Intimiteit en seksualiteit

in de ouderenzorg
Handleiding bij stellingen

Dit project is
mogelijk gemaakt door:

Duur, werkwijze en doelen
Duur
Afhankelijk van het aantal te bespreken stellingen.
Circa 10 minuten per stelling.
Werkwijze
Deelnemers bespreken een of meer stellingen onder begeleiding van een gespreksbegeleider.
Wat levert het op

• Inzicht in je eigen normen en waarden en die van de andere leden van je team/gespreksgenoten.
• Handvatten welke onderwerpen verder uitgediept dienen te worden.
• Inspiratie om met het thema aan de slag te gaan
• Afspraken over meer aandacht voor het thema.

Vooraf door gespreksbegeleider
• Zorg voor uitnodiging, maak een zorgvuldige samenstelling met wie je dit wil bespreken. Je kunt
de stellingen bespreken in een heel team, met een groepje medewerkers, gemengde groep (familie/
medewerkers), maar ook met een cliëntenraad.

• Denk na over wanneer je de stellingen wilt bespreken. Voordeel van een teamoverleg: erover praten
wordt ‘gewoon’, en er hoeft niet apart tijd voor ingeruimd te worden. Nadeel: er zijn dan misschien
andere prioriteiten waardoor de stellingen niet aan bod komen. Voordeel van een aparte bijeenkomst:
bevordert het gesprek, je kunt echt aandacht besteden aan het onderwerp. Nadeel: het voelt dan
misschien meer als extra.

• Je kunt bijvoorbeeld kaartjes maken van de stellingen waaruit mensen kunnen kiezen.
• Maak eventueel al een voorselectie uit welke stellingen je wilt kunnen laten kiezen.
• Instrueer de deelnemers over de werkwijze: zie bij Doen!
• Maak concrete afspraken voor vervolg.
• Hang posters op met de aankondiging van het bespreken van de stellingen.

Doen!
• Heet ieder welkom
• Leg de werkwijze uit
• Kies een stelling, lees hem hardop voor.
• Vraag ieder even stil na te denken of men het eens of oneens is met de stelling.
• Doe een rondje met een eerste korte reactie: ‘eens’ of ‘oneens’: iedereen dient aan het woord te komen,
		 zonder reactie van andere deelnemers.

• Laat ieder kort toelichten. Alleen verhelderende vragen. Let op dat er geen oordelen gegeven worden,
		 zorg voor respect voor ieders mening. (zie ook tips voor de begeleider)

• Ga nu de verdieping in, door het doorvragen op de meningen.
• Vat samen waar jullie het over eens zijn of juist niet.
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• Vraag naar wat dit gesprek heeft opgeleverd:
		 - Welke inzichten heb je verworven?
		 - Wat heeft je verrast?
		 - Wat spreken we af?

• Kom tot een afronding met concrete afspraak.
• Eventueel 2e en 3e stelling of afspraak wanneer nog een stelling.
Varianten van Doen!
1.
• Verdeel de ruimte in twee helften
		 (links en rechts, plak daar een ‘eens’ briefje en een ‘oneens’ briefje).
• Lees een stelling voor.
• Vraag de deelnemers in de linkerhelft te gaan staan als ze het met de stelling eens zijn, en in
		 de rechterhelft als ze het niet met de stelling eens zijn.
• Laat de deelnemers, nadat ze een kant gekozen hebben, met elkaar in gesprek gaan over
		 waarom ze het wel/niet eens zijn met de stelling.
2.
• Maak een kring.
• Laat deelnemers die het eens zijn met de stelling een stap naar voren doen en deelnemers die
		 het niet eens zijn met de stelling een stap naar achter.
• Laat ze vervolgens met elkaar in gesprek gaan over waarom ze het wel/niet met de stelling
		 eens zijn.

Reflectie!
• Bespreek deze bespreking kort na: hoe was het?
• Wat heb ik hiervan geleerd?
• Wat ga ik er morgen mee doen in mijn werk?
• Hoe ga ik mijn ervaringen delen?
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Tips
Tips voor het maken van afspraken
Voor het bespreken van de stellingen is het belangrijk dat er een veilige sfeer is. Dit kun je bewerkstelligen
door afspraken met elkaar te maken. Het letterwoord PICKASOLL (ontwikkeld door Sensoa) kan hierbij
helpen. Bespreek de afspraken samen met de deelnemers.

P staat voor Privacy
Wat er gezegd wordt, blijft binnen de groep. We vertellen dat niet door aan anderen. Dit geldt voor de
deelnemers en de begeleider.

I staat voor Ik-vorm
We praten over onszelf, onze gevoelens, ervaringen en meningen. We zijn open en eerlijk in wat we
vertellen.

C Staat voor Cultuur
We houden rekening met verschillende culturele achtergronden in de groep. ‘Cultuur’ kan verwijzen naar
je afkomst, maar ook naar je religie of je thuiscultuur.

K staat voor Kiezen
Kies wat je wel en niet vertelt. Je hoeft dus niet alles te vertellen en te delen.

A staat voor Actief
Wees actief in het groepsgebeuren. Je hoeft dus niet af te wachten tot iemand anders iets inbrengt.

S staat voor Seksualiteit
Seksualiteit is meer dan met iemand naar bed gaan. Seks zit ook in je hoofd en in je gevoelens. We hebben
het hier dus over alle vormen van seks en iedereen kan erover meepraten, of je nou veel, weinig of geen
ervaring hebt
.

O staat voor Oriëntatie
Mensen kunnen heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel en meer (transgender, intersekse) zijn.
Welke seksuele oriëntatie iemand ook heeft, iedereen is uniek en verdient respect.

L staat voor Luisteren
Luisteren is belangrijk, niet alleen praten. Door te luisteren toon je respect voor ieders eigenheid, talenten
en interesses

L staat voor Lachen
Lachen is belangrijk, uitlachen kan niet. Humor is soms een middel om beladen onderwerpen makkelijker
bespreekbaar te maken.
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Tips voor het bespreken van stellingen
Bij het bespreken van de stellingen is het belangrijk dat je als gespreksbegeleider:

• Heel duidelijk de opdracht formuleert, zodat ieder weet wat verwacht wordt.
• De juiste vragen stelt. Open vragen nodigen anderen uit meer te vertellen, bijvoorbeeld:
• “Wie wil daarover iets vertellen?”
• “Wanneer heb je dat toegepast?”
• “Hoe heb je dat aangepakt?”
• Goed luistert en observeert.
• Wat wordt er gezegd?
• Wat bedoelt iemand eigenlijk?
• Wat zie je aan non-verbale reacties?
• Zorgt dat iedereen durft mee te doen. Werken in tweetallen of kleine groepjes bevordert een veilige sfeer.
• Goed samenvat. Check of de samenvatting klopt met wat de deelnemers vinden.
• “Klopt het dat…?”
• “Als ik het goed gehoord heb, …?”
• Een veilige omgeving creëert, waarin leren kan plaatsvinden. Voorkom veroordelen.
• De kennis in de groep gebruikt:
• Niet zelf teveel informatie, tips of adviezen geven.
• Op het juiste niveau start.
• Wat kennen en kunnen de deelnemers al? En sluit daarbij aan.
• Het gewoon zegt als je iets niet weet. En het later op- of uitzoekt.
Tips om deelnemers zo veel mogelijk van elkaar te laten leren

• Maak gebruik van ervaringen.
• “Geef een voorbeeld van (… een goed gesprek…)”.
• “Vertel, wat gebeurde er toen …?”
• ”Wat heb je gedaan (… toen mevrouw vertelde dat ze haar hondje niet mee mocht nemen en toen zo
		 moest huilen)?“

• Laat deelnemers op elkaar reageren. Gebruik eventueel korte uitnodigende vragen als:
• “Wie vindt dat ook (of niet)?”
• “Wie wil daarop reageren?”
• “Wie kan dit aanvullen?”
• Nodig deelnemers uit te reageren wanneer ze niet uit zichzelf iets zeggen.
• Pas op met ‘beurten´ te geven aan teamleden. Het moet wel veilig blijven.
• Vragend aankijken is meestal wel voldoende om mensen uit te nodigen te reageren.
• Deel succeservaringen. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan.
• Vat op het juiste moment het gesprek samen, of vraag de deelnemers dit te doen.
• Zorg dat deelnemers het geleerde kunnen toepassen na de training.
• Houdt het zo concreet als mogelijk.
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Tips voor het organiseren van het bespreken van de stellingen

• Nodig de deelnemers op tijd uit.
• Communiceer duidelijk dag, begin- en eindtijd en plaats.
• Zorg voor de juiste ruimte: licht, opgeruimd, groot genoeg.
• Check of materialen aanwezig zijn en het ook goed doen. Bijvoorbeeld flip-over, genoeg viltstiften en
goed leesbare stellingen.

• Begin en eindig op tijd.
• Maak het niet te zwaar, lachen mag.
• Met wat lekkers te snoepen (fruit, koekjes) is het bespreken en leren nog prettiger ;-).

Colofon
Ontwerp: Robin van Rossum
Illustraties: Studio Bla Bla
Fotografie: APA Foto
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Bijlage: De stellingen
Perspectief van de medewerker

• Mensen met dementie mogen geen seksuele relatie hebben.
• Als team moet je allemaal dezelfde visie hebben ten aanzien van intimiteit en seksualiteit bij bewoners.
• Je moet te allen tijde de privacy van de bewoner respecteren.
• Je moet van alle bewoners weten of zij een knuffel prettig vinden of niet.
• Het is niet nodig om uit jezelf over het onderwerp intimiteit en seksualiteit te beginnen als je geen
signalen krijgt van de bewoner of familie.

• Als een bewoner nog een partner thuis heeft, kun je niet
tolereren dat hij/zij een relatie aangaat met
een andere bewoner.

• Als verzorgende hoor je in te gaan op vragen van bewoners
over intimiteit en seksualiteit.

• Een relatie tussen twee bewoners is niet acceptabel.
• Ouderen hebben geen enkele seksuele behoefte meer.

Perspectief van de bewoner

• De familie/eerste contactpersoon hoeft niet alles te weten.
• Als bewoner moet je ongestoord bezoek kunnen ontvangen.
• Intimiteit en seksualiteit, de gewoonste zaak van de wereld.
• Ongeremd seksueel gedrag bij dementie is niet te beïnvloeden.
• Het maakt bij ons niet uit of je homo of lesbo bent.

Perspectief van de organisatie

• Het is niet nodig om een visie te hebben op intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis.
• Niet alles over de intieme behoeftes van een bewoner hoeft gerapporteerd te worden.
• De privacy van een bewoner is belangrijker dan diens eventuele veiligheid.
• Bewoners die nog een partner hebben, moeten kunnen samenwonen op een kamer.
• Zonder de bevestiging van een bewoner mag je nooit een kamer binnen gaan.
• Bij alle kamers van bewoners moet een niet storen bordje aanwezig zijn.
• Het is essentieel om de behoefte aan privacy te noteren
in het zorgleefplan.

• Bemiddeling bij seksuele dienstverlening
behoort niet tot onze taak.

Dit project is
mogelijk gemaakt door:

