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Reflectietool “Samen de mens zien” 

 

Hebt u het ook al eens ervaren: Ik heb alles geprobeerd bij die bewoner en niets 

helpt” 

Aan de hand van de reflectietool “Samen de mens zien” tool gaan we samen op 

zoek naar een manier om werkzorgen te delen. 

 

• Wat is er gebeurd?   Hoe heb ik dat ervaren?   Wat wilde ik bereiken?   Wat 

liep goed?  Wat kon  beter?  

• Wat liep goed? Wat kon beter?   Wat heb ik geleerd?  Wat geef ik mee aan 

mijn collega’s?  … 

 

De reflectietool is een handig instrument om samen over zorg te spreken en om 

persoonsgerichte oplossingen meer in de praktijk te brengen. Aan de hand van 

de tool gaan we samen op zoek naar een manier om werkzorgen te delen. 

 
 

Dankzij de reflectietool kan je met je team creatief sleutelen aan 

persoonsgerichte zorg! 

Enkele getuigenissen over het gebruik van de tool: 

“Het is een manier om samen tot een passende oplossing te komen die de 

bewoners ten goede komt” 

“Je komt tot actiepunten waarmee je dan weer verder kunt. Je komt tot heel wat 

nieuwe ideeën, zelfs na 10 minuutjes brainstormen.” 

  

Deze reflectietool wordt niet ontleend, maar kan je leren hanteren via: 
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•     een Train the Trainer traject dat de Expertisecel Active 

Ageing van University Colleges Leuven-Limburg organiseert. In dit 

traject zit het leerproces om, aan de hand van deze tool, samen met je 

team over zorg te spreken en om persoonsgerichte oplossingen meer in de 

praktijk te brengen, alsook de tool zelf inbegrepen. Meer informatie: Anne 

Groenen, onderzoeksverantwoordelijke, anne.groenen@ucll.be of Sandra 

Martin, dienstverleningsverantwoordelijke, sandra.martin@ucll.be. 

 

 

 

De reflectietool “Samen de mens zien” werd ontwikkeld binnen het Limburgs 

Netwerk Dementie. 
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