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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Pag.11: ‘Dat het in veel verzorgings- en verpleeghuizen goed gaat, blijkt wel uit het grote 
aantal positieve verhalen dat bij Trots op Ouderenzorg is ingediend. Mantelzorgers, 
verpleegkundigen, ouderen en familieleden van ouderen, allemaal nemen zij de moeite 
om hun mooie ervaringen te delen. De ouderenzorg blijkt de schrijvers aan het hart te 
gaan en zij voorzien de maatschappij en de beleidsmakers dan ook graag van de nodige 
tips en adviezen over hoe de ouderenzorg er nu én in de toekomst uit zou moeten zien. 
Een aantal van de verhalen is hieronder te lezen, ingedeeld in negen thema’s die als een 
rode draad door de ingediende verhalen heenlopen. Alle andere verhalen zijn achterin 
het witboek opgenomen.’ 
 
Over de schrijvers: 
Zie: https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/organisatie/  
 
Citaten: Pag.12: “Onze 101-jarige (schoon)moeder is de laatste twee jaar van haar leven 
verzorgd in een kleinschalig verpleeghuis. Er zijn op elk moment voldoende 
verpleegkundigen en andere verzorgsters aanwezig. Wij kwamen daar op steeds 
wisselende tijden op bezoek, maar altijd zat onze moeder er keurig verzorgd 
bij. Ook werden wij, waar nodig, tijdig geïnformeerd. Ook het eten en drinken (uit eigen 
keuken!) was altijd uitstekend. Kortom, een voorbeeldverpleeghuis.” 
 
Pag.16: ‘Leidinggevende in de zorg ( man, 36, Friesland ) 
“We hebben woonassistenten op de afdeling die puur aandacht geven. Naast de glimlach 
die dit tot gevolg heeft, zijn deze woonassistenten ook bewust bezig met beweging. Wat 
een heerlijkheid om met hen te mogen samenwerken in de combinatie met de 
helpenden! Met de verzorgenden hebben we het voor elkaar gekregen. Zo kunnen we toe 
met minder medicatie delen, waardoor er zelfs minder onbegrepen gedrag is.’ 
 
Pag.48: ‘Echtgenoot ( man, 75, Gelderland ) 
Mijn vrouw is een jaar geleden opgenomen in een instelling speciaal voor 
dementerenden. Een zorginstelling met veertien appartementjes. Voor mij en overige 
familie heeft deze instelling alle negatieve pers tenietgedaan. 
 
Pag.56: ‘Zelfstandige in de zorg & mantelzorger ( man, 40, Utrecht ) 
Ik ben trots op die organisaties waar consequent gewerkt en georganiseerd wordt vanuit 
de presentiebenadering. Echte aandacht, het echt zien van de mens. Niet de makkelijke 
weg, het vraagt veel van mensen, maar het is tegelijkertijd wel de meest lonende weg. 
Voor zorgontvangers én –medewerkers. Medewerkers en cliënten veren ervan op. Maar 
te veel organisaties lopen nog met een grote boog om echte presentie heen, vaak 
vanwege onvoldoende aanwezigheid van echt kwaliteitsbewustzijn).’ 
Een paar thema’s:  
Kleinschalig wonen,  

http://www.ouderenfonds.nl/
https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/organisatie/


Aantal verzorgenden per bewoner,  
De toegevoegde waarde van vrijwilligers en welzijnsmedewerkers, 
Goede zorg hoeft niet duur te zijn, 
Communicatie met personeel en bewoners, 
‘Een huis vóór het dorp, dóór het dorp, 
 
Recensies/Extra: 
https://www.ouderenfonds.nl/trots-op-ouderenzorg/  
https://ncz.nl/witboek-trots-op-ouderenzorg/  
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https://ncz.nl/witboek-trots-op-ouderenzorg/

