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Betekenisvolle ‘activiteiten’ 

in functie van 

kwaliteit van leven
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Betekenisvolle Activiteiten Methode (BAM) 

Prezo

Sociaal welbevinden van bewoner  

Vertrekpunt: waarom gekozen voor de BAM?



• Prezo werkgroep sociaal welbevinden

• Mindset veranderen bij medewerkers

• Middelen
• Belang van elektronisch zorgdossier
• Quick wins
• Duidelijke tools geven (in Care Solutions, vaak vermelden van woorden, veel voorbeelden 

geven en succesverhalen naar voor brengen)

• Communicatie naar alle partijen
• Bewoners, familie
• Vrijwilligers 
• Medewerkers

• Opmaak van activiteitenkalender in functie 

van de begeleidingsprofielen

Implementatie binnen de werking



1. Onafhankelijk 
begeleidingsprofiel

2. Gedeeltelijk 
afhankelijk 
begeleidingsprofiel

3. 
Structuurgebonden
begeleidingsprofiel

4. Afhankelijk 
begeleidingsprofiel

Bewoners die nood hebben aan 
socio-culturele activiteiten en 
daar zelfstandig aan kunnen 
deelnemen



Voorbeeld



1. Onafhankelijk 
begeleidingsprofiel

2. Gedeeltelijk 
afhankelijk 
begeleidingsprofiel

3. 
Structuurgebonden
begeleidingsprofiel

4. Afhankelijk 
begeleidingsprofiel

Bewoners die door hun fysieke en/of 
neuro cognitieve beperkingen  (o.a. 
depressieve klachten) nood hebben 
aan begeleiding en  activiteiten om 
te komen tot een zinvolle dag 
invulling



Voorbeeld



1. Onafhankelijk 
begeleidingsprofiel

2. Gedeeltelijk 
afhankelijk 
begeleidingsprofiel

3. Structuurgebonden
begeleidingsprofiel

4. Afhankelijk 
begeleidingsprofiel

Bewoners met nood aan 
structuur en veiligheid. 
Bewoners die omwille van hun 
psychische en fysieke toestand 
beperkt zijn in hun 
zelfstandigheid



Voorbeeld



1. Onafhankelijk 
begeleidingsprofiel

2. Gedeeltelijk 
afhankelijk 
begeleidingsprofiel

3. 
Structuurgebonden
begeleidingsprofiel

4. Afhankelijk 
begeleidingsprofiel

Bewoners met zwaar 
zorgprofiel/met beperkte 
contactmogelijkheden fysiek of  
neuro cognitief en kamer/bed 
gebonden zijn



Voorbeeld 



• Betekenisvolle activiteiten kunnen individueel zijn, 
samen met familie en/of mantelzorgers, of in groep 
doorgaan

• Betekenisvolle activiteiten moeten complementair
zijn met het activiteitenaanbod in het woon-
zorgcentrum

• Een “mangomoment” kan een voorbeeld of het 
summum van een betekenisvolle activiteit…

https://mangomoment.be/

• link naar vragenbatterij

//srv011/data/Directie/Dirk/Oudepc/mijn documenten/BAM_PROTOCOL_DRUK.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwibm9Xb9tbiAhURYlAKHS9FCOwQFjAAegQIAxAB&url=https://mangomoment.be/&usg=AOvVaw3D4qjTlKLxl-zJM7GtVPJt
BAM_PROTOCOL_DRUK.pdf


Zorg

Onderhoud 
en logistiek

Onthaal

Bewoners-
activiteiten, 
vrijwilligers

//srv011/data/Directie/Dirk/Oudepc/mijn documenten/BAM_PROTOCOL_DRUK.pdf
//srv011/data/Directie/Dirk/Oudepc/mijn documenten/BAM_PROTOCOL_DRUK.pdf


En wat was hiervan nu het effect 
op de inspraak en participatie van 
onze bewoners?



Onderzoek Arteveldehogeschool – BAM (n=36)

Meer activiteiten en meer sociaal contact

Meer tevreden over de sociale omgeving 

en verbetering van het sociaal netwerk

Meer tevreden over de fysieke omgeving, 

de aandacht voor economische aspecten 

en de aangeboden ontspanning en 

animatie

Hogere jobtevredenheid bij zorgverleners

Satisfaction with the NH-environment (NH 
Active Ageing Questionnaire) (mean; ±SD)

Culture

Lifestyle 77,96; ±11,02 77,59; ±12,26 0,858

Psychological aspects 76,94; ±10,00 74,26; ±10,22 0,129

Physical environment 71,67; ±11,97 74,44; ±12,27 0,251

Social environment 79,17; ±7,49 76,54; ±6,81 0,072

Economical aspects 66,89; ±11,87 71,33; ±9,00 0,059

Care 66,48; ±15,90 70,93; ±12,66 0,07

Leisure offered 78,33; ±10,44 77,31; ±10,70 0,493

Participation 67,50; ±11,79 72,57; ±11,01 0,027

Total 70,33; ±8,60 72,11; ±10,14 0,333

73,16; ±8,33 74,01; ±7,74 0,482
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Dimarso - tevredenheidsmeting kwaliteit van 
leven  (LH 2016)

2014 VL

2015 VL

2016 LH



‘Lessons learned’

• Investeer in kwaliteit en niet kwantiteit!

• Sensibilisering van begrippen (bv. ‘activiteiten’) bottom-up doen (bv. 
via werkgroep) 
• MAAR: ga eerst in gesprek met directie, zij moeten hier achter staan! 

• Belang van ‘flexibele’ (activiteiten)planning
• Belangrijk om in te spelen op de noden die aangereikt worden door de 

bewoner.

• Op voorhand plannen, kan dus maar beperkt!

• Niet alles moet vanuit team aangestuurd of georganiseerd worden 
voor de bewoner
• Soms is de opstart mogelijk maken (bv. door bewoners samen te zetten) al 

voldoende (bv. kaartgroep).



‘Lessons learned’

• Mogelijkheden architectuur
• O.a. cafetaria (en ingesteldheid vrijwilligers), leefgroepen, restaurant 

(afdelingsoverschrijdend), …

• VAN ‘klassieke’ denken met zorg centraal NAAR ‘wat wil de bewoner’ 
en Wonen, Welzijn en Welbevinden centraal in attitude en visie.
• Ook belangrijk bij familie!

• Als nog te sterk in ‘klassieke denken’, dan hiermee starten
• Zodat openheid voor BAM en/of begeleidingsprofielen. 

• Meerwaarde van aanpak is er ook voor medewerkers
• voldoening, samenwerking, vlottere verzorging, …




