In dit document worden enkele suggesties gegeven van vragen die gebruikt kunnen worden bij het
bekijken van de film. De vragen kunnen ook gebruikt worden in nabesprekingen van de film
bijvoorbeeld met je collega’s. Hierbij kunnen diverse werkvormen gebruikt worden, bijvoorbeeld in
kleine groepjes/tweetallen een aantal vragen beantwoorden en deze vervolgens bespreken in de
groep.
Algemene reflectievragen:
•
•
•

Wat heeft je geraakt in de film?
Wat vond je het meest indrukwekkend moment?
Wat maakte dat dit jou raakte?

•
•
•

Welke thema’s komen naar voren in de film?
Welke thema’s of onderwerpen raken aan waar jij of jouw team tevreden over zijn?
Welke thema’s of onderwerpen in de film zou jij/jouw team graag nog willen verbeteren?

•
•

Wat herken je in je eigen situatie/werk?
Is er iets in de film waardoor je anders tegen je werk/het werken in het verpleeghuis aan
gaat kijken?
Wat is het allerbelangrijkste voor jou in de zorg voor bewoners met dementie?

•

Reflectievragen deel 1: Het huisbezoek. Wat is betekenisvol?
•
•
•
•
•
•

Wat zie je in de omgeving thuis dat van belang is?
Hoe denk je over de vragen die de hulpverlener stelt?
Wat wordt er gezegd dat belangrijk is voor jou als zorgverlener?
Welke details zie je, hoor je die belangrijk zijn?
Waaraan draagt dit huisbezoek bij?
Wat zou jij vastleggen/ rapporteren voor je collega’s?

Reflectievragen deel 2 van huis naar verpleeghuis







Hoe belangrijk is het verhaal van de mantelzorger en zijn brief?
Welke betekenis kun je geven aan dit verhaal?
Welke eigen rituelen/routines heb je voor het slapen gaan/ in de nacht?
Hoe belangrijk is het voor je om deze te behouden?
Hoe betrekt je de mantelzorger bij het behouden van routines en betekenisvolle activiteiten?
Hoe was het geweest als de mantelzorger bij het overleg was geweest?
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Reflectievragen deel 3: Zijn wie je bent in het verpleeghuis
•
•
•
•
•
•

Wat zie je gebeuren in de film?
Hoe onderzoek je de wensen en behoeften bij de bewoner?
Van welke betekenis is het voor de bewoner om deze handelingen zelf te kunnen?
Wat vraagt het van jou?
Wat is belangrijk bij foutloos leren, in de wijze waarop je dit toepast?
Hoe kijk jij naar mogelijkheden en wensen bij je bewoners?

Reflectievragen deel 4 Betekenisvolle activiteiten






Hoe open sta jij voor de wensen van de bewoner? Ken je ze?
Hoe betekenisvol is voor de bewoner het zitten bij de medewerkers?
Hoe bewust is jouw mind-set op de ander gericht? Bepaal jij of de bewoner?
Hoe zorg je dat de afspraken die gemaakt worden door iedereen gedaan worden voor de
bewoner?
Hoe ga je om met betekenisvolle activiteiten die ongebruikelijk zijn in het verpleeghuis?
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