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1.4 Werken bij mensen met een beperking

Als je in de gehandicaptenzorg werkt dan ondersteun je mensen met een beperking. De
mens staat voorop en niet de beperking. Het doel is om de zorgvrager zo zelfstandig
mogelijk te laten functioneren.

VERSCHILLENDE SOORTEN BEPERKINGEN
Een zorgvrager kan een verstandelijke of een lichamelijke beperking hebben. In het werkveld
kom je vaak zorgvragers tegen die allebei de beperkingen hebben.

Verstandelijke beperking
Bij mensen met een verstandelijke beperking is de intelligentie achtergebleven. Je merkt
de beperking in de volgende levensgebieden:
• leren
• werken en vrije tijdsbesteding
• wonen en zelfzorg
• communicatie.

Lichamelijke beperking
Een ander woord voor lichamelijke beperking is fysieke beperking. Er zijn verschillende
soorten lichamelijke beperking:
• beperking van de zintuigen, bijvoorbeeld blind, reukloos of doof zijn
• beperking in de beweging, bijvoorbeeld door spasticiteit, een gebroken been of een

verlamming
• beperking in de spraak, bijvoorbeeld stotteren of afasie
• beschadiging van organen, bijvoorbeeld bij diabetes of astma.
Als iemand blind of slechtziend is heeft hij een visuele beperking.
Als iemand doof of slechthorend is heeft hij een auditieve beperking.

Ondersteuning van mensen met een beperking.
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Stoornis, beperking of handicap zijn woorden die we in het dagelijkse leven door elkaar
gebruiken. Toch betekenen ze alle drie net iets anders.
Een lichamelijke stoornis is een afwijking aan een orgaan, bijvoorbeeld blind zijn of een
gebroken been. Door de stoornis heb je een beperking in het dagelijkse leven, je kunt niet
zien of je kunt niet lopen. Als deze beperking je dagelijkse leven verstoort heet het een
handicap.
Bijvoorbeeld iemand die net blind is geworden durft niet zelfstandig de straat op of kan
niet overweg met de computer. Deze persoon ervaart een handicap. Iemand die al zijn
hele leven blind is heeft dezelfde beperking maar voelt zich niet gehandicapt.

WOONVORMEN
Een zorgvrager kiest in overleg met de zorgaanbieder een woonvorm die het best bij hem
past. Dit is afhankelijk van hoeveel zorg en ondersteuning hij nodig heeft.
• 24-uurs zorg
Er is altijd een beroepskracht aanwezig. Zorgvragers wonen:

– in een woongroep in een woonwijk. De woongroep woont vaak in een gezinswoning
die van binnen is aangepast. Ieder heeft een eigen kamer en er is een
gemeenschappelijke woonkamer en keuken.

– op het terrein van een instelling. Soms is dat in een woongroep of soms alleen in
een kamer.

• begeleid zelfstandig wonen
De zorgvrager heeft een eigen appartementje en krijgt een paar keer per dag ondersteuning
van een beroepskracht: een ambulant begeleider. Deze woonvorm is voor mensen die
nog moeten leren om zelfredzaam te worden. Vaak zijn dit jongeren met een beperking.
• zelfstandig wonen
De zorgvrager woont op zichzelf en krijgt weinig hulp, bijvoorbeeld één keer in de week
huishoudelijke hulp of een beroepskracht die helpt met de post of de financiën. De woning
is vaak aangepast met behulp van robotica.

BEROEPEN IN DE GEHANDICAPTENZORG
Werken bij mensen met een beperking zit vol afwisseling. Huishoudelijk werk, verzorgende
taken en het ondersteunen en stimuleren van mensen kunnen allemaal voorkomen. Met
veel beroepen kun je dan ook terecht in dit werkveld.
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WerkzaamhedenOpleidingBeroep

Organiseren van activiteiten
bijvoorbeeld kookles,
zelfstandig wonen les,
creatieve workshops

Maatschappelijke zorg
Niveau 3 en 4
Pedagogisch medewerker
Niveau 4
Sociaal cultureel werker
Niveau 4

Activiteitenbegeleider

Zorgvragers ondersteunen met
de financiën
Ondersteunen in het voeren
van eigen huishouding
Medicijnen verstrekken
Naar bed brengen of uit bed
halen
Verzorgen van wonden

Maatschappelijke zorg Niveau 4
Verzorgende-IG Niveau 3
Verpleegkundige Niveau 4

Ambulant begeleider of
persoonlijk begeleider

In een instelling of woongroep
helpen met douchen,
aankleden, schoonmaken en
eten

Helpende zorg en welzijn Niveau
2

Assistent begeleider

Maaltijden bereiden en
rondbrengen
Schoonmaak van gebouwen
Werken in de wasserij
Magazijn beheren

Medewerker facilitaire
dienstverlening niveau 2
Zorghulp niveau 1
Helpende zorg en welzijn Niveau
2

Medewerker huishoudelijke
dienst

Cliënten stimuleren om
zelfredzaam te worden
Medicijnen verstrekken
Helpen met voortbewegen
Samen met de zorgvragers
koken en schoonmaken

Maatschappelijke zorg
Niveau 3 en 4
Pedagogisch medewerker
Niveau 4
Verzorgende-IG Niveau 3

Woonbegeleider
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Uit het overzicht blijkt dat je met veel verschillende diploma’s in de gehandicaptenzorg
aan de slag kunt. Ook zie je dat je met hetzelfde diploma verschillende beroepen kunt
uitoefenen.
Om een opleiding op niveau 3 of 4 te volgen moet je tenminste je een vmbo-kader diploma
hebben. Met een diploma vmbo-basis kun je een opleiding op niveau 2 volgen. Voor niveau
1 hoef je geen diploma te hebben.

ZORGVISIE
Vroeger woonden mensen met een beperking allemaal bij elkaar op het terrein van een
instelling. Professionals zorgden goed voor hen: koken, wassen en schoonmaken werd
allemaal gedaan. Er waren een centrale keuken en een wasserette aanwezig. De
huishoudelijke dienst in zo’n instelling heet een groothuishouding. De zorgvragers aten
met 20 personen op vaste tijden het ontbijt, de lunch en het avondeten. Hobby’s en werken
gebeurden ook allemaal in de instelling. Een zorgvrager kwam bijna nooit het terrein af.

Eten in de eetzaal van de groothuishouding. Groepswoning (kleinhuishouding) in een

woonwijk.

Tegenwoordig is er in de gehandicaptenzorg een andere zorgvisie, dat wil zeggen een
idee over hoe je het beste zorg kan verlenen. De meeste zorgvragers wonen in een woonwijk,
soms in een groepswoning. Elke woning voert haar eigen kleinhuishouding. De bewoners
hebben veel meer privacy. Ze hebben allemaal een eigen kamer en er is een grote
huiskamer waar ze gezamenlijk eten met nooit meer dan acht personen.
Er zijn vaak meerdere woongroepen in een straat. Hierdoor tref je een mix van groot- en
kleinhuishouding aan. Zo is er bijvoorbeeld een materiaalwagen voor de groothuishouding,
waarmee een schoonmaakbedrijf de woonkamer, keuken, gangen en badkamers doet.
De slaapkamers worden zoals in een kleinhuishouding schoongemaakt.
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In de zorgvisie van nu is het belangrijk dat zorgvragers zoveel mogelijk zelf doen. Als
beroepskracht stimuleer je de zelfredzaamheid van de zorgvragers. Zo leren zorgvragers
om zoveel mogelijk zelf te doen. Zij gebruiken hiervoor vaak hulpmiddelen zoals een
rolstoel, een blinde geleidehond of zorgrobot. Dit is om de volgende redenen belangrijk:
• Goed voor de eigenwaarde van de zorgvrager: een mens is trots als hij iets zelf kan.
• De zorgverlener is er niet altijd, dus dan moet de zorgvrager het zelf kunnen.
• Besparing van kosten, hoe meer de zorgvrager zelf kan, des te minder beroepskrachten

nodig zijn.

Zelfredzaamheid stimuleer je door:
• Stap voor stap voor te doen hoe iets moet
• Vertellen dat het belangrijk is dat ieder mens iets bijdraagt
• Vertellen dat zelfredzaamheid er voor zorgt dat je zelfstandig kunt wonen
• Een zorgvrager een selfie te laten maken om te bewijzen dat hij iets zelf kan
• Een complimentje te geven.

2.8 Gezonde voeding: de Schijf van Vijf

Als je in de zorg werkt, krijg je op allerlei manieren met voeding te maken. Je kunt in een
keuken werken en zelf maaltijden samenstellen en bereiden. Of je geeft zorgvragers advies
over voeding. Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk, ook voor jezelf. Maar voor
zorgvragers die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn, is het nog belangrijker. Als je bij
ouderen werkt, moet je bijvoorbeeld goed erop letten of de zorgvrager voldoende vocht
binnenkrijgt. Oudere mensen hebben minder dorst, daardoor drinken ze vaak weinig. Maar
het lichaam heeft wel vocht nodig. Ook bij kinderen die nog in de groei zijn, moet je extra
goed op de voeding letten.

HET VOEDINGSCENTRUM
Het Voedingscentrum is een landelijk voorlichtingsbureau dat advies en tips geeft over
gezonde voeding. Op de website van het Voedingscentrum kun je veel informatie vinden.
Zo kun je bijvoorbeeld ook testen of je gewicht goed is. Je kunt met die test je BMI
berekenen. Dat is de Body Mass Index. Het is een getal voor je gewicht in verhouding tot
je lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je
lichaamsgewicht.
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DE SCHIJF VAN VIJF
In 1953 is de Schijf van Vijf bedacht. Dit is een handig hulpmiddel als je op gezonde voeding
wilt letten. In 2016 heeft het Voedingscentrum de Schijf van Vijf vernieuwd. Dat is gebeurd
op basis van het rapport 'Richtlijnen gezonde voeding' van de Gezondheidsraad. In dat
rapport staat welke voedingsmiddelen het risico op bepaalde ziekten verkleinen. Denk
daarbij aan chronische ziekten als diabetes type 2, kanker en hart- en vaatziekten.

Het advies van de Gezondheidsraad is om meer plantaardige en minder dierlijke producten
te eten. Dus meer groente, peulvruchten, noten, volkoren graanproducten en minder rood
en bewerkt vlees. Voor een volledige voeding moet je naast deze adviezen nog meer
voedingsmiddelen gebruiken om voldoende vitamines, mineralen en energie binnen te
krijgen. De Schijf van Vijf laat zien uit welke goede producten je kunt kiezen.

In volgorde van groot naar klein zijn de vakken van de Schijf van Vijf:
1. Groente en fruit
2. Brood, graanproducten en aardappelen
3. Dranken
4. Zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en ei
5. Smeer- en bereidingsvetten.

De Schijf van Vijf.
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EIGEN DAGMENU
De grootte van een vak geeft aan hoeveel je er per dag van nodig hebt. Om precies te weten
welke porties je iedere dag nodig hebt, kun je kijken op de website van het
Voedingscentrum. Zo kan bijvoorbeeld een vrouw van 18 jaar of een man van 80 jaar een
eigen dagmenu maken met de volgende porties:

Man, 80 jaarVrouw, 18 jaar

250 gram groente250 gram groente

2 porties fruit2 porties fruit

4-6 bruine/volkoren boterhammen4-5 bruine/volkoren boterhammen

4 opscheplepels volkoren graanproducten of
kleine aardappelen

4-5 opscheplepels volkoren graanproducten of
kleine aardappelen

1 portie vis/peulvruchten/vlees1 portie vis/peulvruchten/vlees

15 gram ongezouten noten25 gram ongezouten noten

4 porties zuivel3 porties zuivel

40 gram kaas40 gram kaas

55 gram smeer- en bereidsingsvetten40 gram smeer- en bereidingsvetten

1,5-2 liter vocht1,5-2 liter vocht

Mannen en vrouwen van iedere leeftijd kunnen op de website zien hoeveel ze per dag van
die producten nodig hebben. Het voordeel is dat je dan genoeg neemt van alle producten
die gezondheidswinst opleveren. Dus je weet dat je producten eet (en drinkt) die goed zijn
voor je lichaam. Je krijgt daarmee ook alle benodigde voedingsstoffen om fit door de dag
te komen: voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels.

Met de Schijf van Vijf heb je heel veel mogelijkheden om te eten volgens je eigen smaak
en voedingsgewoonten. Om je een idee te geven kun je de voorbeeldmenu’s op de website
van het Voedingscentrum bekijken. Die laten zien hoeveel je kunt variëren.
Als je niet te vaak voor producten kiest die buiten de Schijf van Vijf staan, dan blijf je
makkelijker op gewicht. En je vergroot de kans op een gezonde oude dag. Bovendien helpt
de Schijf van Vijf je om in grote lijnen milieuvriendelijker te eten.

PRODUCTEN BUITEN DE SCHIJF VAN VIJF
Naast de producten die in de Schijf van Vijf staan zijn er nog heel veel die er niet in staan.
Dat zijn producten die te veel zout, suiker of verzadigd vet bevatten, of ze hebben maar
weinig vezels. Het gaat daarbij niet alleen om snoep, koek en snacks. Ook bijvoorbeeld
fruit uit blik, wit brood, worst, slagroom, frisdrank en sauzen zijn niet gezond. Op de website
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