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Leven leiden dat je lief is



Leven leiden dat je lief is

• Te veel focus op kwaliteit van zorg à bewoners vertonen bepaald gedrag dat 
kan resulteren in onvrijwillige zorg

• LLDJLI: Het verhaal van de bewoner als uitgangspunt voor de zorg
• Zo veel mogelijk vrijheid en zo min mogelijk onvrijwillige zorg
• Kwaliteit van leven en leefplezier staan voorop
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8 pijlers

3



Creatieve uitwerking Leefplezierplan
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LLDJLI in relatie tot vrijheid en veiligheid 

• Continue afweging tussen het leefplezier van bewoners en de mogelijke 
vrijheidsbeperking die hiervoor nodig is

• Bewoners wordt een maximale vrijheid geboden tegen weloverwogen en 
geaccepteerde risico’s (binnen de relevante wet- en regelgeving)

à Kernvraag: Is de beperking in vrijheid en leefplezier niet nadeliger dan het 
beperken van het risico? 
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Ken de bewoner!

• Dialoog staat centraal
• Hoe beter je de bewoners kent, hoe beter de veilige vrijheid voor hen 

georganiseerd kan worden
• Zorggerelateerde informatie: potentiële risico’s
• Leefgerelateerde informatie: waarden die voor de bewoner belangrijk zijn, 

levensverhaal, levenspatroon en gedrag
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Kansen Uitdagingen

• Geen gesloten afdelingen meer
• Zelfstandigheid bewoners vergroten

• Voorkomen agressie en onrust
• Verminderen gebruik psychofarmaca
• Voorkomen incidenten
• Benutten zorgtechnologie en 

innovatie

• Ethische dilemma’s 
• Verschillende wensen bewoner en 

familie
• Bewuste medewerkers
• Integrale samenwerking tussen alle 

disciplines
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Wat is jullie rol als Specialist Ouderengeneeskunde en welke kansen en 
knelpunten zien jullie zelf? 
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Casus 1: mevr. de Jager

• Is zwaarlijvig en ondervindt hier hinder van (moeilijk bewegen, rugpijn)
• Blijft koekjes kopen en eten

• Familie wil dat mevr. De Jager op dieet gaat
• Diëtiste schrijft dieet voor

Mag mevr. de Jager verboden worden om koekjes te eten en mag zij verplicht op 
dieet worden gezet omdat de familie dat wil? Wat is de rol van de SO hierin?
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Casus 2: mevr. Vermeer 

• Vindt een verzorgd kapsel heel belangrijk
• Tijdens de knipbeurt wordt ze echter onrustig en agressief

• Kapster bindt mevr. Vermeer vast tijdens de knipbeurt uit angst dat mevr. 
Vermeer haar verwondt

Mag de kapster mevr. Vermeer vastbinden? Wat is de rol van de SO hierin? 

10



Wij zijn Florence. 
Wij zijn ouderenzorg!


