
Uit mezelf! 
Zelfstandigheid door 

Communicatie en mijn zorgboek 

Door: Inge van Gils 



Wie ben ik? 

• Technische hulpmiddelen 
• Mijn Zorgboek 
• Discussie 



Hulpmiddelen 

• Gebruik van de computer 

• Communicatie 

• Moderne media 

• Domotica 

• Woonmere 



• Besturen 

• Typen 

• Docreader, Skippy 

Hoe gebruik ik de computer 



Communicatie 

• Eigen stem 

• Mudikom 

• Bliss symbolen 



Moderne media 

• SMS 

• Internet 

• Email 

• Facebook 

• Skype 



Moderne media 

• SMS 

• Internet 

• Email 

• Facebook 

• Skype 



Moderne media 

• SMS 

• Internet 

• Email 

• Facebook 

• Skype 



Moderne media 

• SMS 

• Internet 

• Email 

• Facebook 

• Skype 



Moderne media 

• SMS 

• Internet 

• Email 

• Facebook 

• Skype 



Moderne media 

• SMS 

• Internet 

• Email 

• Facebook 

• Skype 



Domotica 

• Mudikom 

• Fotograferen 



Domotica 

• Mudikom 

• Fotograferen 



WoonMere 



Waar zou ik zijn  
zonder de techniek? 



Mijn Zorgboek 



Voor de verhuizing 

• 16 voorbereidings-
middagen 

• “Wat zijn de 
verwachtingen?” 
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Voor de verhuizing 

• 16 voorbereidings-
middagen 

• “Wat zijn de 
verwachtingen?” 

• Kennismaken met de 
verzorging: meeloopdag 
thuis. 



Een Zorgboek, waarom eigenlijk? 

• Ik wil mijn verzorging in 
eigen hand houden 

• Ik kan niet goed 
communiceren als ik 
ziek, moe of emotioneel 
ben 



Totstandkoming Zorgboek 

• Samen met begeleiders 

• Iedere begeleider heeft 
andere kwaliteiten: 

 - Schrijven over 
gevoelens 

 - Schrijven over 
praktische zaken 

• Het belangrijkste is: 

 Vertrouwen! 



Pagina’s uit het zorgboek 



Pagina’s uit het zorgboek 



De eerste reacties 

• Enthousiasme, maar… 
niet iedereen gebruikt 
het! 

• Wat moet er anders om 
het aantrekkelijker te 
maken? 

 - Enquête bij verzorgers 

 - Voorbeeld: 



Conclusies Enquête 

Begeleider Voldoende info? 
Meer 

diepgang/uitleg? 
Nog wat toevoegen? 

Meer foto’s 
Ook handig 

voor anderen? 

Warna 
Ja, maar teveel 
om te lezen als 
het snel moet 

Nee 

Ja, belangrijk 
voor jezelf en 
nieuwe 
zorgverleners 

Rob Ja 

-Tabbladen zijn 
handig 
- Geef infor over je 
presentaties 
-Meer info Mudikom 

Ja 

Peter Ja 
Als bijlage kan je een 
checklist toevoegen 
voor ADL momenten 

Hoe laad je de 
rolstoel op? 

Ja 

Snelle checklist of  
samenvatting m.b.t.  
ADL  

 

Betere detailfoto’s  
van goed heupen  
draaien (in stoel  
en bed) 
 



Samenvattingen 

• Zorgboek wordt 
dus wel 
gewaardeerd 

• Voor invalkrachten 
te uitgebreid 

• Gedetailleerde 
foto’s op een 
instructiekaart 



Gebruikerservaring Zorgkaart 

• Barrières om 
Zorgkaart te 
gebruiken 

• Denk goed na over 
de juiste plek voor 
de Zorgkaart! 

 

 



Emotioneel proces 

Van tevoren: 

• Stilstaan bij mijn eigen 
sterke en zwakke punten 
– Bv: Ik raak soms in paniek 

• Nadenken over oplossingen 
voor mijn zwakke punten 
– Bv: Iemand moet me 

vertellen dat ik rustig door 
mijn neus in- en door mijn 
mond uit moet ademen. 
Streng toespreken dat ik 
rustig moet worden. 

• Resultaat: betere 
reactie op paniekaanval 

– Ik ben gegroeid: eerst 
denken, dan pas  

    doen 

 



Conclusie 

• Het liep anders dan 
verwacht! 

– Veel verschil in 
aandacht van 
verzorgende 

– Vooral meerwaarde 
voor mijn eigen 
emotionele proces 

– Blijven zoeken naar de 
beste manier van zorg 
overdragen 



Discussie 

Ik ben erg benieuwd 

naar jullie reacties 

en ervaringen! 



Bedankt voor de aandacht! 

[hier nog een leuke foto] 


