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1. Een nachtbezoek





2. Betekenisvolle relaties



Spirituality is a dynamic and intrinsic 

aspect of humanity through which 

persons seek ultimate meaning, 

purpose, and transcendence, and 

experience relationship to self, family, 
others, community, society, nature, 

and the significant or sacred. 

Spirituality is expressed through beliefs, 

values, traditions, and practices.

Puchalski C, Vitillo R, Hull S, Reller N. Improving the spiritual dimension of whole person care: reaching national and 

international consensus. J Palliat Med 2014; 17(6): 642-56.







Diamantmodel als tegengif tegen eenzaamheid?

Ruimte

Vasthouden

- loslaten

Vergeven

- vergeten

Doen –

laten
Geloven

- weten

Ik –

ander

Waar houdt u zich aan vast?

Wie of wat geeft u kracht in deze situatie?

Als u terugkijkt op uw leven tot nu toe, 

wat gaat er dan door u heen?

Zijn er dingen die u nog recht wilt 

zetten?

Hoe gaat u om met de pijn?

Wat wilt u dat we nog doen?

Denkt u weleens na over het 

einde?

Hebt u steun aan een 

levensbeschouwing of geloof?

Hebt u de ruimte om uzelf te zijn tijdens uw ziekte?

Neemt u afscheid van het leven op de manier die bij u past?



Zonder iets te vragen…



3. Samen zorgen



Vier dimensies van zorg

Somatisch Psychologisch

Sociaal

Spiritueel



Samen zorgen op 

de PMO

(psych-med unit 

voor ouderen)
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WAAROM EEN PMO?
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Doelpopulatie PMO

Inclusiecriteria Exclusiecriteria

Ouder dan 65 jaar Middelenafhankelijkheid

Medium/hoog intensieve 

psychiatrische zorgnood

Ernstige gedragsstoornissen

EN medium/hoog intensieve 

somatische zorgnood

Ernstige persoonlijkheidsstoornissen

Patiënt kan open afdeling aan Primaire somatische revalidatievragen



ENKELE VOORBEELDEN





4. De omhelzing




