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2.1.02. Privacy in de instelling
Wanneer iemand opgenomen wordt in een instelling, dient hij of zij afstand te doen van zijn
vertrouwde leef- en woonomgeving. (zijn familie, huis, buurt).
In de instelling wordt zijn leefruimte beperkt tot zijn kamer, een plaats in de living, zijn
plaats aan tafel. Zowel personeel als bewoners zijn zich bewust van het belang van het
respecteren van het reeds sterk verkleind privédomein van de bewoner, d.w.z. het gebied
dat iemand afbakent om zijn privacy en veiligheid te verzekeren. Om dit concreet te
verwezenlijken werd zowel aan de personeelsleden als aan de bewoners gevraagd om
neer te schrijven wat zij onder privacy verstaan. De verwerking van deze ideeën gebeurde
enerzijds tijdens de teamvergaderingen door de personeelsleden en anderzijds tijdens de
bewonersraad door de bewoners. Hieronder volgt de samenvatting van wat personeel en
bewoners belangrijk vinden i.v.m. privacy in onze voorziening:
* Overzicht van wat het personeel en de bewoners belangrijk vinden i.v.m. de privacy t.o.v.
de bewoners:
Lichamelijke intimiteit:
= respect voor het decorum van de bejaarde:
- keuze van eigen kleding en haartooi;
- afdekken van de bewoner bij het geven van intieme verzorging;
- verzorgingslichtje aan en gordijnen sluiten;
- bij verzorgingen: bewoner niet afkoelen dwz. aangepaste temperatuur van de kamer,
water;
- extra aandacht voor bovenvernoemde punten bij
bewoners die op een
tweepersoonskamer wonen;
- niet overbodig binnenlopen wanneer men met een intieme verzorging bezig is;
- het tempo respecteren van de bewoner bij de verzorging: de A.D.L.-principes
toepassen d.w.z. hetgeen de bewoner nog zelf kan, zelf laten uitvoeren.
Respect voor de woonomgeving:
= respect voor de kamer van de bewoner als private en persoonlijke woonplaats van de
bejaarde:
- kloppen aan kamerdeur en wachten tot de bejaarde toestemming geeft om binnen te
komen;
- toelating vragen wanneer men in de kasten van de bejaarde dient te zijn;
- verblijf van de bejaarde op de kamer respecteren;
- zorg en respect voor de kamerschikking;
- niet nodeloos een bewoner van kamer verhuizen;
- respect voor een bepaalde zetel van een bewoner in de living als eerbied voor de
afbakening van zijn territorium;
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Eerbied voor de persoonlijkheid van de bewoner:
= respect voor de leefgewoonten en de persoon van de individuele bejaarde:
-

de bewoner aanspreken met de aanspreektitel die hij zelf wenst;
vrije keuze van huisarts;
rekening houden met het uur van opstaan en slapen gaan voor de verzorging;
de bewoner de keuze laten vrij aan activiteiten deel te nemen;
eerbied hebben voor de geloofsovertuiging en geloofsuitvoering van de bewoner;
het eigen tempo van de bejaarde respecteren;
de bewoner niet betuttelen: (bijvoorbeeld aanspreken met verkleinwoorden);
zich op gelijke voet opstellen t.o.v. de bewoner; de bewoner behandelen als
evenwaardige partner;
geen onnodige sociale controle uitoefenen op het doen en laten van de bewoner:
(bijvoorbeeld informeren waar iemand naar toe gaat);
vrije keuze van T.V.-programma's;
vrijheid laten in de keuze van kleding, opmaak, kamerindeling;
bewoner informeren bij alles wat er met hem gaat gebeuren.

Eerbied voor de persoonlijke gegevens van de bejaarde:
- gegevens die in vertrouwen door de bejaarde verteld worden niet doorvertellen
wanneer dit niet relevant is;
- vertrouwelijke gegevens niet uitwisselen op een plaats waar verschillende personen
kunnen voorbij gaan;
- het geven van opmerkingen niet in de aanwezigheid van andere personen;
- persoonlijke gegevens van de bejaarde met het nodige respect behandelen;
- bewoners persoonlijk aanspreken: zeker de individuele bejaarde niet laten verdwijnen
in de groep: persoonlijke aandacht voor iedere bejaarde
Respect voor de sociale contacten van de bejaarde:
= het klimaat scheppen zodanig dat de bejaarde zijn familie en kennissen zo gezellig
mogelijk kan ontvangen.
- afzonderlijke ruimten waar de bejaarde zijn familie privaat kan ontvangen - bezoek niet
onnodig storen;
- afgesloten ruimte om te telefoneren;
- de bejaarde kan 's namiddags zijn koffie op de kamer gebruiken als hij bezoek
ontvangt;
- voorrang verlenen aan de bewoner met zijn bezoekers;
- een 'bezoekvriendelijk'-klimaat scheppen: aan de bewoner en zijn familie en kennissen
laten aanvoelen dat zij welkom en gewenst zijn.
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