
Bijlage 1. 

 

De stellingen betreffende intimiteit en seksualiteit ,waar zowel de zorgmedewerkers, als 
bewoners en contactpersonen het in meerderheid mee eens zijn staan samengevoegd in 
onderstaand schema weergegeven (percentages zijn afgerond) 

 

De zorgmedewerkers en bewoners  
zijn het in meerderheid eens met de 
volgende punten  

Zorgmedewerkers (63) Bewoners /1e 
contactpersonen 
(112) 

 

Intimiteit en seksualiteit is ook in het 
verpleeghuis  de gewoonste zaak van 
de wereld. 

 

54% geheel eens                 
29% deels eens                  
16% niet mee eens                        
2  % geen mening 

 

54% geheel eens         
29% deels eens                   
5  % niet mee eens             
12% geen mening 

 

  

Het is belangrijk om ten alle tijden de 
privacy van de bewoners te 
respecteren. 

  

94% geheel eens                  
6  % deels eens                      
0  % niet mee eens                        
0  % geen mening 

 

 

86% geheel eens        
10% deels eens                
3  % niet mee eens          
1  % geen mening 

 

Een relatie tussen twee bewoners is 
acceptabel. 

 

 

77% geheel eens                 
14% deels eens                     
2  % niet mee eens                          
6  % geen mening 

 

64% geheel eens        
13% deels eens                
6 % niet mee eens           
17% geen mening 

 

 

Bewoners moeten ongestoord 
bezoek kunnen ontvangen  

 

 

77% geheel eens                  
19 % deels eens                     
3 % niet mee eens                           
2 % geen mening 

 

66% geheel eens        
27% deels eens                
6  % niet mee eens          
1  % geen mening 

 

 



 

Medewerkers zouden van alle 
bewoners moeten weten of zij een 
knuffel prettig vinden of niet 

 

63 % geheel eens                 
35 % deels eens                      
3 % niet mee eens                         
0   % geen mening                                                                                            

 

67% geheel eens        
24% deels eens                
5 % niet mee eens          
4 % geen mening 

 

 

 

De stellingen waar zowel de zorgmedewerkers, als bewoners en contactpersonen meer 
genuanceerd over denken dan wel soms niet mee eens zijn staan in onderstaand schema 
weergegeven (percentages zijn afgerond) 

 

Zorgmedewerkers en bewoners/                
1e contactpersonen geven meer 
nuance aan bij de volgende punten 

Zorgmedewerkers(63) Bewoners/                         
1e contactpersonen 
(112)  

 

Het is niet nodig dat 
zorgmedewerkers uit zichzelf over het 
onderwerp intimiteit en seksualiteit 
beginnen als er geen signalen worden 
gegeven door de bewoner of familie. 

 

 

32% geheel eens                              
41% deels mee eens                                               
23% niet mee eens                        
3  % geen mening 

 

 

71 % geheel eens        
19% deels eens                
6 % niet mee eens          
5 % geen mening 

 

Als zorgmedewerker hoor je in te 
gaan op vragen van bewoners over 
intimiteit en seksualiteit 

 

44% geheel eens                           
44% deels eens                     
8  % niet mee eens                        
2  % geen mening 

 

 

55 % geheel eens        
29% deels eens                
7 % niet mee eens          
9 % geen mening 

 

Medewerkers van een zorgteam 
moeten allemaal dezelfde visie 
hebben ten aanzien van intimiteit en 
seksualiteit bij bewoners 

 

19% geheel eens        
36% deels mee eens       
34% niet mee eens                  
11  % geen mening 

 

34% geheel eens        
29% deels eens                
26% niet mee eens          
10 % geen mening 

 



 

Mensen met dementie mogen een 
seksuele relatie hebben 

 

47% geheel eens              
37% deels mee eens           
6  % niet mee eens          
8  % geen mening      

 

27% geheel eens        
31% deels eens               
8  % niet mee eens          
35% geen mening 

 

Intimiteit en seksualiteit zou 
onderwerp kunnen zijn bij het 
jaarlijkse “Staalkaart gesprek”. 

 

 

51% geheel eens                
36% deels eens                     
3  % niet mee eens                        
8  % geen mening 

 

35% geheel eens        
22% deels eens                
6 % niet mee eens          
35% geen mening 

 

 

 


