van de ouderen
geven aan over dementie te kunnen praten binnen hun familie en
vriendenkring, al geven de Marokkaanse ouderen (78,4%) vaker aan over
dementie te kunnen praten dan de Turkse ouderen (43,4%). Wanneer er
sprake is van dementie in de familie heeft 48,6% behoefte aan informatie,
waarbij de Marokkaanse groep meer behoefte heeft aan informatie dan
de Turkse (69,7% om 32,3%). Tussen mannen en vrouwen zijn er geen
grote verschillen zichtbaar. “
Last van vergeetachtigheid;

Mentale klachten volgens de
mantelzorger;

“38% van de ouderen zegt soms last te hebben van vergeetachtigheid. Er
is hierin geen noemenswaardig verschil te zien tussen mannen en
vrouwen, maar wel op basis van afkomst; 56.3% van de Turkse
respondenten ervaart vergeetachtigheid tegen maar 15,2% van de
Marokkaanse respondenten. “
“Volgens de geïnterviewde mantelzorgers voelt de zorgvrager zich in bijna
de helft van de gevallen alleen (49%). Somberheid wordt ook aangegeven
als een klacht (36,6), maar vaker wordt dit niet als probleem genoemd.
Dementie wordt niet vaak aangegeven als een gezondheidsprobleem
(19,5%). Andere problemen die worden genoemd naast, of aanvullend op
deze gezondheidsproblemen zijn: ouderdom, slapeloosheid, depressie, en
ziekte van Parkinson.”

Actiepunten/aanbevelingen:
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Voor de organisatie;

1. Kennis en bewustwordingsverschaffing aan medewerkers, over
o.a.;
a. De psychische, sociale, en economische situatie van
migranten ouderen in Nederland,
b. Een mogelijk andere beleving en uiting van geestenziekten in
vergelijking met die van de westerse (of een combinatie van).
c. Het voorkomen van situationele problemen, stress,
schaamte, angsten en onzekerheden onder migranten
ouderen.
d. Psychische problemen die speciale aandacht behoeven, zoals
onbekendheid met- en/of schaamte over dementie.
2. Medewerkers bekwaam maken in de omgang met cliënten die
een lager metaal welzijn ervaren en hoe de medewerker dit
mogelijk kan verlichten/verbeteren voor de cliënten.
3. Onderhouden van goede relaties met GGZ Nederland en
religieuze organisaties die bijvoorbeeld de hulp van een Imam (is
een islamitische geleerde) kunnen bieden;
4. Informatieverschaffing aan cliënten en hun familie over;
a. Het voorkomen van mentale problemen tijdens het ouder
worden en hoe hier mee om te gaan,
b. tips voor organisaties die hen kunnen helpen met andere
privéproblemen (bv. financiële problemen, moeilijkheden in
bijhouden administratie, etc.).

Voor de medewerker;

1. De medewerker moet kennis hebben van- , respect tonen vooren weten om te gaan met;
a. De eigen regie van de cliënt op zijn/haar leven (c.q.
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Autonomie).
De psychische, sociale, en economische situatie van de cliënt.
Een mogelijk andere beleving en uiting van geestenziekten in
vergelijking met die van de westerse (of een combinatie van).
d. Het voorkomen van situationele problemen, stress,
schaamte, angsten en onzekerheden bij de cliënt.
e. Het bespreken van gevoelige onderwerpen (bv. dementie)
die moeizaam kunnen verlopen en waarbij extra aandacht en
tijd nodig zal zijn voor het opbouwen van een
vertrouwensband met de cliënt (en zijn/haar familie).
2. De medewerker weet wanneer er eventueel een Imam of
geestelijke verzorger ingeschakeld kan worden die als
intermediair een brugfunctie zou kunnen vervullen tussen de
medewerker en de cliënt (en zijn/haar familie).
3. De medewerker heeft aandacht voor de zingeving, het mentaal
welzijn, en de invulling van de laatste levensfase. Van de cliënt.
4. De medewerker overlegt met/informeert de vertrouwenspersoon
van de cliënt.
b.
c.

Tip
Document van Stichting Zet (2008) ‘Dementie; ook onder allochtone
ouderen. Richtlijnen voor bereikbaarheid van allochtone doelgroepen voor
zorg- en welzijnsinstellingen.’ Brabant.
Relevante instrumenten Şefkat:
-

-
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Algemene Instrumenten (bv. Landelijk Eerstelijns
Samenwerkings Afspraak, Psychosociale problematiek,
begeleiden van dementie, Reisgids Levenskunst,
plezierige activiteitenplan, bestrijding somberheid, etc. >
zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Algemene regelingen; richtlijn ‘geestelijke zorg’,
richtlijn ‘palliatief spiritueel team, inzet
vrijwilligers’, richtlijn ‘depressie’, richtlijn
‘probleemgedrag’.
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4. PIJLERS
Om de prestaties voor de cliënt op de vier domeinen te kunnen realiseren, zijn er ‘pijlers’
nodig, wat gedefinieerd wordt als: ‘aanbieders van zorg ondersteunen hun cliënten bij het
verkrijgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Belangrijkste middelen daarbij zijn
het Zorgleefplan met alle zorgafspraken en goede communicatie met- en informatie naar
cliënten, hun naasten en/of mantelzorgers.’
4.1. ZORGLEEFPLAN
De pijler ‘Zorgleefplan’ wordt gedefinieerd met de norm: ‘de cliënt voert regie over het
eigen leven op basis van een Zorgleefplan’.
De prestaties voor de cliënt zijn:
1. Elke cliënt heeft een eigen Zorgleefplan, gekoppeld aan de indicatie/financiering, met
daarin opgenomen:
a. Zijn persoonlijke mogelijkheden en beperkingen, behoeften, voorkeuren en
gebruiken met betrekking tot lichamelijk welbevinden en gezondheid, woonen leefomstandigheden, participatie en mentaal welbevinden;
b. Het beeld van zijn gezondheidssituatie ten gevolge van zijn aandoeningen;
c. De prognoses daarvan;
d. Daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s;
e. Afspraken over vormen van zorg, service en dienstverlening met betrekking
tot lichamelijk welbevinden en gezondheid, woon- en leefomstandigheden,
participatie en mentaal welbevinden;
f. Passende professionele maatregelen (daaronder begrepen toepassing van
protocollen);
g. Andere relevante gegevens/formulieren;
2. Elke cliënt heeft een eigen –cyclisch geborgd, waar relevant multidisciplinairZorgleefplan, dat in samenspraak met de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger
tot stand is gekomen, en eveneens in samenspraak wordt geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld;

CULTUUR-SPECIFIEKE INVULLING VAN HET ZORGLEEFPLAN VOOR ALLOCHTONE OUDEREN

INPUT VAN CULTURELE/RELIGIEUZE VISIES, WENSEN EN GEBRUIKEN.
Algemene Toelichting op deze
In het Zorgleefplan wordt er met de cliënt overlegd over het wat, hoe en
wanneer van de zorgverlening. Het Zorgleefplan wordt in nauw overleg
prestaties:
met de cliënt en de verschillende relevante disciplines opgesteld,
periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In veel gevallen heeft de
persoonlijke begeleider / contactpersoon / casemanager bij deze
besprekingen over het Zorgleefplan een belangrijke rol en ondersteunt
deze de cliënt. Specifieke behandelaspecten worden ook besproken met
en door de betrokken behandelaar(s).
Evaluaties met de cliënt dienen minimaal twee keer per jaar plaats te
vinden. Bij complexe zorg, na veranderingen in de inzet van zorg, of op
verzoek van de cliënt en / of zorgverlener vindt vaker dan minimaal twee
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keer per jaar een evaluatie plaats.
De acties / afspraken in het Zorgleefplan zijn gerelateerd aan doelen.
Bij cliënten met pg-problematiek is toezicht een specifiek thema in het
overleg over en de evaluatie van het Zorgleefplan.
Literatuur:
Doel Zorgleefplan=bijdragen aan
de kwaliteit van leven van de
cliënt vanuit zijn/haar eigen
perspectief.

“Cliënten moeten ondersteund worden om zoveel mogelijk het leven te
kunnen lijden zoals ze dat willen en gewend zijn, en de dingen te kunnen
doen die ze gelet op hun mogelijkheden en beperkingen zelf belangrijk en
zinvol vinden.(…)De kwaliteit en effectiviteit van de zorg wordt niet meer
exclusief bepaald vanuit het professionele perspectief, maar primair
vanuit het perspectief van de zorgvrager.(…) Het is een vorm van
“vraaggerichtheid ”die vereist dat zorgprofessionals oog en gevoel hebben
voor waar het leven van cliënten om draait.” (ActiZ 2006)

Pijlers van het Zorgleefplan;

“1) De cliënt houdt zeggenschap over het eigen leven, inclusief hoe de
zorg wordt verleend. 2) De cliënt is een individu die zelf richting geeft aan
zijn of haar leven en ook de verantwoordelijkheid wil dragen voor eigen
keuzes. 3) De cliënt maakt samen met de verzorgende afspraken over de
eigen levensstijl, wensen en behoeften en legt dit vast in het Zorgleefplan.
4) De cliënt en de verzorgende bespreken de mogelijkheden en grenzen in
het zorgaanbod.”(Sting 2008)

Een passend zorg- en diensten
aanbod als vereiste;

“van groot belang is dat de organisatie aan haar medewerkers
handelingsruimte en een behandelingsrepertoire biedt waarmee invulling
gegeven kan worden aan het perspectief van kwaliteit van leven. Op basis
van de wensen en behoeften van de cliënt zal een passend zorg- en
diensten aanbod geformuleerd moeten worden dat moet resulteren in
arrangementen die haalbaar en betaalbaar zijn.” (ActiZ 2006)

Nut van het Zorgleefplan;

“In het individuele zorgplan kan goed aandacht worden besteedt aan de
sociale dimensie, op basis van opgenomen levensstijl, wensen en
behoeften van de cliënt.” (Gilman 2006, Sluijs et al. 2002).
“Uit onderzoeken blijkt dat ruim 70% van de verpleeghuizen een
uitgebreid zorgplan bevorderend vindt voor de kwaliteit van zorg.”(Sluijs
et al. 2002, van Beek et al. 2004).
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Verschil in zorgopvattingen
kunnen een goede invulling van
het Zorgleefplan bemoeilijken;

Er kunnen andere opvattingen over ‘goede zorg’ zijn ten opzichte van die
van autochtonen. De Nederlandse zorgpraktijk is doordrenkt met culturele
waarden we ons nauwelijks bewust van zijn. Een voorbeeld is de grote
nadruk op autonomie en zelfredzaamheid, ook als men zorgafhankelijk
wordt. In de Marokkaanse en Turkse cultuur getuigt het juist van
zorgzaamheid om ouderen “alles uit handen” te nemen. Dergelijke
uiteenlopende- en vaak onuitgesproken- zorgopvattingen maken de
alledaagse omgang complexer (Morée et al. 2002). Tot slot zien veel
allochtonen de medewerker als een autoriteit. Zij verwachten dat deze de
beslissingen neemt. Taalbarrières versterken de verwarring die hierdoor
extra ontstaat. Allochtonen vertonen over het algemeen een meer
afwachtende en afhankelijke houding (Krikke 2002).

Extra tijd, kosten, en energie om
wensen en behoeften helder te
krijgen;

“Het algemene beeld is dat de begeleiding van de allochtone bewoners
meer tijd, inspanning en geld kost; e.g. door intensievere
begeleiding/gesprekken, betrekken van familie, specifieke wensen en
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behoeften, specifieke activiteiten.”(Jacobs et al. 2002, Giljam 2006)
“De begeleiding van allochtone bewoners wordt als intensiever ervaren,
door; 1) complexere en ondoorzichtigere familieverbanden 2) minder vaak
overeenstemming tussen bewoner, familie en discipline 3) minder vaak
overeenstemming tussen familie en bewoner 4) grotere druk van familie
naar bewoner 5) vaker schuldgevoelens van familie ten opzichte van
bewoner.” (Jacobs et al. 2002)
“Disciplines geven aan het moeilijker te vinden om de specifieke wensen
en behoeften van allochtone bewoners in kaart te brengen dan van
autochtone bewoners. De disciplines geven aan dat ze meer tijd kwijt zijn
om te achterhalen wat de (niet-reguliere) wensen en behoeften zijn
doordat men de allochtone bewoners gesloten vindt in het geven van
informatie.” (Jacobs et al. 2002; vergelijkend onderzoek tussen
multicultureel verpleeghuis De Schildershoek en het ‘autochtone’
verpleeghuis Houtwijk).
Betrekken van Persoonlijk
Begeleiders;

“Amsterdamse woonzorgcentra van Cordaan Regio Zuid hebben in
samenwerking met PRIMO de ‘Persoonlijk Begeleiders' getraind om
ouderen, maar ook hun familie, meer te betrekken bij het Zorgleefplan. De
inzet van familie bij de zorg blijkt ouderen een stuk gelukkiger te maken. “
(meer info op de website www.Zorgleefplanwijzer.nl/nieuws)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:

Geen data.

Actiepunten/aanbevelingen:
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Voor de organisatie;

1. Het Zorgleefplan specificeren/cultuur-gevoeliger maken voor
culturele/religieuze visies, gebruiken en wensen van allochtone
ouderen;
a. Formulieren en toelichtingen op de Zorgleefplanwijzer
aanpassen/aanvullen waar nodig.
2. Aanstellen van Persoonlijk Begeleiders voor de cliënten? (EVV’ers
zijn eerstverantwoordelijke verzorgenden die binnen een team
verantwoordelijk zijn voor de praktische uitvoering van de
afspraken in de zorgdossiers van een aantal bewoners of
patiënten en die fungeren als contactpersonen)
3. Aanbieden van trainingen voor medewerkers, waarin aandacht is
voor;
a. Het goed gebruik van het Zorgleefplan (bespreking van
aandachtspunten, aanpassingen in de formulieren).
b. De nodige competenties en zelfreflectie.
c. Goede samenwerking en overleg met het team.
4. De cliënten en hun families informeren over het doel en het
gebruik van het Zorgleefplan;
a. ‘wat is hun rol daarin en welke rol kunnen ze verwachten van
de zorgverlener?’ (dat ze actief meedenken en dat niet de
medewerker bepaalt, maar zijzelf)

Voor de medewerker;

1. Zoals vermeldt in het rapport van ActiZ (2006) zijn de specifieke
uitgangspunten voor medewerkers om verantwoorde zorg te
kunnen bieden (ongeacht afkomst van de cliënt);
a. De medewerker heeft de verantwoordelijkheid om met cliënt
te zoeken naar vormen van zorg, service en dienstverlening
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die past bij de voorkeuren en wensen van de cliënt.
De medewerker respecteert de eigen levenssfeer van de
cliënt en draagt zorg voor een goede bejegening.
c. De medewerker heeft de verantwoordelijkheid voor een
goede communicatie en dialoog met de cliënt over hun
ervaringen, wensen en voorkeuren.
d. De medewerker voert individuele Zorgleefplannen uit.
e. De medewerker evalueert de inhoud en uitvoering van het
Zorgleefplan met de cliënt.
f. De medewerker bespreekt wenselijke aanpassingen en
verbeteracties
in
het
cliëntenoverleg,
Zorgleefplanbesprekingen en/of het teamoverleg.
2. Bovenstaande vereist de volgende competenties van de
medewerker (ActiZ 2006);
a. Goed kunnen luisteren, kijken, signaleren: ‘menslievende’ en
respectvolle aandacht voor de cliënt.
b. Communicatie- en onderhandelingsvaardig zijn: kunnen
bouwen aan een wederkerige zorgrelatie met de cliënt en
aan een gelijkwaardige werkrelatie met collega’s’.
c. Doeltreffend en met gevoel voor privacy kunnen
rapporteren: zowel schriftelijk als mondeling.
d. Aanspreekbaar zijn op gedrag en verantwoordelijkheden:
flexibel en veranderingsbereid zijn.
e. Vakoverstijgend kunnen denken: een teamworker zijn.
f. Opleidingsniveau 3 of 4 voor zorgcoördinatie.
3. Speerpunten voor medewerkers zijn (zie voor meer informatie en
oefeningen/tips: Sting 2008);
a. Ken jezelf;
b. Ken de waarden en normen van jezelf en de cliënt;
c. Ben flexibel;
d. Verdiep je in de achtergrond van de cliënt;
b.

Tips:
-

-

-

-

Relevante instrumenten Şefkat:
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-

De website www.Zorgleefplanwijzer.nl met uitgebreide
informatie, tips, oefen casuïstiek en ervaringsverhalen over
werken met het Zorgleefplan.
De brochure en flyer ‘De kunst van het ouder worden: een
praktisch en inspirerend hulpmiddel bij het werken met het
Zorgleefplan’ ontwikkeld door Bureau Kwiek in samenwerking
met Sting: een scholingsaanbod om medewerkers te
ondersteunen bij het in gesprek gaan met de bewoners (te
downloaden via website www.bureaukwiek.nl )
De Zorgleefplancirkel als geheugensteuntje om de 4 domeinen
eigen te maken in het gesprek met de cliënt over het
Zorgleefplan. De cirkel is prettig in gebruik en kost 1,25 euro per
stuk en kun je bestellen via de site van Zorgleefplanwijzer.nl.
De poster ‘koortsvrij of ijskoud. Neem de temperatuur op van je
team; hoe vraaggericht zijn jullie?’ te verkrijgen via site
Zorgleefplanwijzer.nl. Ter evaluatie van het collectieve gebruik
van het Zorgleefplan in jullie instelling.

Algemene instrumenten (bv. DVD Zorgleefplan Verantwoorde
Zorg, handreiking Zorgleefplan, handwijzer werken aan kwaliteit,
Werkboek Greep op eigen leven, Brochure Werken aan kwaliteit,
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-
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etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Werken met het Elektronisch Cliëntendossier
(Programme QIC – Quality in Care)
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4.2. COMMUNICATIE EN INFORMATIE
De pijler ‘communicatie en informatie’ wordt gedefinieerd met de norm; ‘de cliënt is op de
hoogte van afspraken die tussen hem en de zorgaanbieder gemaakt zijn, vindt deze goed, en
deze afspraken worden ook nagekomen.’
De prestaties voor de cliënt zijn:
1. Met de cliënt wordt passend en adequaat gecommuniceerd;
2. De cliënt en zijn verwanten worden voorafgaand aan, bij aanvang van en tijdens de
zorg- en/of dienstverlening op een adequate manier, zowel mondeling, schriftelijk
(en eventueel ook digitaal) geïnformeerd over:
a. Procedures met betrekking tot aanvang van de zorg/opname (inhuizing) en
regels tijdens de zorg;
b. Uitgangspunten van zorg- en dienstverlening (zoals visie op zorg, identiteit, en
levensbeschouwing);
c. Aanbod van zorg- en dienstverlening, leveringsvoorwaarden en ethische
aangelegenheden;
d. Zorgleefplan systeem;
e. Communicatie en overleg met cliënt;
f. Veiligheid;
g. Beëindiging van zorg, ontslag en overplaatsing;

CULTUUR-SPECIFIEKE INVULLING VAN DEZE PRESTATIES

PRESTATIE 1: MANIER VAN COMMUNICEREN (excl. Taal)
Algemene toelichting op deze
De medewerker voert indien nodig of wenselijk de gesprekken ook met de
wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt en / of zijn verwanten en / of
prestatie:
mantelzorgers.
De gesprekken kunnen alleen met cliënt (en / of diens vertegenwoordiger)
plaatsvinden of in groepsverband (bijvoorbeeld in de vorm van een
multidisciplinair overleg).
In veel organisaties is een persoonlijk begeleiders, contactverzorgende of
casemanager aangewezen als de vaste contactpersoon van de cliënt.
De activiteiten van de vaste contactpersoon zijn mede afhankelijk van de
wensen en mogelijkheden / beperkingen van de cliënt.
De medewerker maakt bij de aanvang van de zorg en / of opname
(inhuizing) afspraken met de cliënt en de verwanten over hun mogelijke
betrokkenheid bij de zorg- en dienstverlening.
Literatuur:
Wat is ‘goede’ communicatie?;

“communicatie is communicatie van zorg, begrip, respect, steun, en
beschikbaarheid. Communicatie is het aangaan van een humane relatie,
en het bevordert het welzijn van de cliënt en familie (Keirse 2006).
“Wouter Muller, opbouwwerker van welzijnsorganisatie Scala in Hengelo,
noemt twee formules die aanbieders als handvat kunnen gebruiken bij de
communicatie met oudere migranten: 3 X T en 3 X G + E. De drie T’s staan
voor: Toenadering (stap op de doelgroep af), Toerusting (inzicht in
interculturele communicatie) en Toegankelijkheid (niet alleen materieel,
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maar ook cultureel). Verder is bij de contacten met alle mensen belangrijk
dat zij Gezien, Gehoord en Gewaardeerd worden. Dan vindt pas écht
Erkenning plaats. Op basis van de ervaringen van veel aanbieders in de
contacten met oudere migranten, komt er eigenlijk een vierde G bij kijken,
de G van Geduld! Projecten kosten doorgaans veel tijd.” (uit; Witter 2007)
“Volgens
Jan
Booij,
adviseur
interculturalisatie
en
managementvraagstukken: de gebruiksaanwijzing ben je zelf. Het gaat om
de interactie tussen twee mensen, die kan steeds wisselen. Wees of wordt
bewust onbekwaam: je moet je als medewerker bewust worden van het
proces, dat je niet alles hoeft te weten. Zet je zelf in als instrument en
creëer een gevoel van gelijkwaardigheid.”(ActiZ 2009)
Non-verbale communicatie
belangrijk;

“Bij communicatie gaat het niet alleen maar om wát je zegt, maar ook om
hoe je het zegt. In een gesprek met een cliënt gaat het niet alleen om de
uitgesproken woorden, maar ook over aspecten als toon, lichaamstaal, je
gedrag en houding.”(…) In verschillende culturen kan de lichaamstaal
anders zijn dan je gewend bent. Zo is oogcontact voor sommige mensen
een teken van aandacht en betrouwbaarheid, terwijl oogcontact door
anderen als opdringerig kan worden ervaren.” (Sting 2008)

Aanspreekvorm;

“Aanspreektermen zijn belangrijk: amca (oom) en Teyze (tante). Turkse
ouderen houden niet van formeel taalgebruik (zoals meneer en
mevrouw).” (Zorggroep Elde 2010)

Mogelijke oorzaken
miscommunicatie zorgverlener
en cliënt (exl. taal);

“Miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen over en weer maken
de alledaagse omgang van professionals met migranten (en hun
mantelzorgers) complexer dan die met de gemiddelde autochtone
cliënt.”(Morée et al. 2001)
“Men is in Nederland over het algemeen gewend om over vele
onderwerpen open en eerlijk te praten, het ontkennen van informatie
wordt niet als positief gezien. Deze ‘ontkenning’ (van problemen/klachten)
wordt in sommige niet-westerse culturen geaccepteerd als een normaal
en langdurig beschermingsmechanisme wat hoop en moed zal blijven
geven. Binnen de Islam kan het behouden van hoop verbonden zijn met
de hoop op een beter leven na de dood.” (VU Medisch Centrum 2008)
“Professionele zorg- en welzijnsinstellingen met formele procedures en
protocollen staan ver af van de belevingswereld van de meeste allochtone
zorgvragers en hun mantelzorgers, die zich veelal bewegen in eigen kring
en informele netwerken.”(Baas 2005)
“Een ‘platte’ organisatie structuur (niet een verticale) is belangrijk in zorg
aan met name allochtone ouderen. Hoe platter de structuur, hoe directer
de communicatie en hoe meer directe zorg er verleend kan worden.”
(o.b.v. expertinterviews uitgevoerd door Giljam 2006)
“De niet-westerse cultuur wordt veelal gekenmerkt door onderlinge
afhankelijkheid en ondersteuning in een groep. De waarde van autonomie
en zelfbeschikking van het individu (zoals in de westerse cultuur) staat in
een ander perspectief. Sommige cliënten zullen het daarom moeilijk
vinden bepaalde beslissingen zelf te nemen. Soms worden beslissingen
genomen door bevoegde personen of de familie. Daarnaast is in vele
culturen men niet gewend om een gelijkwaardige relatie tussen
hulpverlener en patiënt na te streven.” (VU Medisch Centrum, Morée et
al. 2002, NOOM 2009)
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“Turken zijn erg gevoelig voor hiërarchische verhoudingen. Zij hebben het
liefst iemand met status en autoritaire houding als leider (.) De
behandeling van artsen wordt meestal mede gedeeld en eigenlijk niet
besproken met de patiënt.(…) Men ziet het als taak de patiënt te
beschermen tegen zware, moeilijke informatie.” (zorggroep Elde 2010)
Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:

Geen data.

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;

1. Bepalen wie er aanwezig zal zijn op vaste communicatie
momenten met de cliënt. (cliënt- zorgverlener- wettelijk
contactpersoon van de cliënt?)
2. Open staan voor het betrekken van een geestelijke verzorger of
andere intermediair tijdens communicatie momenten.
3. De medewerkers bekwaam maken in hun communicatie (verbaal
en non-verbaal) met allochtone cliënten en hun familie;
a. T.a.v.
lichaamstaal,
taalgebruik,
luisteren,
en
omgangsvormen (bv. gezag en hiërarchie).
b. Eventueel organiseren van medewerkersbijeenkomsten ter
bevordering van communicatieve competenties d.m.v.;
casussen bespreken, ervaringen uitwisselen, oefeningen
uitvoeren.

Voor de werknemer;

1.

2.

De werknemer besteedt aandacht aan (zie voor meer informatie
en oefeningen/tips: Sting 2008);
a. Lichaamstaal; toon, lichaamstaal, gedrag en houding.
b. Taalgebruik/manier van praten; hard/zacht, snel/langzaam,
wel/geen gebruik van stiltes.
c. Luisteren; hoe luister je, wat hoor je, en wat versta je? De
betekenis van ‘ja’ zeggen/knikken.
d. Belangstelling tonen; luister naar het verhaal van de cliënt en
zijn/haar familie. Neem de tijd, vraag, en vraag door.
e. Omgangsvormen; cliënt aanspreken met ‘u’ of ‘jij’?
‘meneer/mevrouw’ of ‘oom/tante’? eerst een praatje of
direct aan de slag?
De medewerker overlegt met de cliënt, zijn/haar familie en/of
intermediair en/of vertrouwenspersoon.

Relevante instrumenten Şefkat:
-

-
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Algemene instrumenten (bv. brochure Huiskamergesprek in de
verzorging, brochure Samenwerken aan kwaliteit van leven,
Werkboek vraaggerichte verzorging, handreiking Zorgleefplan,
etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Intake, opname en overplaatsing: richtlijn
‘intake en wachtlijstbegeleiding’.
 Personeel en opleiden; richtlijn ‘bejegening en
gedragscode’
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PRESTATIE 2: CULTUUR-SPECIFIEKE INFORMATIE EN REKENING HOUDEN MET DE TAAL.
Algemene toelichting bij deze
Bij communicatie gaat het meer om de samenspraak tussen cliënt en
medewerker, bij informatie staat voorop dat de organisatie de cliënt wil
prestatie:
laten weten wat en hoe de organisatie bepaalde zaken doet. In beide
situaties is belangrijk dat op zodanige wijze wordt gecommuniceerd en
geïnformeerd, dat het begrijpelijk is voor de cliënt. Zo nodig wordt de
informatie / communicatie herhaald.
Indien wenselijk of noodzakelijk wordt ook de wettelijke
vertegenwoordiger en / of de verwanten van de cliënt geïnformeerd.
Informatiemateriaal kan, naast de mondelinge informatie, schriftelijk en /
of digitaal zijn, aansluitend bij de mogelijkheden van de cliënt.
De leveringsvoorwaarden zijn gekoppeld aan de zorgovereenkomst.
Literatuur:

Analfabetisme;

“Meer dan 60% van de Marokkaanse ouderen vrouwen kan noch lezen in
het
Nederlands,
noch
in
de
eigen
taal
en
is dus
analfabeet.”(Schellingerhout 2004)

(omgaan met) de taal barrière;

“50 tot 80% van de Turkse en Marokkaanse 50plussers heeft zeer veel
moeite met het Nederlands. ) “Turkse ouderen hebben de slechtste
Nederlandse taalvaardigheid, de Marokkanen hebben een iets betere. De
beheersing van het Nederlands is het minst goed onder de Turkse en
Marokkaanse vrouwelijke 65plussers.”(Schellingerhout 2004)
“79% van de 25 zorginstellingen die mee heeft gedaan aan de QuickScan
(uitgevoerd door Ouaouirst en Smal 2008) wenst de taal barrière te
overbruggen d.m.v. gebruik van een allochtone collega als tolk, 78% door
gebruik van familie/vrienden, en 67% door professionele
tolken/tolkentelefoon. Al wordt in de realiteit met name de familie van de
cliënt als tolk gebruikt (54%).”
“Er zijn aanwijzingen dat gezondheidsvoorlichting door mensen die
dezelfde taal spreken en dezelfde culturele achtergrond hebben, meer
effect heeft.” (de Veer et al. 2001).
“bij voorlichting aan ouderen van Turkse of Marokkaanse afkomst is
mondelinge voorlichting in eigen taal en in beeld essentieel.(Cliënt en
Raad 2007, Baas 2005)

Rol van kinderen/familie;

“De kinderen beheersen de taal beter, waardoor de ouders van hen
afhankelijk zijn voor de contacten met de buitenwereld” (Baas 2005, Cliënt
en Raad 2007).
“Doordat de ouderen de Nederlandse taal niet/slecht beheersen, zullen de
kinderen en andere verwanten de ouderen begeleiden bij contacten met
de professionele hulpverleners, telefonische contacten en zorg dragen
voor administratie.” (Nelissen & Morée 2001)

Aandacht voor specifieke
onderwerpen, vooral dementie;

“Het is belangrijk bepaalde gezondheidsonderwerpen uit de tabou-sfeer te
halen. Bijv. dementie.”(Schellingerhout 2004)
“Vooral in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is onbekendheid met
de ziekte dementie groot. Dementie wordt veelal niet als ziekte herkend.
Vaak wordt de vergeetachtigheid gebagatelliseerd: dat hoort bij de
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ouderdom. Soms ervaart de familie het gedrag van de dementerende als
‘pesterij’ (…) Ook wordt dementie nogal eens beschouwd als ‘gekte’, die al
dan niet van buitenaf door geesten of iemand die kwaad wil wordt
veroorzaakt.(…) Voorlichting over de ziekte kan alleen succesvol zijn als
deze gekoppeld wordt aan bewustwording en meningsvorming in bredere
kring…”(NOOM 2009)
“Er is behoefte aan projecten met betrekking tot dementie bij ouderen
migranten, daarbij gaat het om; 1) het bespreekbaar maken van de ziekte
in de verschillende gemeenschappen 2) kennisoverdracht over de ziekte
en het verloop daarvan 3) herkenning van beginnende symptomen van
dementie 4) het aanreiken van handvatten om te leren om te gaan met de
betrokkene 5) het ontwikkelen van cultuurspecifieke materialen en
hulpmiddelen voor (licht) dementerenden. (NOOM 2009)
Onbekendheid met (zorg)voorzieningen;

“Allochtone ouderen zijn bekend met de zorg van de huisarts en
ziekenhuizen, maar zij hebben weinig ervaring met thuiszorg en
woonzorgvoorzieningen. De toegang tot algemene overheidsinstellingen is
moeilijk te bereiken voor de oudere migranten.” (NOOM 2007,
Meijenfeldt en Moerbeek 2001, de Wit et al. 2002).
“het gebrek aan kennis omtrent zorginstellingen, schept een negatief
beeld over de zorghuizen.”(Kloosterboer 2004, Schellingerhout 2004).
“Allochtone ouderen zouden veel meer gebruik kunnen maken van PGB.
Door ‘de ingewikkelde procedures’ en onbekendheid ermee, gebeurt dit
niet. Tevens hebben veel oudere migranten een enigszins vertekend beeld
van hoe ouderen worden opgevangen in verzorgingshuizen.” (Actiz 2007a,
van Buren 2005)
“Ouderen migranten zijn vaak niet goed op de hoogte van de
mogelijkheden van aanvullende bijstand, bijzondere bijstand en andere
tegemoetkomingen.” (NOOM 2009)

Aandachtspunten/methoden;

“Uit de QuickScan onder 25 zorginstellingen (uitgevoerd door Ouaouirst
en Smal 2008) bleek dat 88% wenst migranten beter bekend te maken
met zorgvoorzieningen d.m.v. het dialoog aan te gaan met oudere
migranten en hun mantelzorgers. In mindere mate d.m.v.
voorlichtingsmateriaal, dagverzorgingsprojecten, en organiseren van
diverse activiteiten.”
“Advisering alleen volstaat niet. Veel allochtone families verwachten
begeleiding totdat de concrete oplossing voor hun probleem is gevonden.”
(de Jong et al.2004)
“Voorlichting aan migranten ouderen moet je geduldig aanpakken, in
kleine beetjes. Hun opnamecapaciteit is beperkt. Daar moet je rekening
mee houden.” (Bestuurder van een Turkse ouderen organisatie, uit:
NOOM 2009)
“Laagdrempelige activiteiten en ‘uitstraling’ zij noodzakelijk om allochtone
cliënten te bereiken. Volgens locatiemanager woonzorgcentrum
Transvaal: wij bieden dingen aan die mensen uitnodigen over een drempel
heen te stappen. Vaak spreken we niet eens over zorg. Dan zeggen we,
kom gewoon eens een kopje koffie drinken. Zo geven wij ook Nederlandse
les en organiseren we bijeenkomsten over diabetes, zorgverzekeringen en
energieverbruik.” (ActiZ 2009)

45

LEERPRODUCT ZORGHUIS ŞEFKAT - “ZORGCONCEPT ŞEFKAT”

Valkuilen;

“De disciplines geven aan veel tijd nodig te hebben om met behulp van
gebaren, plaatjes en andere non-verbale communicatie toch de gewenste
informatie op tafel te krijgen. Ook is er veel extra inspanning nodig om bij
vertalingen te achterhalen of het goed vertaald is; sommige informatie is
namelijk contextgevoelig en op meerdere manieren te interpreteren. De
disciplines geven aan steeds bedacht te moeten zijn op deze valkuilen en
te proberen door middel van doorvragen, veel herhalen en extra uitleg
geven toch communicatie te kunnen hebben met deze bewoners.” (Jacobs
et al. 2002; vergelijkend onderzoek tussen multicultureel verpleeghuis De
Schildershoek en het ‘autochtone’ verpleeghuis Houtwijk)
“Door het inzetten van een vertaler is de communicatie altijd indirect. Dit
heeft negatieve gevolgen voor het opbouwen van een vertrouwensband
tussen de bewoner en de begeleiding. Tenslotte kan de familie bij het
vertalen (onbewust) de gesprekken sturen door het uiten van de eigen
wensen. Verder is moeilijk om een alledaags spontaan gesprek te voeren
met niet- Nederlandstalige ouderen, wat ook weer consequenties heeft
voor de band tussen de bewoner en de verzorgende.” (Jacobs et al. 2002;
vergelijkend onderzoek tussen multicultureel verpleeghuis De
Schildershoek en het ‘autochtone’ verpleeghuis Houtwijk)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Betrekken van familie;

“De respondenten (oudere migranten) vinden het belangrijk tot heel erg
belangrijk dat familie wordt betrokken bij de voorlichting (85%) en het
tolken (83%). Hierbij vinden de Turkse ouderen het belangrijker dan de
Marokkaanse respondenten dat de familie aanwezig is bij voorlichting en
kan helpen met tolken.”

Bekendheid met dementie;

“De definitie dementie is bij ongeveer de helft van de respondenten
(51,7%) bekend, al is de definitie dementie bij de Turkse doelgroep
(56,1%) bekender dan bij de Marokkaanse doelgroep (46,1%). 58,4% van
de ouderen geven aan over dementie te kunnen praten binnen hun familie
en vriendenkring, al geven de Marokkaanse ouderen (78,4%) vaker aan
over dementie te kunnen praten dan de Turkse ouderen (43,4%). Wanneer
er sprake is van dementie in de familie heeft 48,6% behoefte aan
informatie, waarbij de Marokkaanse groep meer behoefte heeft aan
informatie dan de Turkse. Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote
verschillen zichtbaar.”

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;

1.

2.
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Schriftelijke informatie overdracht d.m.v. brochures/folders in
eigen taal;
a. Voor Marokkaanse ouderen in het Arabisch.
b. Voor Turkse ouderen in het Turks.
Mondelinge informatie overdracht in eigen taal;
a. Voor Marokkaanse ouderen in het Arabisch óf Berbers.
b. Voor Turkse ouderen in het Turks.
c. Aanwezigheid van personeel die informatie kan geven in
de eigen taal van de cliënt.
d. Inzet
van
intermediairs/tolken/familie
tijdens
informatiemomenten tussen het personeel en de

LEERPRODUCT ZORGHUIS ŞEFKAT - “ZORGCONCEPT ŞEFKAT”

3.

4.

5.

6.

Voor de medewerker;

1.

2.

3.
4.

cliënten.
De Inhoud en hoeveelheid van de informatie (zowel mondeling
als schriftelijk);
a. De
besproken
onderwerpen:
onderwerpen
toevoegen/laten?
b. De dosering van de informatie: bepaalde onderwerpen
‘in delen’ vertellen aan/overleggen met de cliënt?
c. De volgorde van de informatie: welke onderwerpen
eerst en waarom?
Informatie via media/spel/bijeenkomsten, bijvoorbeeld;
a. Voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiele cliënten en
familie.
b. Voorlichtingsfilm over Şefkat; ‘welke zorg kunt u bij ons
verwachten? Wat zijn de doelen van Şefkat?’
c. Openhuis in Şefkat; een dag waar geïnteresseerde rond
kunnen kijken en vragen kunnen stellen.
d. Toneel-cabaret-muziek
voorstellingen;
bv.
een
voorstelling die de dagelijkse problematiek ‘op een
toegankelijke manier’ weergeeft en wat de positieve rol
van Şefkat daarbinnen zou zijn.
Mogelijke locaties om potentiele/toekomstige cliënten te
bereiken met informatie over Şefkat;
a. Wijkgebouwen
b. Religieuze huizen (bv. moskee)
c. Theehuizen
d. Badhuizen (hamam)
e. Op de markt (flyers uitdelen?)
f. Informatiemarkten
g. Belangen organisaties
Medewerkers bekwaam maken in het geven van de juiste
informatie via de juiste weg (schriftelijk/mondeling/creatief);
a. in hoeverre eigen invulling van het personeel hierin
mogelijk?
b. Samenwerking personeel; hoe bv. voorkomen dat niet
alle informatiedruk op de Arabisch/Turkssprekend
personeel komt te liggen?
De medewerker is;
a. Bewust van het referentiekader van desbetreffende
cliënt (de kaders waar vanuit de cliënt denkt en
beredeneert).
b. Bekwaam in het geven van de juiste informatie aan de
(toekomstige) cliënt en zijn familie.
c. Creatief in het geven van informatie en advies (in woord
en beeld).
De medewerkers spreken onderling alleen de Nederlandse taal
(om buitensluiting en kliekvorming binnen het personeel te
voorkomen).
De medewerker weet wanneer hij/zij hulp kan inschakelen van
een Turks/Arabisch sprekende collega.
De medewerker weet wanneer en hoe een tolk/intermediair
ingeschakeld kan/moet worden.

Tip
Document van Stichting Zet (2008) ‘Dementie; ook onder allochtone
ouderen. Richtlijnen voor bereikbaarheid van allochtone doelgroepen voor
zorg- en welzijnsinstellingen.’ Brabant.
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Relevante instrumenten Şefkat:
-

-
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Algemene instrumenten (bv. handleiding Zorgleefplan,
handwijzer Werken aan kwaliteit, handwijzer Vraaggerichte zorg,
etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Intake, opname en overplaatsing; richtlijn
‘intake en wachtlijst begeleiding’.
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5. VOORWAARDEN
Er zijn bepaalde ‘voorwaarden’ nodig om de prestaties voor de cliënt te kunnen leveren,
namelijk ‘professionele kwaliteit van medewerkers en een professionele organisatie’ zijn
nodig voor het realiseren van verantwoorde zorg.
5.1. PROFESSIONELE KWALITEIT MEDEWERKERS
De voorwaarde ‘professionele kwaliteit van medewerkers’ wordt gedefinieerd met de norm:
‘de cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering, een schoon
en gezond lichaam, waarbij steeds goed wordt ingespeeld op veranderingen in de
gezondheid. Indien sprake is van intramurale zorg, mag de cliënt rekenen op smakelijke
maaltijden, hapjes en drankjes.’
De prestaties voor de medewerker zijn:
1. De medewerker is deskundig en werkt cliëntgericht, doeltreffend en doelmatig
binnen de context van het gewenste eigen (dagelijks) leven van de cliënt;
2. De medewerker bejegent de cliënt respectvol en is gericht op het behouden en
bereiken van het voor de betrokken cliënt optimale niveau van functionele
autonomie en kwaliteit van leven;
3. De medewerker is betrouwbaar;

PROFESSIONELE KWALITEIT VAN MEDEWERKERS IN ZORGHUIS ŞEFKAT

Algemene toelichting op deze
prestaties:

Beschikbaarheid van medewerkers uit zich bijvoorbeeld in: er is voldoende
personeel in huis; de cliënt krijgt tijdig hulp als hij naar het toilet moet; de
cliënt krijgt snel hulp bij pijn of ziekte; medewerkers besteden voldoende
tijd aan de cliënt; een medewerker reageert binnen vijf minuten als de
cliënt heeft gebeld.
Bij goede bejegening gaat het er bijvoorbeeld om dat medewerkers:
beleefd zijn, bereid zijn met de cliënt te praten over zaken die naar de
mening van de cliënt niet goed zijn gegaan, aandachtig luisteren naar de
cliënt, goed antwoord geven op vragen van de cliënt / verwanten.

Literatuur:
Kennis over- en respect voor
cultuur;

“De verzorger moet kennis en respect hebben van de culturele
achtergrond van de cliënt en mogelijkerwijs ook de taal van de cliënt
kunnen spreken. (Baas 2005, Avci 2003, de Wit et al. 2002, Teng et al.
2005, Bedaux et al 1997)
“Beroepskrachten en vrijwilligers moeten bereid zijn op de mensen af te
stappen en een dialoog aan te gaan. Het leggen en vasthouden van
contact met allochtone groepen vraagt ook inzicht in de eigen normen en
waarden en de bereidheid dien van de ander te leren kennen. Soms
moeten zij hun eigen overtuigingen en belangen (tijdelijk) losser hanteren
om het ijst te breken.”(de Jong et al. 2004)
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Bewust zijn van mogelijke
verschillen die goede
communicatie tegengaan,
bijvoorbeeld;

“In Nederland heersen de zorgopvattingen van autonomie en
zelfredzaamheid, ook als men zorgafhankelijk wordt. In de Marokkaanse
en Turkse cultuur getuigt het juist van zorgzaamheid om ouderen alles uit
handen te nemen. Dergelijke uiteenlopende- en vaak onuitgesprokenzorgopvattingen maken de alledaagse omgang complexer (Morée et al.
2002).”
“Veel allochtonen zien de medewerker als een autoriteit. Zij verwachten
dat deze de beslissingen neemt. Taalbarrières versterken de verwarring
die hierdoor extra ontstaat. Allochtonen vertonen over het algemeen een
meer afwachtende en afhankelijke houding.”(Krikke 2002)

Training aanbod;

“Kennis over de verschillende culturen en de normen, waarden en
gebruiken die binnen die culturen leven dient zo nodig aangereikt te
worden middels scholing/cursussen.” (Baas 2005, van Sluijs et al. 2002,
van Beek et al. 2004, de Veer et al. 2001)
“Er zijn aan het personeel trainingen gegeven die gericht zijn op de zorg
aan allochtone ouderen. O.a. werden er ervaringen uitgewisseld. Deze
trainingen zijn erg goed verlopen.” (Interview met intercultureel
verpleeghuis Schildershoek uit: Ouaouirst en Smal 2008).
“Wij hebben een speciale cursus ontwikkeld voor medewerkers waarin
spiritualiteit, levensbeschouwelijke en religieuze rituelen en gewoontes
met elkaar besproken werden. Deze cursus is opgezet voor medewerkers
die hier iets meer mee willen. Met deze bagage kunnen medewerkers
helpen de zorg beter vorm te geven”(manager extramurale zorg
woonzorgcentrum Jonker Frans, uit ActiZ 2009)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:

Zie 3.2 prestatie 1

Actiepunten/aanbevelingen:
Voor de organisatie;

1.

3.
4.
5.

Voor de medewerker;

1.

2.
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Het aanbieden van trainingen/cursussen aan medewerkers
t.a.v.;
a. Culturele waarden, normen en gebruiken binnen zorg
aan allochtone cliënten.
b. De bevordering van communicatieve competenties (zie
de actiepunten/aanbevelingen voor de organisatie onder
‘manier van communiceren’ in paragraaf 4.2.).
Werven van medewerkers met een Turkse en Marokkaanse
achtergrond: het streven is 50% allochtoon en 50% autochtoon.
Ontwikkelen van functie-eisen en beschrijving van functies i.v.m.
sollicitaties.
Werving van studenten met affiniteit in het werken in een
multiculturele setting (is al actief mee gestart!).
Het is gewenst dat de medewerker voldoet aan de specifieke
uitganspunten, competities en speerpunten om verantwoorde
zorg te kunnen bieden (zie de actiepunten/aanbevelingen voor
de medewerker onder ‘Zorgleefplan’ in paragraaf 4.1.)
Het is gewenst dat de medewerker bewust is van eigen
communiceren en handelen (zie prestatie ‘manier van
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communiceren’ in paragraaf 4.2.)
Tips:
-

-

-

-

-

-

Zie ook rapport van ActiZ (2009) ‘Interculturele palliatieve zorg’
met op pagina 9 ‘tips voor vergemakkelijken van de
bespreekbaarheid’ en pagina 23 ‘lijstje van gewenste
vaardigheden van de werknemer’ en pagina 35 ‘tips voor
medewerkers’.
Zie folder Zorgbelang Gelderland – InZicht (januari 2009)
‘Palliatieve zorg aan allochtonen, informatie bestemt voor de
zorgverlener’ met aandachtspunten en aanbevelingen.
Het rapport van Kees Penninx ‘kwetsbare ouderen in beeld’ (NIZW
2005) waarvan bijlage 2 ‘een vragenset voor individuele
gesprekken en groepsactiveiten’, uitgesplitst naar de
levensdomeinen.
Het werkdocument (Sting 2009) ‘teamleider van de toekomst;
coachen en inspireren’. Met de ‘Stoplicht methode’ als reflectie
op vraaggericht werken binnen een team.
Het werkdocument (Sting 2008) ‘werkboek voor begeleiders van
teams: vaardig in vraaggerichte zorg’ met handvaten en
oefeningen voor teams om te werken aan het verder ontwikkelen
van de competenties voor vraaggericht verzorgen.
Een waardevolle opmerking; “De dagelijkse werkelijkheid is zeer
gedifferentieerd en beantwoordt niet aan het stereotype beeld
dat vaak van allochtone bevolkingsgroepen geschetst wordt. Wie
oprecht geïnteresseerd is in de ander, vanuit een open houding
communiceert en openstaat voor wat de ander bedoelt, ziet een
persoon en geen cultuur: ‘de ander’ is niet wezenlijk anders dan
jij.” (conclusie uit Het Ronde Tafelgesprek, ActIZ 2009).

Relevante instrumenten Şefkat:
-

-
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Algemene instrumenten (bv. Nationale Beroepscode van
verpleegkundigen en verzorgenden, richtlijn bejegening, richtlijn
probleemgedrag, handleiding Intercollegiaal overleg, handwijzer
voor verzorgenden, handreiking voorbehouden handelingen,
handreiking Zorgleefplan, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Personeel en opleiden; richtlijn ‘bejegening en
gedragscode’.
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5.2. PROFESSIONELE ZORGORGANISATIE
De voorwaarde van een ‘professionele zorgorganisatie’ wordt gedefinieerd met de norm: ‘de
zorgorganisatie is een zorgovereenkomst of leveringsvoorwaarden, een individueel, geborgd
Zorgleefplan, een Zorgleefplansysteem, voldoende bekwame medewerkers, interne scholing
en deskundigheidsbevordering, een passende verantwoordelijkheidstoedeling, samenhang
en continuïteit in de zorgketen, preventiebeleid met het oog op veiligheid, en een werkend
kwaliteitssysteem.’
De prestaties voor de organisatie zijn:
1. De organisatie:
a. Is betrouwbaar in het nakomen van afspraken;
b. Is 24 uur met dag goed bereikbaar voor de cliënt;
2. De organisatie voorziet in duidelijke afspraken met de cliënt, gekoppeld aan de
indicatie, in de vorm van een Zorgleefplan, een zorgovereenkomst en/of
leveringsvoorwaarden waarin is vastgesteld waar de cliënt of zijn vertegenwoordiger
in ieder geval op mogen rekenen inzake:
a. Service- en welzijnsdiensten;
b. Het aanbod van dagactiviteiten;
c. Woon- en leefomstandigheden, inclusief mogelijkheden voor eventuele
huisdieren;
d. Mogelijkheden voor sociale participatie;
3. De organisatie draagt er zorg voor dat er voldoende en bekwame medewerkers
aanwezig en beschikbaar zijn:
a. Zorgt voor scholing en deskundigheidsbevordering;
b. Zorgt voor passende verantwoordelijkheidstoedeling;
4. De organisatie draagt er zorg voor dat voorbehouden en risicovolle handelingen
worden uitgevoerd door daartoe bevoegde en bekwame medewerkers;*
5. De organisatie:
a. Voert een duidelijk beleid met betrekking tot ethische vraagstukken rond het
levenseinde;
b. Biedt in voorkomende situaties palliatief terminale zorg;
c. Maakt op basis van het beleid afspraken met de cliënt en/of zijn familie over
de zorg rond het levenseinde;
6. De organisatie voorziet in een gericht preventiebeleid op het gebied van veiligheid;*
7. De organisatie draagt zorg voor samenhang en continuïteit in de zorgketen;
8. De organisatie voorziet in een werkend kwaliteitssysteem;*
9. De organisatie beschikt over een medezeggenschapsorgaan voor cliënten en een
medezeggenschapsorgaan voor medewerkers;
10. De organisatie voorziet in een vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid;
11. De organisatie voert haar werkzaamheden uit als verantwoord ondernemer;*
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Gelden universeel/geen cultuur-specifieke invulling nodig
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CULTUUR-SPECIFIEKE INVULLING VAN DE PRESTATIES 2,3,5,7,9, en 10.

Een woord vooraf…
De invulling van enkel van deze prestaties is al in de vorige paragrafen gegeven. Deze
worden hieronder ook besproken, maar dan uitsluitend gericht op de vorming van
actiepunten/aanbevelingen voor de ‘professionele zorgorganisatie’ van Şefkat. Enige
herhaling is aanwezig.
PRESTATIE 2: HET ZORGLEEFPLAN GESPECIFICEERD/REKENING HOUDEND MET DE CULTURELE
ACHTERGROND
Algemene Toelichting op de Zie 4.1. ‘Zorgleefplan’
prestatie:
Literatuur:
Zie 4.1. ‘Zorgleefplan’
Recent onderzoek Zorggroep Geen data.
Elde - Şefkat:
Actiepunten/aanbevelingen
voor de organisatie:
1. Het Zorgleefplan specificeren/cultuur-gevoeliger maken voor
culturele/religieuze visies, gebruiken en wensen van allochtone
ouderen;
a. Formulieren en toelichtingen op de Zorgleefplanwijzer
aanpassen/aanvullen waar nodig.
2. Aanstellen van Persoonlijk Begeleiders voor de cliënten? (EVV’ers
zijn eerstverantwoordelijke verzorgenden die binnen een team
verantwoordelijk zijn voor de praktische uitvoering van de
afspraken in de zorgdossiers van een aantal bewoners of
patiënten en die fungeren als contactpersonen)
3. Aanbieden van trainingen voor medewerkers, waarin aandacht is
voor;
a. Het goed gebruik van het Zorgleefplan (bespreking van
aandachtspunten, aanpassingen in de formulieren).
b. De nodige competenties en zelfreflectie.
c. Goede samenwerking en overleg met het team.
4. De cliënten en hun families informeren over het doel en het
gebruik van het Zorgleefplan;
a. ‘wat is hun rol daarin en welke rol kunnen ze verwachten
van de zorgverlener?’ (dat ze actief meedenken en dat
niet de medewerker bepaalt, maar zijzelf)
Relevante instrumenten Şefkat:
-

-
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Algemene instrumenten (bv. AWBZ- Kompas, gebruikersgids
Verpleging en Verzorging, model Zorgleefplan Verantwoorde
Zorg, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Werken met het Elektronisch Cliëntendossier
(Programme QIC – Quality in Care)
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PRESTATIE 3. WERVING EN SCHOLING VAN HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE MEDEWERKERS
Algemene toelichting op deze
Deskundigheidsbevordering: Medewerkers in de organisatie worden in
prestatie:
staat gesteld om nieuwe kennis op te doen en zich nieuwe vaardigheden
eigen
te
maken.
Door
middel
van
inwerkprogramma’s,
functioneringsgesprekken, teambesprekingen en werkoverleg wordt het
deskundigheidsniveau op peil gehouden. Er wordt hierbij rekening
gehouden met de door de beroepsorganisaties opgestelde
competentieprofielen voor bepaalde handelingen en taken. Er wordt
gebruikgemaakt van instrumenten die door de beroepsorganisaties zijn
ontwikkeld.
Literatuur:
Behoefte aan ‘gemengd’
personeel;

“Het is gewenst medewerkers met een andere culturele achtergrond (dan
de Nederlandse) te werven op de kaderfuncties; P&O, Financiën, Beleid en
Kwaliteit. Op alle niveaus moet er gewerkt worden aan professionalisering
van migranten medewerkers. Gedeelde regelingen moeten het personeel
behouden t.a.v.; feestdagen, vrije tijd, anti-discriminatie beleid. Een
manager moet vaardig zijn in het aansturen van de teams waarin de
medewerkers divers van afkomst zijn.” (interview met particuliere
zorginstelling Zonneburg, uit: Ouaouirst en Smal 2008).
“79% van de 25 zorginstellingen die mee hebben gedaan aan de QuickScan
wenst een gericht intercultureel personeelsbeleid, 32% zegt hier al
maatregelen voor te nemen.” (QuickScan uitgevoerd door Ouaouirst en
Smal 2008)

Bevorderen instroom allochtone
medewerkers;

“De drie meest gewenste maatregelen om instroom van allochtone
medewerkers te bevorderen (o.b.v. de QuickScan onder 25
zorginstellingen, uitgevoerd door Ouaouirst en Smal 2008): aanbieden
stageplekken voor helpende en verzorgende (96%), voorkeursbeleid t.o.v.
allochtone medewerkers (96%), samenwerken met ROC en/of
Hogescholen (92%).”

Scholing van huidige
medewerkers;

“op basis van de QuickScan onder 25 zorginstellingen (uitgevoerd door
Ouaouirst en Smal 2008) blijkt met name scholing in culturele
competenties belangrijk voor de functies: verzorging/verpleging (75%),
Leidinggevende/management (63%) en ondersteunende medewerkers
(63%). In mindere mate voor (para-)medici, personeels-/kwaliteitsfunctionaris, staffuncties, directie/raad van bestuur.”
“Continue scholing en van medewerkers is nodig om de zorg steeds meer
te optimaliseren en om het kennisniveau te verhogen” (de Veer et al.
2001). “Daarnaast is het belangrijk te zorgen voor intern draagvlak en het
stimuleren van betrokkenheid van de medewerkers in de zorg aan
allochtone ouderen.”(Walrecht 2006, Vorstenbosch 2003, Vinke 2001).

‘Grens’ afspraken;

“Het is belangrijk dat er ‘grens afspraken’ gemaakt worden binnen de
werknemers. Van de werknemers wordt namelijk veel inzet, creativiteit en
flexibiliteit gevraagd, om binnen de grenzen van het mogelijke, naar
oplossingen te zoeken als antwoord op de vragen en wensen van de
bewoners.” (Giljam 2006) “Een belangrijke voorwaarde zal zijn dat de
normen en waarden van een cultuur zich moeten verdragen binnen het
rechtssysteem van de samenleving en met het samenleven van andere
groepen.” (Vorstenbosch 2003)
“Het moet niet zo zijn dat bijvoorbeeld medewerkers van Turkse afkomst
alleen maar of met name de bewoners van Turkse afkomst verzorgt. Soms
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is dit –ter bescherming van de medewerker- beter om dit juist niet te
doen. Op deze manier voorkom je dat medewerkers het gevoel krijgen
dingen te ‘moeten’ doen onder het credo; jij bent van onze afkomst, dus jij
hoort voor ons te zorgen.”(van Hal 2006; interviews met multicultureel
verpleeghuis De Schildershoek en islamitische verpleegafdeling in De
Rustenburg (bestaat niet meer))
Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:

actiepunten/aanbevelingen
voor de organisatie:

Geen data.

1. Werven van medewerkers met een Turkse en Marokkaanse
achtergrond:
a. het streven is 50% allochtone en 50% autochtone
achtergrond.
1. Ontwikkelen van functie-eisen en beschrijving van functies i.v.m.
sollicitaties:
a. Bv. ‘aantoonbare affiniteit hebben met de zorg aan
allochtone cliënten’.
2. Werving van studenten met affiniteit in het werken in een
multiculturele setting:
a. Momenteel geworven en opgeleid via regionaal
Opleidingen Centrum (ROC).
3. Het aanbieden van trainingen aan medewerkers t.a.v.;
a. Culturele waarden, normen en gebruiken binnen zorg
aan allochtone cliënten.
b. De bevordering van communicatieve competenties (zie
de actiepunten/aanbevelingen onder ‘manier van
communiceren’ in paragraaf 4.2.).
c. Medewerkers bekwaam maken in het geven van de
juiste
informatie
via
de
juist
weg
(schriftelijk/mondeling/creatief
–
zie
de
actiepunten/aanbevelingen voor de organisatie onder
‘cultuur specifieke informatie en rekening houden met
de taal’ in paragraaf 4.2.).
4. Organiseren van regelmatige medewerkersbijeenkomsten ter
bevordering van communicatieve competenties d.m.v.; casussen
bespreken, ervaringen uitwisselen, oefeningen uitvoeren.
5. Het opstellen van ‘grensafspraken’ in samenwerking/overleg met
het personeel;
a. hoe bv. voorkomen dat niet de grootste zorglast
gedragen
wordt
door
de
Arabisch/Turkssprekend/afkomstig personeel?
b. Speerpunten/gedragscodes voor het ontwikkelen en
behouden van een goede transculturele werksfeer.
c. Veiligheid en duidelijkheid waarborgen voor de
medewerkers.
Tip:
- Het beeldmateriaal ‘Meer kleur in de zorg’ ontwikkelt door ActiZ in
samenwerking met Calibris, ROC Midden Nederland en ETV.nl Utrecht: dit
beeldmateriaal bestaat uit twee dvd producties: ‘Werken in de zorg’ en
‘Leren in de zorg’. Doel van het beeldmateriaal is om nieuwe
Nederlanders, jongens, meiden en herintredende vrouwen, te werven
voor opleiding en werk in de zorg.
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Relevante instrumenten Şefkat:
-

-

Algemene instrumenten (bv. dynamisch capaciteitsmanagement,
handleiding capaciteitsplanning, leeftijdsbeleid, brochure
professionele
verantwoordelijkheid,
beroepsprofiel
verpleeghuisarts, BIG registratie, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Personeel en opleiden, algemene regelingen;
‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Arbo’, ‘dienstkleding’,
‘functioneringsgesprekken’,
‘gedragscode’
richtlijn ‘vakantiereglement’, ‘bonusregeling,
aanbrengen nieuwe medewerkers’, etc.
 Medewerkers; richtlijn ‘werving en selectie’.
 Studenten; richtlijn ‘werving en selectie,
opleidingen’, richtlijn ‘studiekosten en
studieverlof’,
‘leer-arbeidsovereenkomst’,
‘vergoeding lesuren BBL studenten’, etc.

PRESTATIE 5: SPECIFIEK BELEID T.A.V. LEVENSEINDE
Literatuur:
Zie 3.1. ‘Lichamelijke welbevinden/gezondheid’ prestatie 10.
Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Actiepunten/aanbevelingen
voor de organisatie:
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Geen data.

1. Aanpassen van beleid rondom het levenseinde, ten aanzien van;
e. Het condoleance en rouwproces,
f. Gebruik/uitvoeren van rituele voorschriften/handelingen,
g. Wel/niet obductie (indien nodig),
h. Wel/niet mogelijkheid om laatste dagen in land van
herkomst door te brengen.
2. Een levenseinde- beleid waarin ruimte is voor persoonlijke
voorkeuren (beleid niet statisch);
3. Beschikbaarheid van een rustplaats voor de overledene alvorens
overgeplaatst te worden naar een extern mortuarium (e.g. in een
ziekenhuis of Moskee).
c. Een plek waar genoeg ruimte en privacy is voor de
familieleden.
d. De organisatie heeft een adviserende en ondersteunende rol
naar de familie van de overledene voor verdere procedure
(bv. vervoer naar het mortuarium, afhandeling van zaken).
4. De medewerkers informeren over het beleid en bekwaam maken
in;
e. Het bespreekbaar maken van ethische vraagstukken en
wensen t.a.v. het levenseinde met de cliënt en zijn/haar
familie,
f. Het betrekken van de familie in de nodige gesprekken en het
rouwproces,
g. Het vertellen van ‘slecht nieuws’ aan de cliënt en zijn/haar
familieleden.
h. Het begeleiden, informeren en adviseren van familieleden
van een overleden cliënt.
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Tips:
- Servicemap stervensbegeleiding en rouw in de multiculturele samenleving
(CDRom): Servicemap met uitgebreide beschrijvingen van de gebruiken,
rituelen en tradities in verschillende religies en levensbeschouwingen en
etnische groeperingen.
Behalve inhoudelijke informatie biedt de
servicemap adressen van organisaties en vertrouwenspersonen die
benaderd kunnen worden voor informatie, advies en hulpverlening. Prijs
rond de 25 euro.
- DVD met als titel ‘Terminaal ziek. Dilemma’s in migrantengezinnen’
Landelijk steunpunt VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg): is
ontwikkeld om discussie en uitwisseling binnen allochtone
gemeenschappen op gang te brengen over dilemma’s rond het
levenseinde. De DVD is ook goed te gebruiken om vrijwilligers en
beroepskrachten gevoeliger te maken voor dilemma’s die in
migrantengezinnen kunnen spelen en te reflecteren op de rol die zij daarin
kunnen innemen. De DVD is uitgegeven met een handleiding voor het
gebruik in allochtone groepen en in trainingen voor vrijwilligers en
beroepskrachten.

Relevante instrumenten Şefkat:
-

-

Algemene instrumenten (handreiking euthanasie, handreiking
eten en drinken en kunstmatige voeding, LESA palliatieve zorg,
handreiking zorgvuldige zorg rond het levenseinde, richtlijn
reanimatie, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Algemene regelingen; protocol ‘ethische
commissie- levenseinde’, protocol ‘palliatief
spiritueel team, inzet van vrijwilligers’.
 Verpleeg-/verzorgingstechnische handelingen;
protocol ‘natuurlijke of niet-natuurlijke dood’,
protocol ‘ziekenzalving’.

PRESTATIE 7: CONTINUITEIT IN DE ZORGKETEN WAARBORGEN.
Literatuur:
Samenwerking met allochtone
groepen/instellingen;

“Werk vanaf het begin nauw samen met mensen uit de beoogde
allochtone groep. Leg contact met verschillende sleutelfiguren en
onderhoud goede contacten met netwerken van allochtonen”. (Cliënt en
Raad, 2007).
“Betrek allochtone ouderen groepen bij het maken van beleid. Laat de
cliënten meepraten, meedenken, en meebeslissen.” (Avci 2003, Booij
2006, Betke 2003)
“Bij ontwikkeling van projecten en voorzieningen is het van belang om uit
te gaan van de kracht en het probleemoplossend vermogen dat er is bij
oudere migranten en hun organisaties. Gevonden oplossingen en
antwoorden zijn misschien afwijkend van die van Nederlandse ouderen,
maar kunnen goed gebruikt worden als vertrekpunt voor activiteiten met
de doelgroepen van oudere migranten. Verder zijn zelforganisaties van
oudere migranten onmisbare partners bij het bereiken en raadplegen van
oudere migranten als cliënten en de ontwikkeling van adequate projecten
voor deze doelgroepen.” (NOOM 2009)
“68% van de 25 zorginstellingen die mee hebben gedaan aan de QuickScan
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wenst samenwerking met andere zorginstellingen, 38% zegt hier al
initiatief in te nemen.” (QuickScan uitgevoerd door Ouaouirst en Smal
2008)
Gebruik en uitwisseling van
kennis;

“Als je de helft va de kennis gebruikt die er al is, dan kan je 100 procent
verbetering aanbrengen in de positie van de groepen nu”(Interview met
Movisie kennis en adviescentrum voor maatschappelijke ontwikkeling, uit:
Ouaouirst en Smal 2008)
“Interessant is niet het resultaat, maar om te weten hoe je met elkaar tot
het resultaat komt. Dus hoe je door middel van contacten en gesprekken
tot een voorziening komt” (Interview met Florence zorgaanbieder, uit
Ouaouirst en Smal 2008)
“Interculturele zorg is leuk en uitdagend, belangrijk en noodzakelijk. En op
de langere termijn financieel aantrekkelijk. Het zou goed zijn als
bestuurders van organisaties- die reeds succesvolle stappen hebben gezethet belang van het thema onderstrepen en hun collega bestuurders
stimuleren met het thema aan de slag te gaan.” (klankbordgroep
interculturele palliatieve zorg, uit: ActiZ 2009).

Gebruik van intermediairs;

“92% van de 25 zorginstellingen die meededen aan de QuickScan
(uitgevoerd door Ouaouirst en Smal 2008) wenst gebruik van ‘vrijwilligers
en sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap’ als allochtone intermediair. In
mindere mate gebruik van ‘voorlichters in eigen taal en cultuur’(63%),
‘sociaal cultureel werkers’ (63%) en ‘allochtone professionals (opgeleid als
consultant voor eigen collega’s en instelling)’ (58%).
“een uitnodigende werkwijze voor een organisatie omvat de volgende
elementen; 1) inschakelen van intermediairs 2) creëren van draagvlak
binnen de allochtone gemeenschap 3) een persoonlijke benadering.” (de
Jong 2004)
“inzet van allochtone intermediairs kunnen in algemene projecten
bijdragen aan het bereik onder de oudere migranten.” (NOOM 2009)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Actiepunten/aanbevelingen
voor de organisatie:

Geen data.

1.

2.

3.
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Goede samenwerking en afstemming met ketenpartners (met
name andere zorginstellingen);
a. Over het beleid en de procedures voor allochtone
zorgvragers.
b. Uitwisseling van ervaringen en kennis.
Betrekken van religieuze/belangen organisaties;
a. In het werven en vertrouwen winnen van toekomstige
cliënten.
b. Uitwisseling van ervaringen en kennis.
Plan maken voor de omgang met intermediairs (wie, wanneer,
waarom?):
a. Vrijwilligers en sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap
b. Voorlichters in eigen taal en cultuur
c. Sociaal cultureel werkers
d. Allochtone professionals
e. etc.
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Relevante instrumenten Şefkat:

-

Algemene instrumenten (bv. casemanagement bij dementie,
Gedeelde zorg –medische en farmaceutische zorg, handleiding
netwerkvorming palliatieve zorg, LESA, etc. > zie PREZO)

PRESTATIE 9: MEDEZEGGENSCHAPSORGAAN ALS AFSPIEGELING VAN DE PRAKTIJK.
Algemene toelichting op de
De cliëntenraad heeft inspraak in het beleid van de organisatie. De
prestatie:
cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de cliënten bij het
bestuur van de organisatie. Over diverse zaken moet bestuur / directie
advies of instemming vragen. Het adviesrecht van de cliëntenraad betreft
belangrijke financiële, economische en of organisatorische besluitvorming
Een organisatie met meer dan 50 personeelsleden is verplicht tot het
instellen van een ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft bij
beleidsvorming het recht een rol te spelen in de besluitvorming.
De ondernemingsraad heeft adviesrecht voor besluiten die belangrijke
financiële, economische en of organisatorische gevolgen hebben.
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht aangaande besluiten die
direct betrekking hebben op personele regelingen.
Literatuur:
Cliëntenraden vinden hun oorsprong in de ‘Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen’ (WMCZ).
Voor meer informatie zie o.a. de website Stichting-AB; www.st-ab.nl
wetten – Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
Ondernemingsraden vinden hun oorsprong in de ‘Wet op de
Ondernemingsraden’ (WOR).
Voor meer informatie zie o.a. de website Ondernemingsraad Online;
www.or-online.nl naslag- wetten en regels.
Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Actiepunten/aanbevelingen:

Geen data.

1.
2.

3.

Naleven van de wetgeving cliëntenraad en ondernemingsraad.
Werven/stimuleren van allochtone participanten in de
cliëntenraad
en
ondernemersraad
(verhouding
allochtone/autochtone afkomst als afspiegeling van de praktijk).
Cliëntenraad en ondernemersraad na een bepaalde periode
evalueren en adviezen geven voor verbetering.

Relevante instrumenten Şefkat:
-

-

Algemene instrumenten (bv. brochure Meepraten over
Verantwoorde zorg, instrumenten voor medezeggenschap LOC,
brochure Steunpunt Invloed van verzorgenden, handreiking
wmcz/spelregels cliëntenregelgeving, etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Cliëntenraad;
diverse
richtlijnen
t.a.v.
‘cliëntenraad’

PRESTATIE 10A: UITGEBREID MANTELZORGBELEID.
Algemene toelichting op de
Mantelzorgers zijn mensen die –vaak langere tijd- door iemand uit hun
prestatie:
naaste omgeving zorgen die ziek is en die zich niet meer zelf kan redden.
Zij geven die zorg onbetaald en zonder terug te kunnen vallen op een
organisatie. Mantelzorgers zijn geen beroepskrachten, maar zorgen voor
de ander op basis van een bestaande sociale relatie met de persoon. Drie
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categorieën van geboden mantelzorg zijn; huishoudelijke verzorging,
persoonlijke verzorging, en psychosociale begeleiding.
Het mantelzorgbeleid kan onder meer betrekking hebben op: overleg met
de mantelzorger, afspraken over de inzet van de mantelzorger, rapportage
van de mantelzorger in het Zorgleefplan, samenwerking met de
medewerkers van de organisatie.
Literatuur:
Prevalentie mantelzorg;

“74% van de mantelzorgers biedt huishoudelijk hulp, 52% persoonlijke
verzorging, en 53% psychosociale begeleiding. 57% biedt meerdere
vormen van hulp aan.” (Tweede kamer 2000-2001)
“Oudere migranten uit Turkije en Marokko hebben de meeste kans op
hulp van hun kinderen, niet alleen vanwege hun culturele achtergrond,
maar ook omdat deze ouderen de meeste kinderen hebben.” (Morée
2003)

De plicht tot ouderzorg;

“Familiezorg staat bij allochtone families hoog in het vaandel. Zorg wordt
vaak traditiegetrouw gezien als plicht en het uit handen geven van de zorg
als een taboe. Vanuit die gedachten maken zij relatief minder gebruik van
zorginstellingen.”*…+“gebruik van zorgvoorzieningen worden pas
ingeschakeld als de nood hoog is en alternatieven niet voorhanden zijn.”
(Baas 2005, Van Es 2000, Yerden 2000, van Buren et al. 2005)
“Het beginsel van wederkerigheid; de zorgplicht voor ouders komt voort
uit de overtuiging dat de kinderen hun ouders dankbaarheid verschuldigd
zijn.” (Dewallef 2001)
“Driekwart van de Marokkaanse 55plussers is eens met de stelling dat
kinderen hun ouders horen te verzorgen als zij op leeftijd zijn. Ook is ruim
de helft van mening dat het een schande is als de familie niet voor je kan
zorgen en dat de kinderen hun ouders in huis moeten nemen als ouders
hulpbehoevend zijn geworden. Deze familiezorg is bij Turkse ouderen
minder uitgesproken dan bij Marokkaanse. ”(Schellingerhout 2004)
“Uit de 33 interviewde Turkse en Marokkaanse ouderen blijkt dat het
merendeel prefereert thuis te blijven wonen eventueel met hulp van de
kinderen of de thuiszorg, de tweede optie om bij de kinderen te gaan
wonen, en de derde (en laatste) optie in een woonzorgvoorziening.” (van
Hal 2006, van Buren et al. 2005)
“Uit de 14 interviews met kinderen van Turkse en Marokkaanse ouderen
bleek dat zij allen zolang mogelijk voor de ouders willen zorgen. Als dat
niet meer mogelijk is, vinden 8 respondenten een woonzorgvoorziening
een goed alternatief en 6 hiervan prefereert dan een cultuur-specifieke
woonvoorziening. De 5 andere respondenten prefereren dat hun ouders
eerst bij hun komt wonen.”(van Hal 2006)
“allochtone ouderen schakelen in de eerste plaats hun kinderen in bij de
zorg van een zieke thuis, vervolgens de huisarts, en ten slotte de overige
familieleden.” (Fernandez 2001, Moreé 2003)

Consequenties voor de
kinderen/mantelzorg;
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“kinderen lijden in meerdere of mindere mate onder emotionele en
morele druk. Deze spanningen zijn niet of slecht bespreekbaar met hun
ouders.’(Baas 2005)
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“Allochtone ouderen hebben over het algemeen een negatief beeld over
zorginstellingen. Hun kinderen van de tweede generatie blijken
daarentegen positiever te staan tegenover voorzieningen zoals thuiszorg
en woonzorg. Dit kan hoge spanningen leveren binnen een familie.”
(Yerden 2000)
Betrekken van mantelzorgers in
de praktijk en bieden van
ondersteuning;

“Hiërarchische structuren en socialisatie brengen de kinderen in ernstig
conflict met hun ‘westerse’ wens aandacht te geven aan de belangen van
het eigen gezin en individuele ontplooiing. Kortom, er is sprake van
botsende zorgopvattingen.”(Nelissen & Morée 2001)
“Door het organiseren van ‘open dagen’ kan de omgeving (zoals familie,
mantelzorgers) de zorginstelling komen bekijken. Hierdoor zouden
vooroordelen weggenomen kunnen worden (Van Buren et al. 2002,
Kloosterboer 2004, Oudenampsen en de Gruijter 2002)
“Voor mantelzorgers zijn informatie, advies en emotionele steun
belangrijke vormen van ondersteuning. Een andere ondersteuningsvorm is
praktische steun, bijvoorbeeld: maaltijd- en boodschappenservice,
klussendienst enzovoort. Gebruik maken van een oppas en het bezoek van
een dagopvang of activiteiten centrum door de hulpbehoevende zijn twee
belangrijke ondersteunende diensten” (Timmermans 2003)
“Door de werknemer wordt met name bij de islamitische bewoners de
betrokkenheid van familie/kennissen in de zorg als extra belastend
ervaren. Bij de niet-religieuze bewoners wordt de betrokkenheid van
familie/kennissen het vaakst als ontlastend ervaren.” (Jacobs et al. 2002;
vergelijkend onderzoek tussen multicultureel verpleeghuis De
Schildershoek en het ‘autochtone’ verpleeghuis Houtwijk)

Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:
Gebruik van mantelzorg;

“Een groot deel van de ouderen (65,7%) ontvangt momenteel geen zorg
en wanneer zij deze wel ontvangen, dan is het vaak de hulp van familie en
kennissen (75,4%) en niet zo zeer van de thuiszorg, dagopvang, of
‘anders’.”
“Het overgrote deel van de geïnterviewde mantelzorgers zorgt voor de
moeder (36,6%), vader (17,1%) of beide (31,7%). Verder zorgt men voor
de schoonouders, of overgrootouders. In twee gevallen wordt zowel voor
de ouders als de grootouders gezorgd.”
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Behoefte aan zorg van familie;

“Mocht men in het Zorghuis wonen, vindt 42% van de respondenten
(migranten ouderen) het belangrijk dat de familie wordt betrokken bij de
zorg, 33% vindt het heel erg belangrijk, 17% vindt het niet belangrijk en 7%
vindt het helemaal niet belangrijk.”

Tijd en type zorg geboden door
mantelzorgers;

“In bijna 40% van de gevallen zorgt de mantelzorger minder dan 6 uur per
week voor de zorgvrager. Er zijn echter ook mantelzorgers die aangeven
min of meer fulltime overdag en ‘s nachts (14,6%) of min of meer fulltime
overdag (12,2%) zorg te verlenen. Daar komt bij dat meer dan 85% langer
dan een jaar zorgt voor de naaste familie. De mantelzorgers geven het
meeste aan te helpen in de huishouding (85% van de gevallen). Iets meer
dan de helft geeft aan te helpen met praktische zaken (51%). Drie kwart
geeft aan niet te helpen met de lichamelijke verzorging. Overige taken die
wel op zich worden genomen zijn: mee naar de dokter en/ of ziekenhuis/
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tandartsbezoeken, tuinieren, koffie drinken, het verzorgen van vervoer en
meereizen naar Turkije.”
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Mate van belasting voor de
mantelzorgers;

“Wanneer wordt gevraagd of het zwaar is om te zorgen voor naaste
familie, wordt hier op geantwoord dat het normaal is (44%). Hierbij geeft
20% van de mantelzorgers aan het helemaal niet zwaar te vinden. Slechts
5% geeft aan het heel zwaar te vinden en 20% vind het zwaar. 45% geeft
aan dat het zorgen voor de oudere geen invloed heeft op hun eigen
gezondheid. Daarbij geeft 80% aan dat hun eigen gezondheid goed is. De
mantelzorger zegt in de meeste gevallen emotionele steun te krijgen van
familie en/ of andere betrokkenen (75%). “
“De mantelzorgers die aangeven eens tot helemaal mee eens te zijn met
de volgende stellingen: 36% zegt eens te zijn met de stelling als ik niet
zoveel zorg had aan mijn naaste familie, zou ik meer tijd maken voor leuke
dingen. Verder: mijn sociale leven lijdt onder de zorg voor mijn naaste
familie (22%), als ik niet zoveel zorg had aan mijn naaste familie zou ik
meer werken (23%) en ik zou liever wat minder voor mijn naaste familie
zorgen (22%).”

Zorg als plicht?

“Iets meer dan de helft (54%) van de mantelzorgers is het helemaal mee
eens met de stelling dat zij zich verplicht voelen om voor hen naaste
familie te zorgen (meer bij de Turkse dan de Marokkaanse mantelzorgers).
Meer dan de helft van de mantelzorgers geven aan helemaal mee eens/
mee eens te zijn met de stellingen: ik weet bij welke instanties ik moet zijn
om hulp te vragen (63,4%), mijn naaste familie heeft liever niet dat iemand
anders voor ze zorgt (68,3%) en ik heb liever niet dat iemand anders voor
mijn naaste familie zorgt (65,9%).”

Zorg in de toekomst;

“De mantelzorgers geven aan dat het grootste gedeelte van de
zorgvragers het liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen voordat
ze uiteindelijk bij de kinderen intrekken (31,7%). Maar het pendelen
tussen Nederland en het land van herkomst wordt ook regelmatig
genoemd (17.1%). De mogelijkheid van het wonen in een cultuurspecifieke
zorgvoorziening (zoals Şefkat), wanneer men niet meer thuis kan wonen,
wordt ook als een mogelijkheid gezien. Wonen in een regulier
verzorgingstehuis wordt daarentegen maar een keer genoemd. De
mantelzorger is het in 73% van de gevallen eens met de ideeën over de
mogelijkheden in de toekomst van de zorgvrager.”

Gebruik van andere
zorg/hulpvoorzieningen?

“In de meeste gevallen weet de mantelzorger dat er hulpverleners zijn die
eventueel kunnen bijspringen (83%). Maar in 18% van de gevallen wordt
er gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Wel wordt vaak aangegeven
dat er hulp wordt gegeven van buitenaf, maar deze is meestal afkomstig
van familie (85%) en in 10% van de gevallen van de thuiszorg.
Hulpmiddelen (30%, vaak rollators) worden beduidend meer gebruikt dan
overige voorzieningen. Verpleging en maaltijdvoorzieningen niet
ingeschakeld. Als redenen hiervoor, wordt in meer dan de helft van de
gevallen aangegeven dat de mantelzorger het zelf aan kan.”

Hun mening over een
cultuurspecifiek Zorghuis zoals
Şefkat;

“61% van de mantelzorgers is het niet mee eens tot helemaal niet mee
eens met de stelling: ik zou het fijn vinden als mijn naaste familie naar een
cultuurspecifieke zorginstelling kan verhuizen, tegen 85% die tegen de
stelling is om zijn/haar familielid in een (normaal) Zorghuis te laten wonen.
Het antwoord op de vraag: Zou u adviseren om te gaan wonen in Şefkat?
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zijn de antwoorden verdeeld: 39% van de respondenten antwoord ja, 44%
nee en de overige 17% weet het niet. De redenen om naaste familie niet
te adviseren te gaan wonen in Şefkat liggen onder andere in: dat het (nog)
niet nodig is, de zorgvrager het zelf niet wil, de mantelzorger zelf voor de
familie wil zorgen, het beter is om in Marokko te wonen, het een goed
initiatief is maar velen toch dat de eigen ouders niet in een verpleegtehuis
willen. De redenen om het wel te adviseren zijn: vanwege dat er rekening
wordt gehouden met de taal, cultuur en geloof, alleen als het echt niet
meer kan zonder hulp, zich thuis voelen, zich begrepen voelen.”
Actiepunten/aanbevelingen
voor de organisatie:

1.

Ontwikkelen van mantelzorg beleid, waarin o.a. aandacht is voor;
a. Welke hulp/zorg kan mogelijk gegeven worden door de
mantelzorger? Specifieke randvoorwaarden?
2. Rapportage in het Zorgleefplan over de mate van mantelzorg:
welke zorg/hulp wordt er geboden aan desbetreffende cliënt,
wanneer en door wie?
3. De samenwerking tussen het personeel en de mantelzorgers:
waarin de mantelzorg geen belemmering vormt in het dagelijks
handelen van de werknemers en andersom.
Tips:
-

Zie ook rapport van ActiZ (2009) ‘Interculturele palliatieve zorg’
met op pagina 10 ‘tips voor beter contact met de familie’.
En werkdocument van Sting (2009) ‘samenwerken met
mantelzorgers rondom het Zorgleefplan: tips voor de gesprekken
met
mantelzorgers’,
downloaden
via
sting.nl
of
Zorgleefplanwijzer.nl.

Relevante instrumenten Şefkat:
-

Algemene instrumenten (bv. ontwikkeling van mantelzorgbeleid,
handreiking samenspel met mantelzorg, Movisie Landelijke
Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligers, Expertise centrum
Informele Zorg, etc. > zie PREZO)

PRESTATIE 10B:UITGEBREID VRIJWILLIGERSBELEID.
Algemene toelichting op de
Het vrijwilligersbeleid kan onder meer betrekking hebben op: werving en
prestatie:
selectie van vrijwilligers, positionering van vrijwilligers in de organisatie,
overeenkomst met rechten en plichten van vrijwilligers, communicatie
met en informatie aan vrijwilligers, functieomschrijving, kwaliteitseisen
aan de vrijwilliger, scholing, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
inwerken, meten van tevredenheid, vergoeding, verzekering door de
organisatie, erkenning en waardering van vrijwilligers door organisatie.
Literatuur:
Het belang van vrijwilligers;

“Meer vrijwilligers zouden geworven moeten worden om de bewoners
van sociale steun te voorzien. Doordat vrijwilligers taken overnemen van
vaste professionals is het mogelijk extra diensten te verlenen aan
allochtone cliënten.”(Giljam 2006)
“70% van de ondervraagde afdelingshoofden van verpleeghuizen vindt de
aanwezigheid van vrijwilligers bevorderend voor de kwaliteit van
zorg.”(van Beek et al. 2004).
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Recent onderzoek Zorggroep
Elde - Şefkat:

Actiepunten/aanbevelingen
voor de organisatie:

Geen data.

1.

Ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid, waarin o.a. aandacht is
voor:
a. Positionering van vrijwilligers in de organisatie: hun taken,
rechten en plichten, scholing, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, vergoeding, inwerken, verzekering, erkenning
en waardering.
b. Communicatie met en informatie aan (potentiele) vrijwilligers:
werving van vrijwilligers met allochtone afkomst stimuleren,
functieomschrijving, kwaliteitseisen.

Tip:
-

-

Boek van C. Scholten ‘Door het oog van de vrijwilliger.
Vrijwilligersbeleid in het welzijnswerk voor ouderen’. Utrecht,
NIZW, 1998. Deze publicatie biedt bouwstenen voor een
vrijwilligersbeleid waarin de veranderende wensen en behoeften
van (nieuwe) vrijwilligers en de doelen van de instellingen op
elkaar worden afgestemd.
Het document ‘checklist: heeft de vrijwilliger een plek?’ en
‘Samenwerken met de één op één vrijwilliger; een stappenplan
voor een prettige samenwerking’. Te downloaden via
Zorgleefplanwijzer.nl

Relevante instrumenten Şefkat:
-

-
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Algemene instrumenten (bv. handreiking Vrijwilligersbeleid in
zorgorganisaties,
Movisie
Landelijke
Vereniging
voor
Mantelzorgers en Vrijwilligers, Expertise centrum Informele Zorg,
etc. > zie PREZO)
Uit Organisatie Handboek ZGE:
 Personeel en opleiden, vrijwilligers; ‘vrijwilligers
beleid’.
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BIJLAGE 1: ACHTERGROND INFORMATIE
Onderstaande tekst geeft een korte blik in het leven -en de zorg aan- Turkse en Marokkaanse
ouderen in Nederland.
Algemene informatie
De grootste groep moslims is afkomstig van Turkije en Marokko. In Nederland wonen
ongeveer een miljoen moslims. Van de Turkse bevolking is 99 procent moslim. Het
merendeel van de Turkse moslims behoort tot de Soennieten. De andere groep zijn de Shiitische Alevieten en leven de regels van de Islam minder streng na dan de Soennieten. De
officiële taal in Turkije is het Turks. Ook in Marokko is de officiële godsdienst de Islam en is
bijna 99 procent moslim. De officiële taal is het Arabische, daarnaast wordt er Berbers en
Frans gesproken. De Islamitische overtuigen zijn vastgelegd in de Koran (VU medische
centrum, 2008). De herkomst van vrijwel alle Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland
moet gezocht worden in de arbeidsmigratie van de jaren zestig en zeventig. De mannen zijn
hier gekomen als gastarbeider en hebben met name in de jaren zeventig en tachtig hun
vrouwen laten overkomen. De vrouwen zijn vaak jonger dan de mannen. (Schellingerhout
2004).
De groep 55-plussers binnen de eerste generatie allochtonen van Turkse en
Marokkaanse afkomst in Nederland groeit snel. In 2003 waren er 26.164 Turkse 55-plussers
en 22.953 Marokkaanse 55-plussers woonachtig in Nederland. 47% van hen woont in de
Randstad, 53% woont elders in het land. De prognose voor 2010 is 36.227 Turken en 32.227
Marokkanen. Voor 2020 verwacht men 64.902 Turken en 53.525 Marokkanen. (CBS
StatLine). Het aandeel allochtonen in Brabant verschilt sterk per gemeente: in Eindhoven is
het aandeel niet-westerse allochtone met 14,6% het grootst, in Aalburg is het aandeel met
0,9% het kleinst (overgenomen van Palet, CBS 2007).
De fysieke gezondheid van Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland
Over het algemeen hebben allochtonen in Nederland een slechtere gezondheid dan
autochtonen (van Oers 2002). De oorzaak hiervoor is een accumulatie van factoren zoals een
vaak slechtere gezondheid, laag opleidingsniveau, slechtere arbeidsmarktpositie, lage
sociaal-culturele integratie, en de huishoudensamenstelling (bv. Grote gezinnen en families).
Uit literatuur blijkt dat sommige chronische aandoeningen onder bepaalde etnische
groepen meer voorkomen dan andere (van Oers 2002, van Lindert et al. 2004, Poort et al.
2001). Ook rapporteren (-door zelfrapportage-) Turkse, Marokkaanse en Surinaamse
55plussers de meeste chronische aandoeningen. Verder hebben zij ten opzichte van
autochtonen meer kans op comorbiditeit (Schellingerhout 2004). Turkse en Marokkaanse
ouderen hebben een lager opleidingsniveau en ongezondere leefstijl (voeding, beweging)
dan de andere allochtone groepen en autochtonen. Dit kan mede de vergrote kans op
chronische aandoeningen verklaren. Verder hebben Turkse en Marokkaanse ouderen vaker
beperkingen in de mobiliteit, persoonlijke verzorging, en dagelijkse huishoudelijke
verrichtingen dan autochtone ouderen (Poort et al. 2003, Schellingerhout 2004).
Turkse, Marokkaanse, en Surinaamse ouderen hebben een grote draaglast (bepaalt
door beperkingen in zelfredzaamheid), omdat zij relatief vaak ernstige zelfzorgproblemen
hebben. Het inkomen is voor veel van deze ouderen geen hulpbron om de draagkracht
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(bepaalt door hulpbronnen die de redzaamheid vergroten) te vergroten. Het sociale netwerk
wel. Omdat niet vele Turkse en Marokkaanse ouderen alleenstaand zijn, is de groep
kwetsbare ouderen niet veel groter dan bij autochtone ouderen (Schellingerhout 2004).
De psychosociale gezondheid van Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland
Volgens Mackenbach en Verkleij (1997) hebben allochtonen meer psychosociale klachten
dan autochtonen. Onder de Turkse en Marokkaanse 55-plussers woonachtig in Amsterdam,
heeft tien procent van de autochtone ouderen, zestien procent van de Turkse en elf procent
van de Marokkaans ouderen de arts bezocht voor depressieve klachten (Poort et al. 2001).
De prevalentie van depressieve klachten was in dit onderzoek hoger onder de Turkse en
Marokkaanse ouderen. De Turkse ouderen hadden voornamelijk meer depressieve klachten.
In Den Haag is vastgesteld dat de Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen vaker
lijden aan schizofrenie, dan de autochtone en Turkse ouderen (Selten et al. 2001). Uit een
ander onderzoek blijkt echter dat oudere migranten per definitie niet meer psychische
problemen hebben dan Nederlandse ouderen (Knipscheer, 2000).
Uit het onderzoek van Schellingerhout (2004) bleek dat Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antilianen minder vaak gevoelens hebben van rust en tevredenheid en juist
vaker sombere en neerslachtige gevoelens dan autochtonen. Verder voelen ouderen met
een lage opleiding en meerdere chronische aandoeningen zich geestelijker minder goed dan
ouderen met een hogere opleiding en zonder chronische aandoeningen.
Vrijwel iedere Turkse of Marokkaanse oudere identificeert zichzelf met de eigen
etnische groep en niet tot de Nederlanders. Verder hebben Turken en Marokkanen de
geringste mate van sociaal-culturele integratie (vastgesteld op basis van o.a. informele
contacten met autochtone Nederlanders, culturele oriëntaties en moderne opvattingen,
frequentie van bezoek aan godsdienstige bijeenkomsten) tot slot, voelen Marokkanen zich
het minst thuis in Nederland (Schellingerhout 2004).
Visies van moslims op ziekte, gezondheid en sterfte
Voor moslims komt alles van God: gezondheid, ziekte en dood. De Koran zegt dat God geen
ziekte op aarde zal plaatsen zonder tegelijkertijd een remedie voor de ziekte te geven. Dus
God stuurt zowel de ziekte als de genezing. De moslim gelooft dat Allah alles heeft
voorbeschikt en dat alles wat de mens overkomt een bedoeling heeft. De mens heeft wel de
verantwoordelijkheid voor de manier waarop hij de mogelijkheden benut die Allah hem
heeft gegeven. De verschillende stromingen binnen de Islam leggen andere accenten in de
visie op gezondheid, ziekte en dood (VU medische centrum, 2008).
Moslims zoeken de oorzaak van ziekte vooral in het lichamelijke en is minder bekend
met het feit dat ook psychische klachten ziek kunnen maken. Lichamelijk onderzoek wordt
ervaren als een erkenning van klachten. Inwendig onderzoek en rectaal onderzoek kan als
zeer onrein gezien worden. Sommige moslims geloven in de macht van kwade geesten zoals
‘het boze oog’ (VU medische centrum, 2008) .
Moslims geloven dat Allah van alle mensen het uur van de dood vaststelt. De dood is
niet het einde, maar een overgang naar een ander leven. Een stervende wordt geholpen
door hem niet alleen te laten en door alles wat goed was in zijn leven in herinnering te
roepen. Er wordt voor de stervende gebeden en de geloofsbelijdenis wordt uitgesproken. De
stervende ligt met zijn gezicht naar Mekka. De overledene wordt onder leiding van de Imam
gewassen. Daarna wordt er voor de dode gebeden en wordt hij naar de moskee of een
andere reine plaats gebracht. Veel moslims willen in hun land van herkomst begraven
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worden. Actieve euthanasie is verboden, passieve euthanasie is in sommige situaties
toegestaan (VU medische centrum, 2008).
Familie en sociale relaties zijn erg belangrijk
Voor een persoon van Marokkaanse of Turkse afkomst bezorgen familie en sociale relaties
meer eer dan zijn vaardigheden en prestaties. Voor de meeste Marokkanen en Turken geldt
de traditionele rolverdeling. De vader is de leider van het gezin. Zijn vrouw oefent grote
invloed op hem uit. De kinderen zijn hun ouders respect verschuldigd. In de traditionele
opvoeding is het individuele belang onderschikt aan het groepsbelang en in de familie heeft
ieder zijn plichten. Naast rechten, plichten, geboden en zuilen, zijn er een aantal rituelen
belangrijk voor moslims, bijvoorbeeld rituelen rondom geboorte, de besnijdenis, en sterven
en dood. Het bezoeken van een zieke is voor moslims een religieuze plicht. Vaak verwacht de
zieke ook veel bezoek en zal hij dit niet gauw als een overlast ervaren (VU medische
centrum, 2008) .
Vaak nemen familieleden (met name de dochters) de taak op zich als mantelzorger.
Zij zien dit als een plicht om voor hun ouders te zorgen. De ouderen gaan naar het
verzorgingshuis als de kinderen helemaal niet meer voor hen kunnen zorgen. De familie
geeft de zorg dan uit handen (Baas 2005). Dit kan hedendaags voor misverstanden leiden,
aangezien de Nederlandse structuur uitgaat van wat de cliënt nog wél zelf kan. Wat de cliënt
niet kan, wordt overgenomen of ondersteuning voor geboden (Cliënt en raad, 2007). In
andere woorden; het Nederlandse zorgbeleid staat in het teken van zelfredzaamheid en
autonomie. Daarentegen staat in de Turkse cultuur bijvoorbeeld juist het zorgzaamheid om
ouderen en daarbij alles uit handen nemen (Morée et al. 2002).
Bekendheid met- en gebruik van- zorgvoorzieningen
Intramurale zorg blijkt onder de eerste generatie allochtone ouderen enigszins bekend. Al is
hun houding ten opzichte van opname in verzorgings- of verpleeghuis is doorgaans negatief.
Allochtone ouderen verschillen hierin niet veel van autochtone, al wel de motieven kunnen
verschillen. Redenen om niet naar een verzorgingshuis te gaan, zijn het verlies van
zelfstandigheid, de eenzaamheid en de te kleine kamers, waardoor het onmogelijk is om veel
bezoek te ontvangen (Dagevos 2001). Ook vermoeden ouderen dat de kinderen vaker weg
zullen blijven, omdat hun hulp niet meer nodig is (Penninx et al. 1998). Het feit dat er alleen
Nederlands eten is, maakt het verzorgingshuis minder aantrekkelijk. Bovendien hebben
Turkse en Marokkaanse ouderen uit hun herkomstland een negatief beeld over huizen voor
ouderen: ‘daar wonen ouderen die arm zijn en geen familie hebben die voor en zorgt’.
Intramurale zorg wordt soms als een tekortschieten van zorg door kinderen en andere
familieleden.
De tweede en derde generatie heeft een sterk uiteenlopende kennis over de
mogelijkheden van zorg door professionele organisaties. Net als hun ouders denken zij nog
vaak in het ‘of-of model’; of een oudere krijgt hulp van de familie, of een oudere moet naar
een verzorgingstehuis. De mantelzorgers uit deze generaties zijn weinig op de hoogte van
zolang mogelijk zelfstandig laten wonen en flexibele combinaties van zelfzorg, mantelzorg,
en professionele zorg (Nelissen 2000).
Het gebruik van medische voorzieningen verschilt tussen de etnische groepen.
Bijvoorbeeld, de Turkse en Marokkaanse 55plussers blijken vaker de huisarts te bezoeken
dan autochtone ouderen (Poort et al. 2001, Dagevos, 2001, Schellingerhout 2004). Deze
verschillen blijven bestaan, ook als er in onderzoeken gecontroleerd wordt voor sociaal-
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economische positie, het voorkomen van chronische aandoeningen en de ervaren
gezondheid. Er zijn aanwijzingen dat culturele achtergrond of opvattingen een rol spelen bij
het gebruik van medische voorzieningen (Schellingerhout 2004). Al blijken Turkse en
Marokkaanse ouderen, die veel gezondheidsklachten hebben en vaker de huisarts bezoeken,
niet meer dan autochtonen de medische specialist bezoeken (Schellingerhout 2004). De
geestelijke hulpverlening wordt minder vaak bezocht door allochtone ouderen dan
autochtone ouderen (Schellingerhout 2004, Struijs en Wennink 2000). En Turkse en
Marokkaanse ouderen zijn vrijwel niet vertegenwoordigd in de verzorgingstehuizen
(Schellingerhout 2004, Yerden 2003). Wat opvalt is dat autochtone ouderen minder
vertrouwen hebben in de Nederlandse gezondheidszorg dan allochtone ouderen, wellicht
doordat allochtonen een vergelijking hebben met de gezondheidzorg in hun land van
herkomst. Al is het vertrouwen van Turkse en Marokkaanse ouderen in de gezondheidszorg
in het land van herkomst is niet veel lager dan het vertrouwen in de gezondheidszorg van
Nederland (Schellingerhout 2004).
Aandachtspunten in de zorg
Oudere migranten hebben over het algemeen veel dezelfde behoeften en wensen, als het
gaat om zorgvoorzieningen, als autochtone ouderen. Toch blijken er enkele verschillen te
zijn gezien de wensen en behoeften, op basis van culturele achtergrond. Het Sociaal
Cultureel Planbureau (2004) heeft onderzoek gedaan naar de vijf belangrijkste kenmerken
van een verzorgingshuis voor enkele etnische groepen. Voor de Turkse ouderen zijn dit
(aflopend van het meest naar het minst belangrijke): aangepast eten, medebewoners van
eigen etnische groep, mogelijkheid tot uitoefenen van godsdienst, personeel uit eigen
etnische groep, aandacht voor cultuur. Voor de Marokkaanse ouderen zijn dit:
medebewoners eigen etnische groep, mogelijkheid tot uitoefenen van godsdienst, aandacht
voor cultuur, aangepast eten, personeel uit eigen etnische groep (Schellingerhout 2004).
Deze voorwaarden die ouderen noemen komen overeen met andere onderzoeken (Osmose
2000, Smartagent Company 2001).
Daarnaast hebben allochtone ouderen soms specifieke voorkeuren voor de persoon
die hen verzorgd. Bijvoorbeeld, allochtone vrouwen willen vaak door een vrouw verzorgd
worden, in plaats van een man. Hiervoor maakt de afkomst van de verzorgende niet uit.
Mannen geven aan zich te schamen als zij verzorgd worden door een jong
persoon”(Schellingerhout 2004).
Verder moet men er zich bewust van zijn dat er andere opvattingen over ‘goede zorg’
kunnen zijn ten opzichte van die van autochtonen. De Nederlandse zorgpraktijk is
doordrenkt met culturele waarden we ons nauwelijks bewust van zijn. Een voorbeeld is de
grote nadruk op autonomie en zelfredzaamheid, ook als men zorgafhankelijk wordt. In de
Marokkaanse en Turkse cultuur getuigt het juist van zorgzaamheid om ouderen alles uit
handen te nemen. Dergelijke uiteenlopende- en vaak onuitgesproken- zorgopvattingen
maken de alledaagse omgang complexer (Morée et al. 2002). Tot slot zien veel allochtonen
de medewerker als een autoriteit. Zij verwachten dat deze de beslissingen neemt.
Taalbarrières versterken de verwarring die hierdoor extra ontstaat. Allochtonen vertonen
over het algemeen een meer afwachtende en afhankelijke houding (Krikke 2002).
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BIJLAGE 2: RELEVANTE DEFINITIES
Relevante definities binnen zorg aan allochtonen ouderen zijn;
Cultuur
het geheel van zeden, gewoonten, technieken, handelingen, waarden en normen van een
groep waardoor het gedrag van de leden van deze groep gereguleerd wordt. Cultuur wordt
aangeleerd en van generatie of generatie doorgegeven (Knipscheer 1998). In andere
woorden; cultuur bestaat uit een samenhangend geheel van betekenissen en opvattingen
over de wereld waarin men leeft. Daarom heersen in verschillende culturen ook
verschillende opvattingen over onder andere individualiteit, man-vrouw verhoudingen en
sociale controle (Struijs et al. 1996).
Globaal gesproken kan het begrip cultuur op twee uiteenlopende manieren worden
benaderd. In de eerste, de zogeheten ascriptieve, benadering wordt cultuur statisch
opgevat. Men beschouwt cultuur in termen van tradities en gewoonten. Het gedrag van het
individu wordt tot culturele factoren herleid. In de tweede, de situationele, benadering ziet
men cultuur in termen van gebondenheid aan de maatschappelijke context, waarin zij wordt
geproduceerd en vorm krijgt. Hierbij pleit men voor een dynamische benadering van cultuur:
in alledaagse sociale interacties wordt cultuur geproduceerd en zo nodig veranderd (Snel
2003, Bartels 2003, uit: Hoffer 2003).
Allochtoon
Een persoon van wie tenminste een ouder in het buitenland. Hierbij wordt onderscheidt
gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (eerste generatie) en
personen die in Nederland zijn geboren (tweede generatie). Daarnaast wordt er
onderscheidt gemaakt in Westerse en niet-westerse allochtonen. Tot de categorie nietwesterse allochtone behoren mensen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika, en Azië, met
uitzondering van Indonesië en Japan. (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Ouderen
In beleid en onderzoek wordt met ‘ouderen’ aangeduid; personen die 55 jaar zijn of ouder.
(Sociaal Cultureel Planbureau)
Interculturele communicatie
Communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Het gaat o.a. om
verschillen in communicatiecodes (taal en non-verbale uitingen) en in de normen, waarden
en opvattingen. In de communicatie met de allochtone cliënt is het allereerst belangrijk dat
de zorgverlener zich probeert te verplaatsen in de cliënt en zijn/haar manier van denken en
waarnemen. Van belang is dat de zorgverlener bewust is van de eigen bril en deze probeert
af te zetten. Onze westerse cultuur bepaalt ons denken en handelen (uit rapport van VU
Medische Centrum 2008).
Interculturele zorg
Zowel de autochtone als allochtone cliënt heeft recht op ‘zorg op maat’. De zorgverlener is
beroepscode verplicht respect op de brengen voor het culturele referentiekader van de
cliënt (uit rapport van VU Medische Centrum 2008).
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Interculturele palliatieve zorg
Het is niets meer en minder dan verantwoorde palliatieve zorg binnen een omgeving
waarvoor diversiteit kenmerkend is. palliatieve zorg- binnen verpleeg- en verzorgingshuizen
en thuiszorg- is een bijzonder intensief onderdeel van verantwoorde zorg. Het omvat alle
zorg aan cliënten (en diens naasten) met een levensbedreigende ziekte, waarvan genezing
niet meer mogelijk is. Doel van de zorg is de cliënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
te bieden (ActiZ 2009).
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