
Back to reality

De uitkomsten van het leeratelier op een rij
Wat nemen we mee terug naar aarde?

Planet care



welkom aan boord 
‘’Je kunt het niet alleen, het is de kunst van het samen”

 

In dit leeratelier hebben we met elkaar gefantaseerd over
het concept zorg als we zouden afreizen naar een nieuwe
planeet. Ben jij benieuwd wat we met elkaar gedeeld en

besproken hebben? We geven hier een inkijkje in de 
 onderdelen die besproken zijn: 

 
-Docenten van de Haagsche Hogeschool: 

overdenkingen over het concept zorg
 

-Studenten van de minor 'art of caring': Bearing of caring 
 

-Onderzoeker: aanbevelingen interprofessioneel
samenwerken 

 



Haagse Hogeschool Docenten van de minor ‘the art of
caring’  Andries Hiskes en Tom Maassens lieten ons

nadenken aan de hand van de film ‘Amour’ over wat we
verstaan onder zorg, wat is de kunst van het zorgen en

wie bepaalt wanneer we het zorgen noemen? 

Meer weten? 
Kijk dan naar het artikel The Will to Care van Maurice Hamington:

 
 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1527-

2001.2010.01110.x

Get ready for take-off 
‘’De zorgen van of zorgen voor?”

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1527-2001.2010.01110.x


‘’Bearing of caring”
 

Voor de minor ‘The Art of Caring’ hebben acht studenten hun kennis
gebundeld om een product te ontwerpen voor de doelgroep

‘zorgverleners’. 
 

Middels een combinatie tussen kunst en zorg hebben zij een
concept gemaakt voor een ruimte waarin 'een momentje voor

jezelf' centraal staat. De kamer wordt voorzien van geluid, geur,
zelfgemaakte teddyberen en activiteiten waarin de zorgverlener

zich kan ontspannen. Wegens de huidige omstandigheden was dit
niet mogelijk en hebben ze gekozen voor een digitale ervaring van

de kamer. Daarnaast is er een publicatie gemaakt waarin de
ontwikkelingen van het project terug te vinden zijn. 

 
Meer weten?

Bekijk de publicatie via deze link:
www.wzh.nl/leeratelier.nl

futuristische
mogelijkheden 

http://www.wzh.nl/leerateliers


terug naar aarde 
"Nieuwe kennis en inzichten in de huidige praktijk"

Na het fantaseren en brainstormen over een nieuw zorgconcept
op een andere planeet bleken we toch nog veel mogelijkheden te

zien in het realiseren van onze idealen op planeet aarde.
 

 Onderzoeker Arno Doornebosch nam ons mee in de resultaten
van zijn onderzoek naar samenwerking tussen professionals,

patiënten en naasten in de langdurige zorg. Hij deed
literatuuronderzoek naar de factoren die hierin belangrijk zijn.

Hierbij gebruikt hij de term interprofessioneel samenwerken. Hoe
kunnen we de zorg op onze (samenwerking) in de langdurige

zorg verbeteren? Uit onderzoek blijkt dat factoren uit de thema’s;
team prestatie, informatie delen en organisatorische condities,

belangrijk zijn voor interprofessionele samenwerking. 
 

Meer weten?
Je kunt zijn onderzoek en presentatie downloaden via:

www.wzh.nl/leeratelier
 

http://www.wzh.nl/leerateliers


Wegens succes worden de leerateliers in het komende jaar
voortgezet. De leerateliers bestaan uit een samenwerking tussen
het UNC-ZH, De Haagse Hogeschool, Werkplaats Sociaal Domein

(Den Haag en Leiden) en Woonzorgcentra Haaglanden.
 

De thema's betekenisvol handelen, kwaliteit van leven en
interprofessioneel samenwerken in de ouderenzorg zullen verder

worden uitgediept. 
 
 
 

We zien je graag bij het volgende leeratelier!
Houd de verschillende social-media kanalen in de gaten voor

meer informatie.
 

Op naar de volgende bestemming
"Never stop exploring"


