Leefomgeving
Leefomgeving ondersteunt persoonlijke zorg
Van Neynsel, instelling voor ouderenzorg, ziet dat de leefomgeving heel bepalend is om grip op het leven en
eigen waarde te houden. De locaties Boswijk kent een inrichting op basis van verschillende levenssferen: dorp,
stad, middenstand, ambtenaar en notabelen. Cliënten uit eenzelfde milieu worden verenigd in een van deze
bewonersgroepen zodat zij zich sneller thuis voelen. In de locatie van deze instelling zijn zingevingskaders
herkenbaar in de gebouwde omgeving en wordt individuele waardecreatie ondersteund door de sociale
leefomgeving. De onderstaande tekst uit het Brabants Dagblad illustreert dit.

Zingeving is individuele waarde
Zingeving is het proces waarbij mensen persoonlijke waarde toekennen aan hun ervaringen. Mensen ontlenen
die individuele waarde om grip te houden op en betekenis te geven aan hun leven. Zingeving is een primaire
behoefte van mensen.
Om hun ervaringen te kunnen interpreteren hebben mensen een zingevingskader nodig. Daarmee geven zij
richting aan hun leven. Om waarde te kunnen ervaren hebben mensen bovendien interactie met hun
vertrouwde omgeving nodig.

Thuis in het verpleeghuis: oost west, Boswijk best
Brabants Dagblad 13 sept. 2014, Eric Alink
Boswijk in Vught is een bijzonder verpleeghuis. De 120 dementerende bewoners zijn ingedeeld naar
leefsfeer. Want Bach en Bauer, dat botert niet zo.

Alle 120 bewoners van Boswijk, dat op Zorgpark Voorburg ligt, hebben dementie. Maar hun sociale
herkomst verschilt. De een groeide op met koeien en korenvelden. De ander tussen tafelzilver en
LEEFOMGEVING

1

tennisbaan. Dat merk je. Aan gedrag, omgangsvormen, taalgebruik. Maar ook aan woonstijl, kleding- en
muzieksmaak. Bach en Bauer, dat bijt elkaar, houdoe botst met au revoir.
In dat besef heeft Van Neynsel - waar Boswijk onder valt - vijf verschillende leefsferen benoemd: dorp,
stad, middenstand, overheid/ambtenaar en notabelen. Elke bewonersgroep verenigt mensen uit
hetzelfde milieu. Zo delen de deftige Boswijkers, die tutoyeren vaak niet op prijs stellen, een huiskamer
met klassieke schouw en encyclopedieën. Sommigen zien in de verzorgers hun butler of dienstmeisje. Bij
de dorpers hangt een pijpenrek aan de muur en steigert een houtsnijwerkpaard. Geen Wedgwood op
tafel, maar dampende pannen. Buiten lopen hun kippen rond. Aan de tuinmuur hangen kakelbonte
vogelhuisjes. Ook de dagbesteding schikt zich naar de leefsfeer. Dankzij die zorgvisie kost het bewoners
minder kruim om zich thuis te voelen. Tegelwijsheid: Oost west, Boswijk best.
Afdelingen kent dit verpleeghuis niet. Hier heten ze woningen. Ze hebben een gezamenlijke huiskamer,
keuken en sanitair. Verder beschikt elke bewoner over een eigen kamertje. Alle twaalf groepswoningen
liggen aan een 900 meter lange binnengang met tegels. Tapijt? Nee, stoeptegels. Het is een overdekte
straat. Hondenpoep en graffiti ontbreken. Wel zijn er fietsen, bewegwijzering en levensechte nepbomen.
Wie in de winter wil kuieren, moet een jas aan: de ‘straattemperatuur’ volgt de jaargetijden.
…
(Van de bewoners zijn op uitdrukkelijk verzoek van familie en Boswijk alleen de voornamen gebruikt.)

Interactie met de omgeving
Om individuele waarde te kunnen ervaren hebben mensen interactie met hun vertrouwde omgeving nodig.
Zingeving is een proces dat plaatsvindt in verbondenheid met anderen die oprechte aandacht en waardering
hebben voor jouw situatie en waarmee je regelmatig aangename interacties hebt. Alleen door ons te richten
op de ander gaan we ervaren dat we ertoe doen, voor de ander en voor onszelf.
Zorginstellingen die met zingeving hun zorg willen verbeteren betrekken de vertrouwde omgeving van hun
cliënten en houden rekening met hun zingevingskader. Weet u wat u te doen staat?
Zingeving is wat voor een cliënt persoonlijk zin heeft, wat een cliënt zin geeft en waar een cliënt goede zin
van krijgt. Daar wilt u vast iets mee gaan doen.
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