STELLINGEN OVER INTIMITEIT
EN SEKSUALITEIT
OM TE BESP RE KE N IN J E TEAM
Deze prikkelende stellingen kunnen je helpen om het onderwerp intimiteit
en seksualiteit bij bewoners te bespreken met je collega’s. Lees meer over
het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg:
www.zorgvoorbeter.nl/seksualiteit
Perspectief van de medewerker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mensen met dementie kunnen geen seksuele relatie hebben.
Als team moet je allemaal dezelfde visie hebben ten aanzien van seksualiteit bij
cliënten.
Wij respecteren ten alle tijde de privacy van de bewoner.
Ik weet van alle bewoners 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, tolereer ik niet dat hij/zij een relatie aangaat met een andere bewoner.
Als verzorgende hoor je in te gaan op vragen van cliënten over seksualiteit.
Een relatie tussen twee bewoners kan ik niet accepteren.
Ouderen hebben geen seksuele behoeften meer.

Perspectief van de bewoner
•
•
•
•
•
•

Mijn familie/eerste contactpersoon hoeft niet alles te weten.
Cliënten/bewoners die nog een partner hebben moeten kunnen samenwonen op
een kamer.
Een relatie tussen bewoners moet kunnen.
Intimiteit en seksualiteit, de gewoonste zaak van de wereld.
Ongeremd seksueel gedrag komt voort uit de dementie.
Als ik homo of lesbo ben, kan ik daar gewoon voor uitkomen.

Perspectief van de organisatie/beleid
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is niet nodig om een visie te hebben op intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis.
Niet alles wat betrekken heeft tot de intieme behoeftes van een bewoner hoeft
gerapporteerd te worden.
Bij ons is de privacy van de bewoner belangrijker dan eventuele veiligheid.
Het is mogelijk om als bewoner ongestoord bezoek te ontvangen.
Regel is: alleen binnenkomen op een kamer als de bewoner bevestigend heeft
geantwoord.
Niet storen bordjes zijn overal aanwezig.
De behoefte aan privacy wordt genoteerd in het zorgleefplan.
Indien de bewoner dat wil, bemiddelen wij bij seksuele dienstverlening.

