Introductie DVD
dilemma´s in de ouderenzorg

In opdracht van Stichting Vughterstede zijn twee DVD´s met filmproducties tot stand gekomen
over het thema: dilemma´s in de ouderenzorg. De films geven een beeld van situaties waarin
ouderen en verzorgend en verplegend personeel met elkaar kunnen verkeren.
Mensen worden steeds ouder en in de toekomst zal een steeds grotere groep ouderen gaan wonen in
een seniorenwoning, verzorgings- of verpleeghuis. Het zijn mensen van verschillende leeftijden en
allemaal hebben zij hun eigen verleden en achtergrond. Zij hebben hun eigen wensen, behoeften en
verwachtingen. Maar ook de medewerkers die de zorg aanbieden en verlenen, zijn unieke mensen.
Ook zij hebben hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Wat dat betreft zou men dus kunnen zeggen,
dat in een verzorgings- of verpleeghuis diverse leefstijlen en generaties samenkomen en
samenwonen.
De organisatie en de krap bemeten financiering van de ouderenzorg in Nederland is afgestemd op
‘gemiddelden”: op de gemiddelde behoefte aan zorg van de bewoners die in verzorgingshuizen wonen
en op de deskundigheid van medewerkers die gemiddeld genomen vereist is. Omdat de zorg niet is
toegespitst op de verscheidenheid van mensen ontstaan spanningsvelden in de zorgrelatie die tot
dilemma’s leiden.
Aan de hand van vier thema´s wordt in de films ingegaan op dilemma´s tussen de oudere en degene
die de zorg verleent. De ene DVD behandelt de thematiek vanuit het perspectief van de oudere, de
andere vanuit het perspectief van de zorgverlener. De thema´s zijn: aandacht voor de actuele
behoefte aan zorg van de oudere, bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen, deskundigheid van
de verzorgende en evaluatie van het handelen in samenspraak met de oudere. Uiteraard zijn deze
onderwerpen niet alleen van toepassing op intramurale huisvestingssituaties (zoals verzorgings- en
verpleeghuizen), maar zeer zeker ook op extramurale huisvestingssituaties (zoals seniorenwoningen).
De films, die elk 15 minuten duren, hebben het karakter van een voorlichtingsfilm. De nadruk ligt niet
op het overdragen van specifieke informatie, maar op het “raken” van de kijker door op een
persoonlijke en symbolische manier in te gaan op houdingsaspecten. Daarmee gaat het hier om een
unieke filmproductie.
Daarnaast roepen de films op een breder vlak discussie op. Hierbij gaat het om vragen als: nemen we
genoegen met de hiaten in de zorg, hoe eerlijk zijn we in de verwachtingen die we wekken bij ouderen
die van onze zorg afhankelijk zijn, hoe maatgericht is onze “zorg op maat”, zijn de medewerkers die
zorg verrichten voldoende toegerust om aan de behoeften van de ouderen te voldoen ofwel: De zorg
voor onze ouderen, wat is het ons waard ?
De DVD’s zijn te bestellen bij Stichting Vughterstede. De kosten bedragen € 20,- per stuk of € 37,50
voor beide DVD’s plus verzendkosten. Zij kunnen worden besteld door het onderstaande
bestelformulier uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen.

Bestelformulier DVD
dilemma´s in de ouderenzorg

Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Email:

Ik plaats de volgende bestelling:
Aantal

Omschrijving

Prijs

Totaalprijs

x

DVD “Perspectief van de cliënt”

€ 20,00

€

x

DVD “Perspectief van de medewerker”

€ 20,00

€

x

Pakket bestaande uit beide DVD´s

€ 37,50

€

Totaal:

€

De genoemde bedragen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Betaling dient plaats te vinden na ontvangst van de factuur.

Datum:
Handtekening:

Dit formulier uitprinten, invullen en na ondertekening in een voldoende gefrankeerde enveloppe sturen
naar:
Stichting Vughterstede
t.a.v. mw. R. van den Brand
Molenrijnselaan 48
5262 TN Vught

