Bel met 010 - 284 33 00

Welzijn en gezondheid

Intimiteit
en seksualiteit

Intimiteit en seksualiteit, een basisbehoefte
Intimiteit en seksualiteit blijven gedurende ons hele leven een basisbehoefte, ook als we op leeftijd
zijn en in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen. We zijn geneigd te denken dat ouderen alleen nog
knuffelen en strelen, maar voor een aanzienlijk deel blijven intimiteit en seksualiteit een belangrijk
aspect van welzijn en gezondheid.
Het beleven van intimiteit en seksualiteit is
niet altijd meer zo vanzelfsprekend. Helaas is
het onderwerp nog te vaak taboe. Cliënten en
zorgmedewerkers vinden het onderwerp lastig
bespreekbaar te maken.
Binnen De Zellingen willen wij dit taboe
doorbeken. Wij willen bijdragen aan de kwaliteit
van leven van onze cliënten. Intimiteit en
seksualiteit spelen hierbij ook een rol.

Privacy

Binnen De Zellingen proberen we continu
aandacht te hebben voor de persoonlijke ruimte
en behoeften die iedere cliënt heeft. We willen
onder de aandacht brengen dat intimiteit en
seksualiteit basisbehoeften zijn en dat er over
gesproken kan en mag worden. Hierbij is het
respecteren van de privacy van onze cliënten heel
belangrijk.
Heeft u het gevoel toch te weinig privacy te
krijgen? Bespreek dit dan met één van uw
zorgverleners, maak met elkaar afspraken die uw
privacy vergroten en leg dit vast in uw zorgplan.

Eventuele vragen die u kunt stellen om uw privacy
te vergroten zijn:
• Mag de kamerdeur dicht?
• Zijn nachtelijke controles altijd nodig?
• Kan er dagelijks een periode worden
afgesproken waarin ik niet gestoord word?
• Is het mogelijk om wanneer ik samen met mijn
partner ben niet te storen?

Ontmoeting

Verblijft uw partner niet in een verpleeg- of
verzorgingshuis, ook dan zijn er mogelijkheden
om samen intiem te zijn. Zo kan uw partner
bijvoorbeeld blijven logeren.
Als u geen partner heeft kunt u ook behoefte
hebben aan privacy of aan seksueel of intiem
gezelschap. Bespreek dit dan met uw EVV’er.
Wij denken namelijk graag mee over de
mogelijkheden.

Roze ouderen

Naar schatting is ongeveer 6 procent van de
bevolking homoseksueel, lesbisch, biseksueel
of transgender. Ook een deel van onze cliënten
behoort tot deze groep en toch zijn velen
onzichtbaar. Homoseksuele ouderen zijn in veel
opzichten hetzelfde als heteroseksuele ouderen,
maar hebben vaak een ander levenspad gevolgd.
Binnen De Zellingen vinden we het van groot
belang dat alle cliënten zichzelf kunnen zijn.
Juist die diversiteit geeft kleur aan onze verpleegen verzorgingshuizen.

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan contact op met één
van uw zorgverleners. Die helpen u graag verder!

Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is,
zijn wij er ook op de moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt
aan het blijven ervaren van geluksmomenten.
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