
Werken met Factor-E Helpende Zorg en
Welzijn

Het profieldeel Factor-E Helpende Zorg en Welzijn bestaat uit 5 thema’s.

Elk thema bestaat uit:

1. de leerdoelen.

Je ziet wat je moet kunnen en kennen.

2. vakkennis en opdrachten.

Wanneer je de vakkennis doorneemt en de opdrachten doet, leer je over en oefen jemet de praktijk.

3. de digitale leeromgeving.

Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.

– Overleg met je docent welk type account je gebruikt.

– Ga naar www.edu-actief.nl/licentie

– Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.

– Volg de stappen. Daarna kun je aan de slag!
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1 ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN

Dit thema gaat over methodisch werken. En over welke technologische hulpmiddelen er zijn en hoe je

deze kunt gebruiken. Ook het gebruik van socialemedia wordt besproken. Je leert welke huishoudelijke

schoonmaakwerkzaamheden er zijn en hoe je een cliënt kunt ondersteunen hierbij.

Dit thema bestaat uit:

• de leerdoelen

• de vakkennis en de opdrachten

• het project

• de praktijktoets

• de theorietoets.

LEERDOELEN

Je hebt basiskennis van methodisch werken in de sector Zorg en Welzijn.1.

Je hebt basiskennis van technologische hulpmiddelen op het gebied vanwonen, welzijn en zorg.2.

Je hebt basiskennis van huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden.3.

Je kunt een bekende en onbekende cliënt ondersteunen bij huishoudelijke

schoonmaakwerkzaamheden.

4.

Je hebt basiskennis van textiel en bedden opmaken.5.

Je kunt een bekende en onbekende cliënt ondersteunen bij het verzorgen van textiel.6.

Je hebt basiskennis van overdracht van gegevens.7.

Je kunt informatie over huishoudelijke werkzaamheden uit het zorgplan halen bij een bekende

en onbekende cliënt.

8.

Je kunt met een bekende en onbekende cliënt en betrokkenen afspraken maken over wie wat

doet.

9.

Je kunt gegevens overdragen over werkzaamheden die volgens plan verlopen zijn aan directe en

indirecte collega’s.

10.

Je kunt informatie over huishoudelijke werkzaamheden uit het zorgplan halen bij een bekende

en onbekende cliënt.

11.

Je kunt met een bekende en onbekende cliënt en betrokkenen afspraken maken over wie wat

doet.

12.

Je kunt een bekende en onbekende cliënt ondersteunen bij huishoudelijke

schoonmaakwerkzaamheden.

13.

Je kunt een bekende en onbekende cliënt ondersteunen bij het verzorgen van textiel.14.

Je kunt gegevens overdragen over werkzaamheden die volgens plan verlopen zijn, aan directe

en indirecte collega’s.

15.
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OPDRACHT 1 VOORBEREIDEN

Bekijk de leerdoelen hiervoor. Je ziet wat jemoet kunnen en kennen om te ondersteunen bij huishouden

en wonen. En je ziet waarop je beoordeeld wordt tijdens de praktijktoets.

Welk leerdoel lijkt jou uitdagend? Waarom?

Waar zie je tegenop? Leg uit waarom.

Welke ervaringen heb je al met deze leerdoelen?

Waar denk je dat je deze leerdoelen tegenkomt in je werk?

METHODISCH WERKEN

Als helpendewil je graag resultaat zien. Jewilt bijvoorbeeld een bewoner ondersteunen bij de persoonlijke

zorg, maar laat hem veel zelf doen. Of je gaat een groep kinderen begeleiden bij een sportmiddag. Dan

moet jij zorgen dat bij elk spel de juiste materialen aanwezig zijn, de begeleiders op de juiste plek staan,

de kinderen in groepjes verdeeld worden, enzovoort. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen,

werk je methodisch.

Methodisch werken is een vaste manier van handelen met een bepaald doel. Dit gebeurt volgens de

cyclus: voorbereiden, uitvoeren, evalueren. Ook binnen de thuiszorg wordt methodisch gewerkt. Dit

gebeurt met protocollen. In een protocol staat duidelijk beschreven wie wat wanneer doet.

De voordelen van methodisch werken:

• Je weet waarom je iets doet.

• Er is een logische volgorde.

• Er is een tijdsplanning.

• Je kunt evalueren.

• Het is gemakkelijk over te dragen of over te nemen van een ander.

• Het biedt houvast voor jezelf en voor de cliënt.
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Cyclus methodisch werken.

Voorbeeld
Voorbereiden

Martine werkt als helpende Zorg en Welzijn bij een zorgcentrum. Ze werkt op een afdeling voor

kleinschalig wonen. Ze heeft bedacht om vanmiddag met een paar bewoners koekjes te gaan bakken.

Voordat ze begint heeft ze goed nagedacht over wat ze precies wil doen. Het kneden van het deeg zou

mevrouw Janssen goed kunnen doen. Mevrouw Zaria en mevrouw Roekx kunnen niet meer kneden,

maar zij kunnen wel met de vormpjes koekjes maken.

Uitvoeren

Om 15.00 uur gaat Martine met de activiteit beginnen. Mevrouw Janssen begint met het kneden van

het deeg. De andere twee dames bekijken aandachtig alle vormpjes en zoeken uit welke ze willen

gebruiken. Dhr. Graafsma maakt de bakplaten klaar en legt er bakpapier op.

Martine houdt alles in de gaten, ze hoeft nauwelijks aanwijzingen te geven. Ze zet op de achtergrond

een muziekje op. De koekjes zijn klaar en kunnen de oven in. Ondertussen ruimt Martine de spullen op.

Bij een kopje thee proeven ze de koekjes en Martine vraagt of ze het leuk vonden. De bewoners vonden

het gezellig. MevrouwZaria zegt dat ze de volgende keer de koekjes graag zou versieren.Martine noteert

dat ze een volgende keer ook wat versiersels erbij kan gebruiken.

Evalueren

Je ziet dat Martine methodisch werkt. Haar doel is: het bakken van koekjes met een paar bewoners. Ze

werkt doelgericht. Wanneer ze zomaar ineens iets zou gaan doen, zou het een rommeltje worden en

zouden bewoners niet weten wat ze moeten doen.

Er horen drie stappen bij methodisch werken:

• De voorbereiding

Martine bedenkt wat ze gaat doen, welke spullen ze wil gebruiken en hoeveel tijd ze nodig heeft, en

hoe ze de taken gaat verdelen.

• De uitvoering

het bakken van de koekjes.

• De evaluatie

Martine vraagt hoe de bewoners het vonden en noteert verbeterpunten voor een volgende keer.
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OPDRACHT 2 METHODISCH WERKEN 1

Waar denk je aan bij het woord methode?

Kan een vrijwilliger ook methodisch te werk gaan of moet je daar per se voor betaald worden?

Kan iemand met een verstandelijke beperking methodisch werken? Waarom wel of niet?

OPDRACHT 3 METHODISCH WERKEN 2

Schoenen poetsen van cliënten is een voorbeeld van methodisch werken. Geef aan hoe je dit zou

aanpakken volgens de cyclus van voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Bedenk zelf een taak waarbij methodisch werken belangrijk is en geef aan hoe je het volgens de cyclus

zou aanpakken.

TAKENPAKKET VAN EEN HELPENDE

Een helpende ondersteunt mensen bij dingen die zij niet (meer) zelfstandig kunnen. Dit kan binnen

zorginstellingen en welzijnsinstellingen, maar ook bij mensen thuis.

In zorginstellingen ondersteunt de helpende bij wonen, huishouden en ADL (algemene dagelijkse

levensverrichtingen).

Inwelzijnsinstellingen ligt de nadruk op het begeleiden, bijvoorbeeld spullen klaarzetten, schoonmaken,

opruimen en ondersteunen bij activiteiten.

Bij mensen thuis is het vaak een combinatie van ondersteunen en begeleiden.
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Tafeldekken.

Een helpende werkt onder begeleiding van iemand anders. Ook werk je regelmatig alleen, bijvoorbeeld

bij iemand thuis of als je gedurende de dag cliënten ondersteunt.

Taken helpende
Als helpende heb je huishoudelijke, verzorgende en begeleidende taken.

• huishoudelijke taken

Bijvoorbeeld: schoonmaken, opruimen, maaltijden klaarzetten en afruimen, koffie- en theezetten,

de was verzorgen.

• verzorgende taken

Bijvoorbeeld: wassen, assisteren bij aan- en uitkleden, naar bed brengen, eten geven.

• begeleidende taken

Bijvoorbeeld: stimuleren om deel te nemen aan activiteiten, toezien op veiligheid.

Ook bied je mensen een luisterend oor. Je zorgt voor een prettige sfeer en een fijne leefomgeving. Je

helpt mensen om zelfstandig te functioneren. Daarnaast zorg je ervoor dat je je taken bijhoudt in het

zorgdossier. Je beschrijft per cliënt wat je aan taken hebt uitgevoerd.

OPDRACHT 4 STAGE

Jij loopt of liep stage. Noteer alle taken die je op je stage hebt uitgevoerd. Geef per taak aan of je deze

zelfstandig hebt uitgevoerd of onder begeleiding. Geef ook aan of het een taak voor een helpende is of

niet. Zo niet, leg dan uit waarom.
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VOLGORDE VAN WERKZAAMHEDEN

Voorbeeld
Josje heeft haar werkrooster gekregen voor de komende twee weken. Ze weet nu wanneer ze moet

werken. Haar werkdag voor woensdag 2 april ziet er zo uit:

• tot ongeveer 9.30: bewoners van de kamers 10, 12 en 14 helpenmet opstaan en helpen bij het ontbijt

• van 9.30 tot 10.00: bewoners naar de huiskamer brengen

• 10.00: koffiepauze

• 10.30: met meneer Louwers mee naar de fysiotherapie

• ongeveer 12.00: terug, tafeldekken

• 12.30 tot 13.30: spullen van dewarmemaaltijd opruimen, bewoners die eenmiddagdutjewillen doen

in bed helpen

• 14.00: bij mevrouw Druss langsgaan om te vragen wat de huisarts gezegd heeft

• 14.30: samen met cliënten en collega's een uurtje wandelen

• 15.45: bijzonderheden rapporteren, overdracht.

Wat doe je wanneer?
Als helpende voer jemeerdere werkzaamheden uit op een dag of in eenweek. Als je goed naar het lijstje

kijkt, dan zie je dat de klok voor een groot deel de volgorde van de taken bepaalt. Ontbijten doe je niet

om 14.00 uur en een middagdutje niet om 11.00 uur. Een groot gedeelte van je taken op een dag ligt

vast, maar niet alles: Josje wil om 14.00 uur bij mevrouw Druss langsgaan om te vragen wat de huisarts

heeft gezegd. Dat kan pas als de huisarts is geweest. Deze afspraak staat gepland om 13.30 uur. Je ziet

dat er tussen 14.00 uur en 14.30 uur niets gepland staat. Een dag verloopt zelden zoals je 's morgens in

je hoofd had. Bijna altijd gebeurt er wel iets onverwachts.

OPDRACHT 5 DE GOEDE VOLGORDE

Maak een overzicht van allerlei voorkomende werkzaamheden in het huishouden. Bedenk vooraf wie

jou erbij zou kunnen helpen. Per taak noteer je:

• dagelijks, wekelijks of maandelijks

• tijdsduur

• materialen/middelen

• wat moet er eerst (bijvoorbeeld stoffen voordat je gaat dweilen)

• bijzonderheden.

Vul de tabel in:

BIJZONDERHEDENWAT MOET ER

EERST

MATERIALEN/

MIDDELEN

DAGELIJKS/

WEKELIJKS OF

MAANDELIJKS

TAAK
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OPDRACHT 6 THUISZORG

Je loopt stage in de thuiszorg. Vandaag bezoek je de familie Van Wissum. Meneer is redelijk goed ter

been maar is doof en bijna blind aan het rechteroog. Mevrouw heeft bronchitis. Je ondersteunt hen bij

het huishouden. Er ligt veel vuile was, de tafel ligt vol met bankafschriften en belastingpapieren, het is

erg stoffig en het aanrecht staat vol met vuile vaat.

Welke taken voer jij uit bij deze familie?

Zet ze in de juiste volgorde. Wat doe je eerst en wat erna?

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN BIJ ZELFSTANDIG WONEN

Er worden steeds meer hulpmiddelen ontwikkeld om mensen te ondersteunen. Technologische

hulpmiddelen zorgen voor een betere kwaliteit van wonen en leven.Technologische hulpmiddelen die

zorgen voor een betere kwaliteit vanwonen en leven, hetendomotica. Deze zijn onder andere ontwikkeld

om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Hierna vind je een greep uit de technologische hulpmiddelen om mensen langer zelfstandig thuis te

laten wonen.

Personenalarmering
Dit is ontwikkeld om 24 uur per dag hulp te kunnen inschakelen. De cliënten dragen vaak een ketting

waaraan een alarmknop zit. Zo kunnen ze elk moment gebruikmaken van noodhulp.

Personenalarm.
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Medicijnbox
Dit is een kastje dat bij de cliënt thuis geïnstalleerd is. Het geeft een signaal wanneer het tijd is om de

medicijnen in te nemen. De cliënt drukt dan op een knop. Uit het kastje komt een zakje met de juiste

hoeveelheid medicijnen.

Wanneer de cliënt niet op de knop drukt, gaat er een melding naar de thuiszorg. Er zal dan iemand bij

de cliënt langs moeten gaan.

Automatische gordijnen
Gordijnen die automatisch open- en dichtgaan, bijvoorbeeld wanneer het licht of donker wordt.

Met een afstandsbediening kunnen cliënten ook zelf bepalen wanneer de gordijnen open of dicht

moeten. Met een druk op de knop wordt dat geregeld.

Sleutelkluisje
Een sleutelkluisje hangt buiten bij de voor- of achterdeur. De thuiszorg en/of sociale omgeving kan deze

kluis openmaken met een code. De sleutel van het huis van de oudere zit erin, zodat zorgpersoneel en

familieleden binnen kunnen komen. Het voordeel hiervan is dat niet iedereen een sleutel van het huis

hoeft te hebben. Hierdoor worden er minder sleutels verloren en is de kans op inbraak kleiner.

Lichtstraal van bed naar wc
Ouderen kunnen ‘s nachts in de war raken als het licht in de slaapkamer nog aan is. Door middel van de

lichtstraal is het licht beperkt, maar kunnen ze nog wel zien waar ze lopen.

OPDRACHT 7 HULPMIDDELEN

Zoek op internet naar nog vijf technologische hulpmiddelen. Beschrijf waar ze voor dienen en zoek er

een afbeelding bij.

OPDRACHT 8 LEEFSTIJLMONITORING

In de thuiszorgwordt steeds vaker leefstijlmonitoring ingezet. Leefstijlmonitoring geeft inzicht in langzame

veranderingen in het dagelijkse leefpatroon van alleenwonende mensen. Door signalen van sensoren

in de woning krijgt de mantelzorger of de thuiszorg informatie over het functioneren van de cliënt die

alleen thuis woont. De sensoren bevinden zich in alle ruimtes van de woning waar de oudere vaak

aanwezig is. De sensoren registreren de activiteiten van de bewoner en signaleren veranderingen.

Welke veranderingen zou zo’n systeem kunnen registreren?
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TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN IN ZORGINSTELLINGEN

Er zijn veel verschillende technologische hulpmiddelen die gebruikt worden in zorginstellingen.

Voorbeelden: Paro de zeehond, Joyk-pop en de WC-VAmat.

Paro de zeehond
Paro is een sociale robotzeehond. Hij is ontwikkeld in Japan. Paro heeft een zachte, witte vacht en ziet

er lief uit. Hij reageert op aanraking en herkent stemmen van mensen die vaker met hem spelen. Paro

ziet eruit als een gewone knuffel, maar zit vol technologie. Zelfs in zijn snorharen zitten sensoren, zodat

hij reageert als ze worden aangeraakt. Hij reageert hij door te bewegen, piepgeluiden te maken, zijn kop

op te richten, te knorren en boos te worden als iemand hem slaat.

Uit onderzoek is gebleken dat dementerenden veel hebben aan een huisdier. Het werkt stressverlagend.

Maar ze kunnen niet meer zorgen voor een huisdier (eten geven, uitlaten). Bij Paro is dat ook niet nodig.

Paro
Joyk-pop

Joyk-pop
Dit is een levensechte pop die je altijd aankijkt. De poppen zijn verzwaard aan de onderkant, zodat ze

als een echte baby aanvoelen. Hierdoor kunnen ze zelfstandig zitten. De poppen zijn aaibaar en hebben

zo realistisch mogelijke details. Je kunt ze ook aan- en uitkleden. Het doel is dat de cliënten van de

poppen gaan houden en ervoor gaan zorgen.

WC-VAmat
De WC-VAmat is een toiletzitting die de cliënt na ieder toiletbezoek reinigt en verzorgt.

Dit gebeurt door het gebruik vanwarmwater en een droogfunctie (handmatig of automatisch). De cliënt

kan de WC-VAmat bedienen met de hand, elleboog of voet. De douche werkt alleen als de cliënt op de

bril zit. Na het indrukken van de startknop begint het douchen en daarna het föhnen.

OPDRACHT 9 HULPMIDDELEN

Naast Paro de zeehond, Joyk en de WC-VAmat zijn er nog meer hulpmiddelen. Zoek informatie over:

• een hulpmiddel dat bijdraagt aan de veiligheid

• een hulpmiddel dat zorgt voor ontspanning

• een hulpmiddel dat ondersteunt bij bewegen.
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Geef per hulpmiddel een beschrijving.

1.

2.

3.

E-HEALTH

Bij e-Health gaat het over het aanbieden van zorg via internet. Er moet binnen de zorg regelmatig

bezuinigd worden. Met minder middelenmoet dezelfde of meer zorg gegeven worden aan de cliënten.

Cliënten wonen tegenwoordig langer zelfstandig thuis. Ze willen zo veel mogelijk zelf bepalen wat er

gebeurt. Zorgorganisaties zoeken naar manieren waarop dat mogelijk is.

Het gebruik van een tablet of tv-scherm door de cliënt is een voorbeeld van e-Health.

Tablet
Met een tablet (of tv-scherm) kan er via een website contact onderhouden worden met familie en

medewerkers van de thuiszorg. Via beeldbellen kunnen cliënten contact maken, waardoor zorg op

afstand mogelijk is. Het helpt tegen eenzaamheid, omdat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Zo'n website kan voor nog meer zaken gebruikt worden. Bijvoorbeeld:

• agenda voor afspraken

• beeldbellen met sociaal netwerk

• spelletjes, alleen of met anderen

• belangrijke info en nieuws (algemeen en lokaal)

• tv-gids

• toegang tot de thuiszorgwinkel.

E-health via tablet.

Met de tablet kunnen cliënten foto's maken. Bij wondverzorging en het nemen van medicatie kan dit

handig zijn. De tablet kun je meenemen bij gesprekken met bijvoorbeeld artsen en fysiotherapeuten.

Het gesprek wordt dan opgenomen of er worden aantekeningen gemaakt. Na afloop is het nog eens

terug te luisteren.
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