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Voelt u zich Veilig?



Visie Noorderbreedte
*Waardevolle dag voor bewoner, zoveel 
mogelijk zichzelf zijn

*Zijn in veilige handen, continu monitoren hoe
dit beter kan

*Noorderbreedte biedt veilige persoonsgerichte 
en liefdevolle zorg aan alle bewoners



Visie toutenburg

* Een waardevolle dag voor bewoners    
met het syndroom van Korsakov 

* Passende woonomgeving

* Excellente en persoongericht zorg



Hoe gekomen tot het onderzoek?

*Aanleiding, verhuizing naar nieuwe woonsetting

*Nieuwe woongroepen

*Van gesloten naar open inrichting



NieuwToutenburg



Van oud naar nieuw





Doel van het onderzoek

* Inzichtelijk krijgen over hoe bewoners veiligheid ervaren/beleven
* Creëren /bevorderen en waarborgen veilige omgeving voor de 

bewoners
* Inzicht van medewerkers over veiligheid van de bewoners



De onderzoeksvraag:

Welke factoren spelen een rol voor het creëren 
van een veilige leefomgeving voor de bewoners 

op Toutenburg met het syndroom van 
Korsakov?



Methodes van het onderzoek

*Literatuuronderzoek - pubmed , google scholar
-protocollen via vilans, iprova-

*vragenlijsten                          - voor bewoners
- voor zorgmedewerkers



Vragenlijst 
bewoner 
deel 1.

1. Voelt u zich veilig op Toutenburg?     Nooit Zelden Soms Vaak  

               0     0    0    0 

2.Ik vind dat mijn kamer goed schoongehouden wordt.   Nooit Zelden Soms Vaak  

               0     0    0    0 

3. Ik vind het fijn dat ik weet wat er deze dag gaat gebeuren.  Nooit Zelden Soms Vaak  

              0     0    0    0 

4. Ik voel me thuis op de afdeling waar ik woon.    Nooit Zelden Soms Vaak  

               0     0    0    0 

5. Ik heb het gevoel dat ik door medebewoners    Nooit Zelden Soms Vaak  

    afgewezen word.           0     0    0    0 

6. Ik heb contact met mijn familieleden/vrienden.                 Nooit Zelden Soms Vaak  

            0     0    0    0 

7. Ik wijs contact met anderen af.     Nooit Zelden Soms Vaak  

              0     0    0    0 

8. Ik voel mij opgesloten binnen Toutenburg.    Nooit Zelden Soms Vaak  

              0     0    0    0 

9. Ik herken de zorgmedewerker bij gezicht.    Nooit Zelden Soms Vaak  

               0     0    0    0 

10. Ik herken de zorgmedewerker bij naam.    Nooit Zelden Soms Vaak  

               0     0    0    0 

De rood gemarkeerde vragen 
zijn herhaald of kregen een 
toelichting tijdens het 
afnemen van de vragenlijst.



Vragenlijst 
bewoner 
deel 2.

11. Het voelt veilig dat ik kan bellen voor hulp (domotica). Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0

12. Ik kan goed de weg vinden op het terrein. Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0

13. Ik voel mij veilig binnen de groep van de dagbesteding. Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0

14. Ik voel mij op mijn gemak binnen de ruimtes van het Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0

15. Ik ben tevreden over de ruime bezoektijden. Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0

16. Ik vind het fijn dat ik zelfstandig naar andere woningen Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0

17. Ik durf de zorgmedewerker bij problemen om hulp te vragen Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0

18. Ik vind dat ik goed te eten krijg. Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0

19. Ik heb invloed op het weekmenu (medezeggenschap). Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0

20. Ik vind het goed dat de zorgmedewerker om tien uur Nooit  Zelden  Soms  Vaak 
0              0 0         0



Vragenlijst 
medewerker 
over de 
bewoner
deel 1.

1. De bewoners herkennen mij bij naam en/of gezicht.    nooit zelden soms vaak 

0 0 0 0 

2. De kamer van de bewoner is schoon.    nooit zelden soms vaak 

0 0 0 0 

3. De algemene leefruimtes zijn schoon.    nooit zelden soms vaak 

0 0 0 0 

4. Er heerst een prettige sfeer in de woning.   nooit zelden soms vaak 

0 0 0 0 

5. De bewoners durven hun emoties bij ons te uiten.  nooit zelden soms vaak 

         0 0 0 0 

6. De  fysieke veiligheid van de bewoner  komt    nooit zelden soms vaak 

 weleens in het gedrang.      0 0 0  0 

7. Ik weet wat ik moet doen als de veiligheid  van de bewoner  nooit zelden soms vaak 

in het gedrang komt of is geweest.       0 0 0 0 

8. De bewoner is akkoord  dat de zorg contact heeft   nooit zelden soms vaak 

met de 1e contactpersoon.       0 0 0 0 

9. Bewoner verblijft grotendeels van de dag op de eigen   nooit zelden soms vaak 

zit-slaapkamer.         0 0 0 0 

10. De bewoner weet de weg  naar zijn eigen kamer   nooit zelden soms vaak 

binnen de woning.        0 0 0 0 

11. De bewoner weet de weg op het terrein van Toutenburg. nooit zelden soms vaak 

  0 0 0 0 



Vragenlijst 
medewerker 
over de 
bewoner 
deel 2.

11. De bewoner weet de weg op het terrein van Toutenburg. nooit zelden soms vaak 

           0 0 0 0 

12. De bewoner is veilig op het terrein van Toutenburg.  nooit zelden soms vaak 

0 0 0 0 

13. De veiligheid van de bewoner is gewaarborgd door   nooit zelden soms vaak 

               de domotica binnen de locatie.     0 0 0 0 

14. De bewoner durft mij om hulp te vragen.   nooit zelden soms vaak 

  0 0 0 0 

15. De bewoner heeft hulp nodig bij de dagstructuur.  nooit zelden soms vaak 

           0 0 0 0 

16. De bewoner vindt tien bewoners te druk voor de groep. nooit zelden soms vaak 

  0 0 0 0 

17. De bewoner is tevreden met de nieuwe setting van Toutenburg. nooit zelden soms vaak 

           0 0 0 0 

18. De bewoner geeft een tevreden indruk over de dagbesteding nooit zelden soms vaak 

  0 0 0 0 

19. De bewoner weet de functie van het buurthuis (Boschhuis)    nooit zelden soms vaak 

  0 0 0 0 

20. De bewoner geniet zichtbaar van de maaltijden.  nooit zelden soms vaak 

  0 0 0 0 



Verwerking Vragenlijsten

Vragen onderverdeeld in vier categorieën 
*Thuisvoelen
*Zorgrelatie
*Veiligheid
*Sociale Relaties
De antwoorden kregen een waardebepaling van 1 t/m 4



bewoner mate van belangrijkheid

zorgmedewerker

1 = Niet belangrijk
2 = Beetje belangrijk
3 = Belangrijk
4 = Heel belangrijk

1= Nooit
2= Zelden
3= Soms
4= Vaak

Bewoners voelen 
zich over het 
algemeen veilig 
maar niet persé 
thuis.

Bewoners vragen
1,4,5,8,14,18,19

Zorgmedewerkers vragen
4.17,19,20



Bewoner mate van belangrijkheid

zorgmedewerker

Bewoners vragen 
2,9,10,17

Zorgmedewerkers vragen
1,2,3,5,8

De mate van belangrijkheid voor 
de zorgrelatie wordt als heel 
belangrijk ervaren. Uit het 
diagram blijkt dat de 
antwoorden van bewoners en 
medewerkers hier 
overeenkomen.



Bewoner mate van belangrijkheid

Z=zorgmedewerker

bewoners vragen 
3,11,12,20

zorgmedewerkers 
vragen 
6,7,10,11,12,13,14,15

Het valt op dat de 
bewoners zich veilig voelen 
binnen de nieuwe 
woonsetting. De mate van 
belangrijkheid scoort 
daarentegen minder hoog.



bewoner mate van belangrijkheid

zorgmedewerker 

bewoners vragen 6,7,13,15,16

zorgmedewerkers vragen
9,16,18De bewoners hebben in hun 

beleving meer sociale relaties 
dan dat de zorgmedewerkers 
waarnemen.



Antwoorden
Welke factoren spelen een rol

* Privacy – eigen zit- /slaapkamer
* Overzichtelijk terrein met herkenningspunten. infrastructuur
* Bekende, vertrouwde gezichten bij zorgmedewerkers en 

behandelaren met daarbij de EDB en foutloosleren
* Door middel van domotica risico’s op gevaar beperken en hulp 

kunnen vragen en door zorgtechnologie de zelfredzaamheid 
bevorderen



Conclusie

*Een hoge score bij gevoel van veiligheid.
*Minder sociale contacten door nieuwe woonsetting en de 

maatregelen vanwege de coronapandemie (2021).
*Bewoners bevinden zich vaker op eigen zit- slaapkamer.



Onderzoeksvraag:

Welke factoren spelen een rol voor het creëren van een 
veilige leefomgeving voor de bewoners op Toutenburg 

met het syndroom van Korsakov?



Aanbevelingen

*Terrein aanpassen om de sociale contacten van de bewoners onderling te 
bevorderen.

*De ECD’s goed bijwerken n.a.v. Wet Zorg en Dwang, m.b.t. slotenbeleid.
* De continuïteit bekende/vertrouwde gezichten voor bewoners waarborgen door 

zo weinig mogelijk wisseling van zorgmedewerkers en behandelaren.
* Vervolg onderzoek om de onderzoeksvraag beter wetenschappelijk te 

onderbouwen.



Eén jaar later
* Infrastructuur/ bewegwijzering
* Ontmoetingsruimte

* EDB scholing/ foutloos leren (opfrissen en nieuw)
* Multidisciplinair samenwerken (overleggen/ wzd)
* Domotica zorgtechnologie (hulpmiddelen en alarmsystemen)



Vragen?

Heeft u
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