Zorgschouw
Publicarea heeft de methodiek zorgschouwen ontwikkeld. Tijdens de zorgschouw wordt door
een gemengd gezelschap op een informele manier gekeken naar de kwaliteit van de leef– en
woonomgeving van verpleeg– en verzorgingshuizen. De kwaliteit hiervan hangt voor een
groot deel samen met een -wel of niet- zinvolle levenservaring van bewoners. Als bewoners
(maar ook familie) zich thuis voelen en tevreden zijn dan gaat het zorgen ook makkelijk.
In september 2012 is in Amsterdam in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam gestart
met het uitvoeren van zorgschouwen, als onderdeel van het project ‘Cliënten waarderen, de
ouderenzorg in Amsterdam bekeken’. In twee jaar tijd zijn bij 26 verschillende huizen zorgschouwen uitgevoerd en in 2015 gaat de uitvoering van zorgschouwen in Amsterdam verder.
Daarnaast wordt de zorgschouw nu ingezet in de provincie Noord-Holland.

Ontmoeting

Thuis Voelen

Voorzieningen

Beweging

Thema’s: Imago en uitstr aling huis, Begane gr ond en sfeer , voor zieningen en ver binding
met de buurt, een gemiddelde dag, de woonsfeer en beweging en buitengelegenheid.
Doel: Tijdens de zor gschouw wor dt het ver pleeg– of verzorgingshuis bekeken vanuit verschillende gezichtsvelden. Het doel is binnen de bestaande situatie te kijken naar mogelijke
verbeteringen in de leef– en woonomgeving, deze te benoemen en hier afspraken over te maken.
Waarom: Randvoorwaardelijke condities, zoals de architectuur/inrichting van het gebouw en
de omgeving, de balans tussen rust en reuring, ruimte voor ontmoeting en bewegingsvrijheid,
zijn essentieel voor het welbevinden van bewoners en de eigen regie die zij kunnen houden op
het leven.
Deelnemers: Vanuit ver schillende invalshoeken (familie, bewoner s, medewer ker s) kan
het huis anders beoordeeld worden. Daarom loopt in de schouw een gemixt gezelschap mee
die betrokken zijn bij het woonzorgcentrum: (toekomstige) bewoners, familie, zorg en facilitair personeel, management, maar ook buurtbewoners, stadsdeel, woningcorporaties en organisaties en ondernemers uit de buurt.
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