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Agenda

• 19.00 – 19.05 Even voorstellen
• 19.05 – 19.30 Stand van zaken bouw en inrichting
• 19.30 – 20.00 Wonen en werken in Heide: 

• 19.30 – 19.50 Leefsferen
• 19.50 – 20.00 Leefcirkels (domotica)

• 20.10 – 20.20 Verhuizing
• 20.20 – 20.30 Vragen stellen



Even voorstellen

• Vera van de Manakker: Teamleider Somatiek Akert / Heide
• Yvonne de Vet: Teamleider PG Akert / Heide
• Nicoline Pruijsen: Projectmanager facilitair / nieuwbouw Heide
• Jasja Oosterhof: Psycholoog
• Iris Jansen: Begeleiding verhuizing naar Heide



Stand van zaken:
Bouw en inrichting

• Laatste steen: eind december
• Oplevering bouw: eind maart/begin april
• Inrichten: april/mei
• Proefdraaien: begin juni
• Open dag: zaterdag 3 juni
• Verhuizing (onder voorbehoud): 

• dinsdag 20 juni (PG)
• woensdag 21 juni (Somatiek)
Nb: we kijken naar de mogelijkheid om op één dag te verhuizen (dinsdag 20 juni)



Heide

Biedt woonvoorziening voor 84 bewoners (met lichamelijke beperkingen en/of dementie)

• 6 organisatorische eenheden van 14 bewoners

• 56 appartementen voor groepswonen PG  

• 28 appartementen voor somatische zorg

• 16 plaatsen voor dagbesteding

Bronnen: PvE 2020 en www.ananz.nl/heide



Heide

• Het gebouw heeft 2 verdiepingen.

• Mensen met dementie wonen zoveel als mogelijk op de begane grond met mooie binnentuin.

• Mensen met somatische problemen wonen op de 1e verdieping, waar grote balkons zijn 

(deze zijn ook geschikt voor PG).

• Elke groep van 14 bewoners krijgt een eigen huiskamer.

• Veel daglicht voor bewoners, medewerkers en bezoekers.

• Fijne werkplekken en vergaderruimten voor medewerkers.

• Veel aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en domotica.

Bronnen: PvE 2020 en www.ananz.nl/heide



Heide: gebouw
Begane grond

• 3 huiskamers PG

• Dagbesteding

• Facilitaire ingang

• Voorzieningen per huiskamer:

- Vuile ruimte

- Schone ruimte

- Medicatiekamer

- Berging rollend materieel

- Bijkeuken

- Overdrachtsruimte
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Heide: gebouw
Eerste verdieping

• Twee huiskamers somatiek

• Eén huiskamer PG

• Kantoren, vergaderen, kapper

• Groot dakterras

• Familiekamer



Heide: stand van de bouw!



Heide: appartementen

• De appartementen zijn ongeveer 5 x 6,5 meter en bevatten: 

- Woon-slaapkamer

- Keukenblokje (2 bovenkasten en gootsteen)

- Eigen badkamer met douche, wastafel, toilet en kast

- Plafondlift

- Vitrage en overgordijnen, verpleegbed, garderobekast met kluisje

- In appartementen somatiek komt ook een koelkast

• Elk appartement kan verder met eigen meubels en naar eigen inzicht 

ingericht worden 

- Let op bewegingsruimte rolstoel en valgevaar



Heide: inrichting

• Iedere huiskamer krijgt een eigen sfeer in de tinten: blauw, rood, geel

• Bij iedere huiskamer komt een ‘belevingshoekje’, zoals:

- Beweging/natuur: fiets met beeldscherm

- Tactiliteit/voelen: materialen

- Auditief/horen: vogels

- Visueel/kijken: leeshoek/bibliotheek

- Zien/horen: film en muziek

Alle voorbeelden en materialen hangen in het ‘Heide-hoekje’ bij Akert.

Bron: www.ananz.nl/heide



Heide: Dagbesteding



Heide: dagbesteding



Heide: huiskamer voorbeeld 1



Heide: huiskamer (voorbeeld 1)



Heide: huiskamer (voorbeeld 1)



Heide: gang en belevingshoekje (voorbeeld 1)



Heide: gang en 
belevingshoekje 
(voorbeeld 1)



Heide: huiskamer 
(voorbeeld 2)



Heide: huiskamer (voorbeeld 2)



Heide: huiskamer (voorbeeld 2)



Heide: gang en belevingshoekje (voorbeeld 2)



Heide: gang en 
belevingshoekje 
(voorbeeld 2)



Heide: huiskamer 
(voorbeeld 3)



Heide: huiskamer (voorbeeld 3)



Heide: huiskamer (voorbeeld 3)



Heide: gang en belevingshoekje (voorbeeld 3)



Heide: persoonlijk vitrinekastje bij iedere kamer

• Bewoners/familie kunnen deze zelf inrichten, 

met bijvoorbeeld foto’s of persoonlijke spulletjes

• Hiermee is de eigen kamer herkenbaar voor de bewoner.

• De kast kan afgesloten worden.



Heide: materialen en stoffen

Zie de moodborden

in het ‘Heide-hoekje’ 

in Akert!



Heide: tuinontwerp



Heide: tuinontwerp

• Belevingstuin

- Met verschillende materialen, zoals verschillende soorten bestrating.

- Verschillende beplanting: bomen/planten die lekker ruiken, vlinders 

aantrekken, geen vruchten ivm wespen, met verschillende bloeitijden. 

- Bomen die op verschillende momenten bloeien, aantrekkelijk voor vogels, 

ook met lage kroon of mooi stammenpatroon. 



Heide: tuinontwerp



Heide: tuinontwerp



Wonen en werken in Heide : 
sociotherapeutische leefsferen



Wat is goede zorg?



Wat is helpend voor cliënten?

Mogen zijn wie je bent!

Een sociale omgeving die aan je behoeften tegemoet komt.

Een fysieke omgeving die daarbij passend is.

Een daginvulling die plezierig is en passend.



Huidige situatie 

Huiskamers Zwaan en Vlinderhof: alle cliënten door elkaar heen (ongeacht behoefte)

Nadelen:  

• Voor sommige cliënten is het te druk

• Voor andere cliënten is het te rustig

• Sociale, fysieke omgeving, dagstructuur en activiteitenaanbod afgestemd op de groep

• Voor zorgmedewerkers erg zoeken in ‘hoe doe ik het goed naar individu en groep?’

Kunnen we het anders doen?



Groepen maken?  

Maar hoe dan?



Sociotherapeutische leefsferen

Een sociotherapeutische leefsfeer is een leefomgeving waarbij behoeften en mogelijkheden van de 

bewoner centraal staan. Huisvesting, dagbesteding, zorg, behandeling en begeleiding zijn doelbewust op 

elkaar afgestemd. 

Het gaat NIET om:  ernst van ziekte, sociaal economische status of leefstijl

Het gaat WEL om: eigen identiteit, behoeften en mogelijkheden



Sociotherapeutische leefsferen

De behoeften en zorgvragen van cliënt vormen het uitgangspunt. 

- Structuur

- Veiligheid

- Autonomie

- Sociaal contact

- Zinvol bezig zijn

- Betrokkenheid familie



Sociotherapeutische leefsfeer per huiskamer

Een leefsfeer is in de praktijk een huiskamer binnen een afdeling. Deze huiskamer wordt zó ingericht 

dat er zoveel mogelijk tegemoetgekomen wordt aan de behoeften van een bepaalde groep cliënten 

als het gaat om prikkeldosering, sociale contacten, geborgenheid, etc. 

De slaapkamer en de gangen op de afdeling zijn in principe “neutraal”. Dit geldt ook voor de 

activiteitenbegeleiding en behandelingen die buiten de leefsfeer/ huiskamer plaatsvinden. 

Maar als er activiteiten binnen de fysieke ruimte van de leefsfeer/ huiskamer zijn, gebeuren die op 

een manier die past bij de werkwijze van de betreffende leefsfeer.



Sociotherapeutische leefsferen

Voordelen

• Samenleven met meer gelijkgestemden

• Meer welbevinden voor de bewoner (wordt meer aan behoeften toegekomen).

• Minder onbegrepen gedrag.

• Activiteitenaanbod en sfeer passend bij de bewoners.

• Voor medewerker op basis van huiskamer al duidelijk welke basisbenadering er gevraagd wordt.

• Voor familie duidelijkheid over basisbenadering en familieparticipatie.

• Fysieke omgeving wordt aangepast aan behoeften cliënt (veel kleine zitgroepen, veel/weinig 

prikkels etc).

• Medewerker gaat werken in sfeer van zijn/ haar voorkeur (passend bij wie je bent).

Meer welbevinden



Type sociotherapeutische leefsferen bij Anna Ouderenzorg

• Beschermend

• Stimulerend

• Structurerend 



Beschermende leefsfeer
Bewoners

In de beschermende leefsfeer staan warmte, veiligheid, nabijheid en geborgenheid centraal. 

Deze behoefte kan passen bij een latere fase in het dementieproces, maar ook bij personen die 

vanwege hun dementie of vanuit het vroegere leven te maken hebben met gevoelens van spanning 

en angst. 

Doel is om falen en de confrontatie met onvermogen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Het activiteitenaanbod is veelal in een kleine groep/ individueel. Het kan hierbij gaan om actieve 

deelname of passief meebeleven. 



Beschermende leefsfeer
Medewerkers/ mantelzorg

Binnen deze leefsfeer is extra aandacht voor zintuigprikkeling. Omdat verbale communicatie vaak 

wat meer naar de achtergrond is verschoven, is de cliënt meer op een non-verbale, haptonomische

interactie gericht. 

Er wordt gestreefd naar rust, prikkeldosering en warmte.

DUS: 

- Niet te veel prikkels tegelijk

- Meebewegen met de behoefte van de cliënt

- Verzorgend, beschermend en accepterend



Stimulerende leefsfeer
Bewoners

In de stimulerende leefsfeer staat het samen met anderen centraal. Cliënten ontlenen houvast en 
plezier aan het groepsgebeuren door op actieve wijze deel te nemen aan activiteiten, of door meer 
passief mee te beleven. 

De sociale gerichtheid is vaak in het vroegere leven al een kenmerkende eigenschap geweest. 

Mensen die hier verblijven vinden het leuk, of hebben er baat bij, om dingen (gedeeltelijk) zelf te 
doen, bijvoorbeeld helpen bij huishoudelijke activiteiten of eten koken. 

Mensen in deze leefsfeer zijn over het algemeen goed in staat om prikkels te hanteren, floreren hier 
vaak zelfs bij. Zij gaan bijvoorbeeld nog graag naar drukkere activiteiten (ook buiten de afdeling).



Stimulerende leefsfeer
Medewerkers

De zorgmedewerkers in deze leefsfeer vinden het leuk om te investeren in een actieve sfeer en 

stellen zich ondernemend op. De benadering is gericht op ondersteuning, bekrachtiging en 

motivering.

Familie en naasten hebben in deze leefsfeer een belangrijke rol. Zij zijn zeer welkom om op bezoek 

te komen, maar zijn ook waardevol bij het mee-organiseren van activiteiten of het begeleiden van 

hun naaste en andere bewoners tijdens een activiteit. 



Structurende leefsfeer
Bewoners

De structurerende leefsfeer is gericht op bewoners die baat hebben bij een dagstructuur en een 

individuele benaderingswijze. 

De dagelijkse activiteiten zoals opstaan en eten hebben een structurerend karakter, wat de 

voorspelbaarheid en het gevoel van veiligheid bevordert. Binnen de geboden dagstructuur, die per 

persoon verschillend ingevuld kan worden, wordt de bewoner zoveel mogelijk in staat gesteld om 

zijn eigen gang te gaan. 

Vaak heeft de cliënt moeite met de verwerking van prikkels en raakt hij daardoor relatief snel 

overprikkeld. De cliënt heeft de ander nodig om een balans te vinden tussen prikkels en rust.



Structurende leefsfeer
Medewerkers/ mantelzorg

De medewerkers in deze leefsfeer zorgen voor een goede hantering van regels en afspraken. De 

regels zijn erop gericht de goede gang van zaken en de juiste omgangsvormen te bewaken en te 

bevorderen. De balans tussen autonomie van de cliënt en (gedeeltelijke) overname van de regie is 

een constant thema.

Familie en naasten zijn van harte welkom in deze leefsfeer. Ook van hen vragen we de afspraken in 

het kader van dagstructuur en prikkeldosering te respecteren en na te leven. 



Leefsferen: overzicht 

Kernbegrip Bewoner Medewerker/ mantelzorg

Structurerend Balans rust/activiteit

Structuur

Individueel/kleine groep

Basisstructuur

Eigen gang gaan

Duidelijkheid

Structuren

Consequent zijn

Bijsturen

Empathisch directief

Stimulerend Zelf doen

Prikkels

Uitdaging

Maatschappij
Samen/groep

Actief

Zinvol bezig zijn

Contacten

Begeleiding met handen op de rug

Stimuleren

Activeren

Samen met de cliënt

Beschermend Veiligheid

Rust

Sfeer

Mogen
Kleine groep

Kwetsbaar

Angstig

Rust

Zorgend

Toedekken

Overnemend waar nodig



Groeimodel

Dit is een groeimodel waarin we samen ontdekken, ontwikkelen en leren!

Een uitdaging waarin we het goed willen doen voor de cliënt!



Groeimodel

Uitgangspunten:

• Bewoners verhuizen naar de voor hen passende leefsfeer.

EVV’ers maken samen met psycholoog eerste indeling. Deze wordt vervolgens besproken met de bewoner 

en/ of eerste contactpersoon

• Medewerkers gaan werken in de bij hen passende leefsfeer.

• Werkwijzen veranderen verder (nog) niet meteen: pas na de verhuizing geven we hier samen stapsgewijs 

concreter invulling aan. 

We zorgen er eerst voor dat medewerkers en bewoners kunnen wennen aan het nieuwe huis. 



Wat hebben we nodig om bewoners in te delen in  de 
juiste leefsfeer?

Uitgangspunten:

• Contact met bewoner en/of eerste contactpersoon

• Levensverhaal

• Persoonlijkheid 

• Kernkwaliteiten en wanneer floreert deze cliënt?

• Informatie over ziektebeeld/ dementie

• Observaties van huidig functioneren



Vragenlijst/ levensverhaal

Om de bést passende leefsfeer te kiezen, willen we iedere bewoner graag écht goed kennen!

Iemand echt goed kennen maakt dat je iemand zich écht thuis kan laten voelen. 

• Zo kunnen we allemaal met u omgaan op de manier die ú het prettigst vindt. 

En met u praten over onderwerpen en mensen die voor u belangrijk zijn. 

Nieuwe vragenlijst

• Van sommigen van u hebben we al een levensverhaal, maar de nieuwe vragenlijst is uitgebreider.

• Schrijf de informatie zo concreet mogelijk op:

- ‘Mevrouw wil er graag verzorgd uitzien’ is minder duidelijk dan: ‘Elke dag schone, bij elkaar passende kleding aan en haar armband om’. 

• We sturen u de vragenlijst toe: wilt u deze invullen? 

Wilt u graag hulp bij het invullen van de vragen van het levensverhaal? 

Stuur een mail naar: iris.jansen@st-anna.nl 



Wat als de leefsfeer niet (meer) passend is?

• Soms kiest een bewoner zelf voor een andere leefsfeer.

• Soms verandert de leefsfeer doordat de cliëntgroep verandert.

• Nieuwe bewoners worden vaak pas opgenomen als het echt niet meer gaat thuis.

Groeimodel: anticiperen en bijsturen zo nodig.

Zorg op maat: wat is dan het beste voor DEZE bewoner? 



Wonen en werken in Heide:
Domotica



Domotica

• In Heide gaan we werken met leefcirkels door de inzet van Domotica

• Een ‘leefcirkel’ is een zorgtechnologie. Een bewoner draagt een polsband met een ‘tag’, die 

zijn/haar bewegingsruimte ‘op maat’ inregelt. Sommige deuren gaan voor de bewoner open, andere 

deuren blijven gesloten. Het uitgangspunt is om de leefruimte, waarin de bewoner zich vrij kan bewegen, 

zo groot mogelijk te laten zijn. De grootte van deze leefruimte, of ‘leefcirkel’, is persoonsafhankelijk en 

kan worden aangepast.

• Vooralsnog alleen binnen, op termijn ook buiten

• Door de inzet van deze zorgtechnologie kunnen we maximale vrijheid geven.



Domotica

Hoe werkt dit in de praktijk?

• Uitgangspunt is dat afdelingen zoveel mogelijk open zijn: geen dichte tussendeuren.

• De buitendeuren zijn gesloten (maar mogelijk kunnen deze voor sommige bewoners in overleg met de 

familie op termijn wél open).

• De deur van de eigen kamer gaat alleen open voor de bewoner van deze kamer. 

Voor de andere bewoners blijft de deur gesloten. Dit werkt via de pols-/halsmelder.

• Pols/halszender maakt plaatsbepaling mogelijk na alarmering



Domotica

• Alle cliëntkamers krijgen een slimme sensor 

Deze sensor is eenvoudig per bewoner op maat in te stellen:

- In/uit bed

- Onrust 

- In/uit kamer/badkamer

- Inactiviteit (vallen)

- Tijdsindicatie 

• Alle kamers krijgen een (spreek)luisterverbinding: hiermee kunnen we in contact komen met de bewoner.



Domotica

Medewerkers krijgen een speciale smartphone

• Alarmering (zowel assistentie als persoonsalarm met plaatsbepaling)

• Toegang tot appartement (dmv NFC sticker)

• Prioriteit

• Spreek-luisterverbinding

• Intercom besturing



Leefcirkels/domotica

Uitdaging

Het welzijn van de bewoners staat voorop: we willen dat onze bewoners het zo fijn mogelijk hebben. 

Door middel van domotica kunnen we de (bewegings)vrijheid van bewoners vergroten.

• Bij welke vorm van vrijheid voelen zij zich goed? 

• En welke mate van veiligheid is daarbij wenselijk? 

NB: Op termijn kunnen (sommige) bewoners (in overleg met hun mantelzorgers) zelfs ook naar buiten!



Heide: verhuizing



Verhuizing

Planning

• Eind maart/begin april: oplevering bouw

• April/mei/juni: inrichting

• Begin juni: oefenen/proefdraaien!

• Verhuizen (onder voorbehoud): dinsdag 20 juni (PG) en woensdag 21 juni (somatiek)

Nb: we kijken naar de mogelijkheid om op één dag te verhuizen (dinsdag 20 juni)



Verhuizing

• Heide wordt compleet nieuw ingericht. Er gaan zo goed als geen geen algemene spullen van Akert mee 

naar Heide. 

• Op de dag van de verhuizing is Heide ‘gebruiksklaar’. 

Wat gaat er wél mee?

• Gebruikspullen uit de huiskamers, zoals spelletjes, puzzels en boeken. 

• Tuinmeubilair

• Persoonlijke eigendommen van de bewoners.



Verhuizing

Persoonlijke spullen bewoners

• Inpakken met keuzes:

- Persoonlijke spullen van bewoners worden ingepakt en verhuisd door een verhuisbedrijf

- Persoonlijke spullen worden door mantelzorgers ingepakt en uitgepakt, verhuisd door verhuisbedrijf

• Verhuisbedrijf:

- Tafels, stoelen, kastjes

- TV (deze wordt in de nieuwe kamer meteen aangesloten)

- Schilderijen e.d. (deze worden in de nieuwe kamer later opgehangen)

- Kleding/snuisterijen/persoonlijke eigendommen

- NB: we vragen familie om spullen van waarde van tevoren zelf mee te nemen.



Verhuizing

Kleine spullen: zorg aub dat alles weg is!

• Ofwel: mee naar Heide

• Ofwel: mee naar huis

• Ofwel: weggooien: hiervoor komen containers

Grote spullen/meubels (bedden, kasten, tafels, stoelen)

• Ofwel: mee naar Heide

• Ofwel: na de verhuizing ophalen en mee naar huis nemen

Hiervoor wordt Akert een aantal nog nader te bepalen dagen opengesteld. 

• Ofwel: achterlaten. Wat achterblijft krijgt wanneer mogelijk een nieuwe bestemming



Verhuizing

Er wordt een verhuisplan/draaiboek gemaakt: 

• Bewoners (dit zijn nog ideeën!)

- Gaan een dagje mee naar huis met hun familie.

- Gaan een dagje op stap (bijvoorbeeld naar de dierentuin).

- Krijgen een rustige plek op Akert totdat zij naar Heide worden gebracht (zo klein mogelijke groep).

• Wilt u vast nadenken over wat u zou willen en kunnen? 

- Bewoner mee naar huis nemen?

- Meegaan als begeleider bij het dagje uit?

- Met de bewoners mee naar Heide lopen (als het goed weer is)?



Verhuizing

Intakegesprek: april/mei

• Gaat u zelf inpakken of laat u dit het verhuisbedrijf doen?

• Intekenen kamerplattegrond: waar komt wat te staan? 

• Gewenste invulling dag van de verhuizing voor de bewoner?



Heide: vragen?
Stop uw vraag in de verhuisdoos op Akert
Of stuur een mail naar: iris.jansen@st-anna.nl


