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Parelboekje

Uniek framework binnen de Cluster Ouderenzorg in het 
Medisch Centrum St.-Jozef te Munsterbilzen

Parelboekje

• Metafoor parelsnoer

• Omschrijving

• Opzet en doelstellingen

• Projectaanpak

• Evaluatie

• Lessons learned

Inhoud
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• Menselijke identiteit bestaat uit vele delen (parels)

• Parelsnoer kan een houvast zijn, waarbij elke parel voor een specifiek element binnen 
het leven staat: we rijgen deze parels opnieuw tot een snoer om tot 1 identiteit te 
komen

• Parels zijn een symbool voor eeuwigheid,

wijsheid en schoonheid van de geest

Metafoor Parelsnoer

• Bevat belangrijke info over de MENS 
achter de patiënt

• Schakelmomenten naar het WZC kunnen 
vlot verlopen

• Focus op de dagdagelijkse gewoonten van 
de patiënt, op de acties die hij/zij nog 
zelfstandig kan uitvoeren en op de 
praktische handvaten die doorheen de 
opname werden opgesteld en geëvalueerd

• Balans tussen autonomie geborgenheid op 
een schakelmoment blijft zo gegarandeerd

Omschrijving

• Zorg in de schakelmomenten meer  stroomlijnen 

• Afstemmen van de noden van de patiënten en zijn directe omgeving 

• Houvast bieden aan de WZC wat betreft de gewoontes en de behoeften van de patiënt

Opzet en doelstellingen  
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• Screeningsfase: info ingewonnen over sterktes 
en knelpunten in onze overdracht naar WZC’s

➔Bevraging van het verpleegkundig team en 
familieleden 

• Projectmanagementsfase: samenstelling van 
kernteam: psychiater, hoofdverpleegkundige en 
psycholoog

• Diagnosestelling en objectivering: explorerend 
onderzoek d.m.v. mondelinge bevraging met 
diverse WZC’s

• Ontwikkeling en implementatie: psychologen 
van OP en SP

Projectaanpak

• Traject: erg leerrijk

• Groot engagement voor Cluster Ouderenzorg, familie sen betrokken WZC’s

Evaluatie

• Plan vooruit

• Sleutel tot succes is het commitment van alle betrokken partijen doorheen het hele 
proces

• Vind je passie in het project/ initiatief

• Evalueer

Lessons learned
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Vragen?
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