
Tien aspecten van een waardige ouderenzorg 

1. Een woning, die past bij de behoefte van de bewoner – ook ingeval van een 
beperking  
Het houdt onder meer in dat de bewoner het aanbod krijgt om de inrichting van de 
huidige woning aan te passen èn een aanbod voor hulpmiddelen. Dat kan ook inhouden, 
dat de bewoner een andere woning wordt aangeboden, waarbij de partner desgewenst 
mee kan verhuizen. 

2. Mogelijkheid hebben/bieden om er op uit te gaan  
Zodat de oudere met de benodigde hulp bijvoorbeeld een rondje kan lopen, inkopen kan 
doen of op bezoek kan gaan. 

3. Mogelijkheid hebben/bieden er goed verzorgd uit te zien en gekleed te gaan zoals 
men wil 
Dat houdt onder meer in dat de oudere tijdig de nodige hulp krijgt bij de persoonlijke 
hygiëne, zodat hij/zij bijv. niet met een vieze luier aan zit. Of dat hulp geboden wordt om 
iets anders aan te trekken, wanneer op de kleding is gemorst. 

4. Gevarieerde en gezonde maaltijden in een omgeving/setting, die de zin in eten niet 
bederft  
Dat houdt in een aantrekkelijke omgeving om in te eten, zowel in fysieke als in sociale 
zin. Dat kan ook betekenen helpen bij het eten en bij de bereiding van het eten. Er wordt 
rekening gehouden met speciale wensen en diëten en er moet voldoende keuze geboden 
worden. 

5. (Pijn)verzachtende behandeling en een waardig sterven 
Het houdt in dat de stervende (pijn)verzachtende middelen toegediend krijgt, 
ondersteuning krijgt en in een omgeving verblijft, die een waardig sterven mogelijk maakt. 

6. Steun om zich in het dagelijks leven te klaren en om passende hulp te ontvangen 
als daar behoefte aan is  
Het houdt onder meer in ondersteuning bij het (opnieuw) aanleren van vaardigheden, die 
behulpzaam zijn om zich te kunnen redden, zowel fysiek, cognitief als sociaal.  

7. Voorkómen van ziekte en ononderbroken en vakkundige hulp, zorg en behandeling  
Dit houdt onder andere in, dat medewerkers zich op de hoogte houden van de 
gezondheidssituatie van de oudere om zo mogelijk erger te voorkomen en om de 
noodzakelijke zorg te kunnen bieden. Daarnaast moet de zorg zó georganiseerd zijn dat 
samenwerking tussen vakdisciplines en continuïteit gewaarborgd zijn. 

8. Mogelijkheid om het eigen dag- en nachtritme aan te houden  
De oudere bepaalt zoveel mogelijk, wanneer de dag aanbreekt en eindigt. Verder moet er 
de mogelijkheid zijn om buiten te zijn en om hulp te krijgen bij het deelnemen aan sociale 
activiteiten. 
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9. Aanbod van betekenisvolle gesprekken en samenzijn met anderen 
Dit houdt o.a. in ondersteuning (in brede zin) bij het levend houden van herinneringen en 
van iemands levensgeschiedenis. 

10.Respect betonen, ruimdenkendheid en mogelijkheid bieden voor ontwikkeling 
Het houdt in dat een oudere waardig en met respect bejegend wordt, ook als hij/zij niet 
meer tot hetzelfde in staat is als vroeger. Respect voor het privéleven en voor de 
grenzen, die de oudere daarbij aan wil houden. Zorgverleners en ouderen spreken met 
elkaar op een fatsoenlijke manier. De oudere moet de mogelijkheid geboden worden zich 
te ontwikkelen en een betekenisvol bestaan te leiden, ondanks haar/zijn beperkingen. 

Toelichting: 
Bovenstaande tekst is een (zo goed mogelijke) vertaling van een artikel op de website van 
Ældre Sagen. Ook de tekst van deze toelichting is ontleend aan de website. 

Ældre Sagen (een vereniging van ouderen in Denemarken) wil hiermee een debat uitlokken 
over de hulp- en zorgverlening aan ouderen. Want ook in Denemarken kent men her en der 
schrijnende toestanden, vergelijkbaar met wat wij soms in onze krant lezen of op tv zien. 

De vereniging heeft zich laten inspireren door ontwikkelingen in Noorwegen en Zweden. 
Daar is al langer toegewerkt naar een waardiger ouderenzorg. In wet- en regelgeving in 
beide landen staat dat de hulp aan verzwakte ouderen moet worden georganiseerd met 
respect voor het recht van de oudere om zelf te beslissen, voor haar/zijn eigenwaarde en 
leefwijze. Centraal staat dat het leven geborgen en betekenisvol moet zijn, ook als de oudere 
afhankelijk is van de hulp van anderen. 
In beide landen werkt men met een document of protocol, waarin deze aspecten beschreven 
staan. Daarover wordt uitgebreid gesproken onder politici (lokaal en landelijk) en 
zorgverleners. 

Vertaling: 
Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe 
3 augustus 2015 

Zie voor informatie over de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe: 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/ 

https://www.facebook.com/ouderenbeleidpvdadrenthe 
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https://www.aeldresagen.dk/presse/nyheder/sider/det-er-vaerdig-aeldrepleje.aspx?visemne=1
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/
https://www.facebook.com/ouderenbeleidpvdadrenthe

