
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn nieuwe huis 

 

er zullen altijd handen zijn, 

die je willen dragen 

en armen waar je veilig bent 

en mensen die je zonder vragen, 

zeggen dat je welkom bent 
 

 

Woonzorgcentrum Het Meerlehof 



De bewoner van een rustoord heeft veel moeten achter 

laten. Veel zaken die een speciale betekenis hadden en de 

menselijke relaties die men thuis had zijn er niet meer en 

worden vervangen door een onbekende wereld. 

Bij onze (meestal) hoogbejaarde bewoners is er dikwijls 

een beperking van de mogelijkheden. Maar er zijn ook nog 

belangrijke mogelijkheden intact gebleven, die behouden en 

soms uitgebreid kunnen worden. 

De bewoner moet noodgedwongen een nieuw levenskader 

opbouwen: nieuwe menselijke relaties leggen, geborgen- en 

genegenheid vinden. 

 

Het sociotherapeutische model gaat ervan uit dat het han-

delen van de mens voor het grootste gedeelte afhankelijk 

is van de omgevingsfactoren.  

Zoals we hierboven hebben beschreven, zijn deze omge-

vingsfactoren drastisch veranderd en kunnen we dus con-

cluderen dat het handelen van de bewoner ook gaat veran-

deren. Het is een behoefte van ieder individu om “zich goed 

te voelen” en dit zowel op fysisch, psychisch als sociaal 

vlak, zodat de kwaliteit van het leven zo optimaal mogelijk 

is. Hierbij speelt de animatie een belangrijke rol. 
 

Animatie is een levens- en activiteitenbegeleiding die enkel 

kan waargemaakt worden indien de animatie deel uitmaakt 

van de totaalzorg. Animatie is pas zinvol en haalbaar wan-

neer het geen geïsoleerd gebeuren is.  

Een animatieve grondhouding dient gestuurd te worden 

door het beleid en gedragen door alle personeelsleden. 



Permanente vorming van het personeel is een belangrijk  

aandachtspunt. De animatie heeft binnen deze totaalzorg in 

Het Meerlehof een stimulerende rol naar alle personeels- 

leden, vrijwilligers en verwanten van de bewoners toe. 

 

De animatie tracht een nieuw thuisgevoel op te bouwen.  

We kunnen dit realiseren door binnen deze nieuwe omgeving 

(met al zijn regels en afspraken) te tonen dat er nog  

voldoende ruimte kan zijn voor een eigen leven en elke  

bewoner helpen zijn eigen identiteit te behouden. Dit kan 

men doen door onder andere te stimuleren dat de kamer van 

de bewoner zo persoonlijk mogelijk wordt ingericht en  

bezigheden te helpen zoeken die zo dicht mogelijk aansluiten 

bij de thuissituatie.  

De animatie zorgt voor een huiselijke aankleding van het 

Meerlehof, hetgeen een hulpmiddel kan zijn voor onze  

bewoners op vlak van oriëntatie in tijd en ruimte. 

 

De animatie wil door middel van een integrale behoefte-

detectie de persoonlijkheid en de interesses (van vroeger en 

nu) van de bewoner proberen te doorgronden. Dit kan door al 

de mogelijke inspanningen te leveren om de levensgeschiede-

nis te reconstrueren door zo ruim mogelijke informatie  

betreffende de behoefte van de bewoner te bekomen (via de 

bewoner zelf of via de familie indien mogelijk al voor de op-

name). Ook via continue observatie door en communicatie met 

alle hulpverleners blijven we de behoeftes en interesses  

opvolgen. 

De animatie bouwt hierdoor een vertrouwensrelatie op en kan 

daarom optreden als de spreekbuis van de bewoners. 



 

Door de bekomen informatie te analyseren worden concrete 

doelstellingen geformuleerd en het individuele zorg- en  

begeleidingsplan en het animatieprogramma opgesteld. 

In dit programma is ruimte voorzien voor activiteiten  

waarin (rekening houdend met financiële beperkingen en 

personeelsgebonden mogelijkheden) elk individu en de ver-

schillende doelgroepen zoveel mogelijk aan bod komen. 

De doelstellingen en het animatieprogramma worden perma-

nent geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd op basis van 

suggesties en opmerkingen van bewoners, verwanten, vrij-

willigers en alle personeelsleden. 

De animatie hecht bijzonder belang aan de vrije keuze van 

de bewoner om al dan niet deel te nemen aan de  

activiteiten, maar zal de bewoners zoveel mogelijk stimule-

ren om deel te nemen aan de activiteiten.  

De animatie heeft een stimulerende en begeleidende rol in 

de vrijwilligerswerking. Een goede vrijwilligerswerking is 

een belangrijke meerwaarde omdat dit meer mogelijkheden 

biedt om bewoners individueel te benaderen, meer  

activiteiten aan te bieden, contacten met de buitenwereld 

te verbeteren, … 

 


