
Het Tubbemodel in de praktijk (project i.s.m. Koning Boudewijnstichting) 

 

In onze nieuwsbrief van november 2017 kon je reeds lezen over de toepassing van het Tubbemodel 

in woonzorgcentrum Sint-Jozef Neerpelt.   

Referentiepersoon Dementie Lieve Mannaerts vertelt: 

Het Tubbemodel is een relatiegericht zorgverleningsmodel dat in het Tubberödshus in de Zweedse 

gemeente Tjörn werd uitgerold, geïnspireerd op praktijken in het Lottehemmet zorgcentrum in 

Denemarken. Het uitgangspunt van het Tubbemodel luidt: ‘Zolang een mens leeft, wil hij LEVEN!’ 

Uniek aan het Tubbe-model is het ‘relationele aspect’ waardoor een warme en menselijke omgeving 

voor bewoners en medewerkers ontstaat. Een aangename, huiselijke plek waar ouderen hun leven 

nog ten volle kunnen LEVEN én een aantrekkelijke, motiverende job voor medewerkers! 

Dit model is een klantgericht model waarbij ouderen samen met medewerkers deelnemen aan 

thematische werkgroepen, betrokken worden in dagelijkse activiteiten en taken, zetelen in organen, 

… Bewoners mogen niet het gevoel hebben te leven op de werkplek van de medewerkers, maar geven 

samen met medewerkers mee vorm aan ‘hun’ (t)huis. 

Ook in WZC Sint-Jozef trachten we aan de slag te gaan met ideeën uit dit model door bewoners te 

betrekken in onze sterrolwerking en meer inspraak te geven, d.m.v. bewonersraden, bewoners 

betrekken bij functioneringsgesprekken,… 

Door deze manier van werken willen we de bewoners van WZC Sint-Jozef het gevoel geven dat ze bij 

ons zeker nog meetellen. Onze visie is dan ook ‘een huis met een ziel’. 

Meer informatie over de toepassing van het Tubbe-model in WZC Sint-Jozef Neerpelt kan je 

verkrijgen via lieve.mannaerts@sintjozefneerpelt.be. 

Meer informatie over het Tubbemodel via Zorgnet Icuro. 

 

Recenter berichtte ook ZorgAnders (nieuwsbrief 14 maart) over ‘Het Tubbemodel in de praktijk’: 

Personeel en bewoners samen het rusthuis laten beheren en de ouderen het gevoel geven dat het hun 

eigen huis is. Dat is het basisidee van het Tubbemodel. In Vlaanderen zijn er drie zorginstellingen die 

als pilootproject het systeem al een tijdje toepassen. vzw Open Kring in Ardooie is er daar een van. 

Lees hier meer.  

https://www.zorgneticuro.be/nieuws/ouderen-beheren-mee-hun-eigen-woonzorgcentrum-zweedse-inspiratie-voor-zorginnovatie
http://www.actualcare.be/nl/nl-care/nl-care-bewoners/tubbemodel-vlaanderen/

