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PRIVACY IN HUIZE SAZOMOWA 

 

Casusbeschrijving Sommige oudere mensen kunnen niet (helemaal) meer voor zichzelf 

zorgen. Soms kunnen familie, buren en vrienden deze oudere 

mensen helpen. Dit noemen we mantelzorg. 

 

Wanneer iemand echt intensievere zorg nodig heeft kan, hij of zij 

vaak niet meer thuis blijven wonen. Een zorgcentrum kan dan een 

oplossing zijn. De verzorgenden geven de cliënten alle hulp die ze 

nodig hebben, hierbij kun je denken aan wassen, aan- en uitkleden, 

het huishouden en dagbesteding van cliënten. 

 

Door de veroudering van het gebouw slapen de cliënten helaas soms 

met drie personen op één kamer en is er daardoor weinig privacy. 

Sommige cliënten hebben hierover geklaagd bij het bestuur. Er moet 

verandering en aandacht komen op het gebied van privacy. 

 

Binnen de afdeling heb je te maken met veel verschillende mensen 

met ieder zijn eigen gevoelens en wensen, hier moet naar geluisterd 

worden. 

 

In deze casus ga je leren hoe je binnen een zorgafdeling omgaat met 

de gevoelens en wensen van cliënten. Er zullen rollenspellen 

gespeeld worden om een echte situatie na te spelen. Ook ga jij leren 

op verschillende manier te communiceren en te rapporteren. 

 

Als je dit klaar hebt, ga je starten met de (eind)opdracht. Je gaat een 

poster ontwerpen voor de afdeling. Privacy voor cliënten is erg 

belangrijk, dat blijkt uit de klachten die het bestuur heeft gekregen. 

Met jouw poster ga je privacy onder de aandacht brengen, jij gaat 

laten zien waarom iedereen rekening moet houden met de privacy 

van alle cliënten. 

 

 

 

Leerdoelen casus 1  Leerdoelen casus 1: 

 

• Je kunt ziet welke hulp de cliënt nodig heeft en dit rapporteren. 

• Je kunt erachter komen wat de cliënt wil en ernaar handelen. 

• Je weet hoe je begrip en respect toont voor de gevoelens en 

wensen van de cliënt. 

• Je voert verzorgende activiteiten uit en houdt daarbij rekening 

met de privacy van de cliënt. 

• Je weet hoe je de cliënt stimuleert tot zelfredzaamheid. 

• Je kunt beweeg-, til- en verplaatstechnieken gebruiken. 

 
 

Altijd rekening houden met gevoelens en 

wensen. Luisteren naar en meeleven met een 

cliënt is erg belangrijk 
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THEORIE - GESPREKKEN 

EEN GESPREK VOEREN 

 

Verschillende vormen van 

communicatie 

Communiceren is iets waar we continu mee te maken hebben en 

wat we op verschillende manieren doen. We praten, we knipogen, 

we schrijven en allemaal met als doel iets duidelijk te maken naar 

anderen. In de zorg is het belangrijk om goed te communiceren. 

Communiceren doe je op verschillende manieren. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen verbale en non-verbale communicatie:  

 

Verbale communicatie  

Communicatie waarbij je woorden gebruikt noem je verbale 

communicatie. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een gesprek, 

mailwisseling, appbericht in woorden of een telefoongesprek. 

 

Non-verbale communicatie  

Communicatie waarbij je géén woorden gebruikt noem je non-

verbale communicatie. Hierbij maak je gebruik van gebaren, een 

gezichtsuitdrukking of een bepaalde houding. Voorbeelden hiervan 

kunnen zijn: 

• een duim omhoog opsteken = oké 

• van boven naar beneden knikken van het hoofd = ja 

• een wenkbrauw optrekken = vragend 

• een emoji gebruiken in app of sms. 

 

Bij communicatie is er altijd een zender: hij of zij stuurt de 

boodschap. En de ontvanger van de boodschap kan feedback of een 

reactie geven op de boodschap. 

 
Non-verbale communicatie 
 

  

Vraag 

 5  Schrijf alle woorden die in je opkomen op als je denkt aan 

communicatie. Schrijf er minimaal zes en maximaal tien op. 
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Voorbeeld van een lege mindmap 
 

Opdracht 

Je gaat een mindmap maken over alle handelingen die je kunt 

bedenken bij ADL. 

 

a. Maak de mindmap in Word. Maak gebruik van vormen. Deze 

vind je onder Invoegen - Illustraties - Vormen. Hiernaast zie je 

een voorbeeld maar je mag de mindmap ook anders maken. 

b. Typ in het midden: ADL die ik doe. 

c. Typ daar omheen wat je vandaag allemaal al gedaan hebt en nog 

gaat doen aan handelingen die vallen onder ADL? 

 

 
Je kunt meer dan jezelf denkt. Van fouten leer 

je en wanneer iets lukt, maakt dat je trots 
 

De mensen van Huize SaZoMoWa worden gestimuleerd zo veel 

mogelijk op eigen kracht te doen met zo min mogelijk zorg en 

ondersteuning, dit noem je zelfredzaamheid. Dit vergroot het 

zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de cliënten en hierdoor 

voelen zij zich vaak prettiger. 

 

Voordat de cliënten naar Huize SaZoMoWa komen, hebben ze 

geprobeerd zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hierbij kregen 

de cliënten dagelijks hulp van de thuiszorg. De thuiszorg is gericht op 

het stimuleren en aanmoedigen van zoveel mogelijk zelf doen, 

zelfredzaamheid. 

 

De onderstaande situaties komen regelmatig voor in Huize 

SaZoMoWa. Hoe reageer jij in de onderstaande situaties? 

  

Vraag 

 18  Mevrouw Klaasen vraagt jou of je haar gezicht wil wassen. Jij 

weet dat ze dit zelf kan. 

 

 

 

 
 

  

Vraag 

 19  Meneer Joosten vraagt aan jou of je hem met de rolstoel naar 

de zaal wilt brengen voor de wekelijkse bingomiddag. Jij bent 

net bezig met het vouwen van de was. 
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Iconen die het genre van een film weergeven 

 

 

Soorten films 

Een speelfilm kun je ook weer onderverdelen in verschillende 

soorten, afhankelijk van het genre van de film. Er bestaan veel 

verschillende soorten films. Een genre is een verzameling van films 

die dezelfde kenmerken hebben. Zo kan je films onderverdelen in: 

• Animatie: een film zonder levende acteurs, gemaakt op een 

tekentafel of computer. 

• Actie: er gebeurt veel zoals botsingen en ontploffingen, veel 

shots snel achter elkaar, begin van de film vaak een long shot 

daarna vooral medium en close shots waardoor je het effect 

krijgt dat je midden in de film zit. 

• Biografische film: vertelt het leven van een of meerdere echte 

personen. 

• Instructie: er wordt uitleg gegeven hoe je een product moet 

gebruiken of hoe je in een bepaalde situatie moet handelen. Een 

instructiefilm is kort, duidelijk en krachtig. 

• Drama: een film over emoties bijvoorbeeld soap of romantische 

verhalen. Films over liefde, dood en ruzies. Close-ups, two-shots 

en over-the-shoulders om gezichtsuitdrukkingen goed te kunnen 

zien. 

• Historische film: een film met gebeurtenissen uit de 

geschiedenis. 

• Fantasie: een film die zich afspeelt in een wereld die niet kan 

bestaan. 

• Komedie: een film waar je om kunt lachen en waar je ziet dat er 

dingen grappig mis gaan. 

• Jeugdfilm: film gericht op kinderen tot ongeveer 12 jaar. vaak 

met kinderen in de hoofdrol en iets om van te leren. 

 

Deze genres geven aan met wat voor soort verhaal je te maken hebt. 

 

 
Acteurs oefenen met het script in de hand 

 
 

Script 

Hierin staan alle acties uitgeschreven: alles wat je ziet gebeuren en 

de belangrijke geluiden: 

• Actie: alles wat er gebeurt. 

• Dialoog: alle gesproken tekst. De dialoog schrijf je in spreektaal, 

dus letterlijk wat de personages zeggen. Soms wordt er ook 

bijgeschreven hoe iets wordt gezegd. 

• Omgeving: waar en wanneer speelt de scene zich af: binnen, 

buiten, avond, Wat is er te zien? Welke sfeer straalt de 

omgeving uit? 

 

 
Voorbeeld van een storyboard 
 

Storyboard 

Een soort stripverhaal waarbij je alle shots van een film of scène 

uittekent. Op deze manier kun je laten zien hoe je een verhaal in 

beeld wil brengen. Bij de shots kun je ook aanwijzingen schrijven. 

 

Nadat je het script hebt uitgeschreven maak je een storyboard. Het 

storyboard laat precies zien wat er verwacht wordt van de 

cameraman, de acteurs, maar ook voor de persoon die de shots in 

de montagekamer aan elkaar plakt. De tekening laat zien waar de 

camera moet staan, wat het kader is en in welke volgorde de shots 

achter elkaar worden gezet. 
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Extreme close-up 
 

Extreme close up 

Een shot van een detail van het gezicht. Dit gebruik je vaak voor het 

overbrengen van emoties. 

 

 
 

 

Overgangen 

Om ervoor te zorgen dat clips mooi in elkaar overlopen maak je 

tijdens het monteren gebruik van overganegen. Doe dit pas wanneer 

je alle clips geknipt hebt. 

 

Spotten 

Al het filmmateriaal bekijken en beschrijven, voordat je gaat 

monteren. 

 

Take 

Dit is een moment van een opname. Er worden meerdere takes 

gemaakt en daarvan wordt de beste uitgekozen. 

 

Titel 

Het begin van de film of video wat op je beeld verschijnt. 

 

Video-effecten 

Effecten die worden toegevoegd aan een film of video. Het beeld 

wordt anders weergegeven dan het origineel. 

 

 
Green screen met belichting 
 

 

Green screen 

Omdat er in de mens geen kleur groen zit kan de kleur groen op de 

computer gefilterd worden en wordt transparant, de afbeelding op 

video achter de mens. Je kan daar dan iets anders plaatsen. 

Bekijk de tips hoe om te gaan met een green screen. 

 

 
Vijf tips voor filmen met een green screen 
 

 

  

https://link.dp-totaal.nl/5-tips-voor-filmen-met-een-green-screen

