
Vragen persoonsbeschrijving/levensloop nieuwe bewoners: 

 

Ouderlijk gezin: 

 Waar is mevr./dhr. opgegroeid? Kunt u iets vertellen over de ouders en het 

gezin waaruit mevr./dhr. komt (samenstelling, hoeveelste kind, sfeer, beroep 

ouders, levensbeschouwing, sociaal/culturele achtergrond, overlijden, etc:? 

 

Eigen gezinssituatie: 

 Kunt u iets vertellen over de thuissituatie van mevr./dhr.? (gezin, 

samenstelling, sfeer thuis en aandacht voor levensbeschouwing, 

sociaal/culturele achtergrond, contacten/zorg met en voor anderen)? 

 

Opleiding en beroep: 

 Heeft mevr./dhr. een opleiding genoten, welke? Wat was het beroep? Heeft 

mevr./dhr. nog vrijwilligerswerk gedaan na het pensioen of eerder? 

 

Belangrijke gebeurtenissen: 

 

 Welke gebeurtenissen/(oorlogs)herinneringen-positief of negatief-heeft u in uw 

leven meegemaakt/opgedaan? 

 Had/heeft mevr./dhr. sterke angst/afkeer (bijv. onweer, dieren, bepaald 

persoon)? 

 Wat maakt mevr./dhr. echt verdrietig? 

 Waar kan mevr./dhr. echt van genieten? 

 Hoe kunnen we daar rekening mee houden? 

 

Belangrijke data: 

 Verjaardagen, trouwdatum, data overlijden dierbaren. 

 

Persoonsbeeld: 

 Hoe wil mevr./dhr. graag aangesproken worden?  

 Waar heeft mevr./dhr. plezier in? En waar een hekel aan? 

 Interesses en liefhebberijen, wat deed/doet mevr./dhr. graag? Waar was 

mevr./dhr. goed in? 

 Wat voor mens is/was mevr./dhr.? bijvoorbeeld; gezelschapsmens, 

perfectionist, volgzaam of graag de touwtjes in handen houden? 

Natuurliefhebber, dierenvriend, buitenmens? Kunstliefhebber, sportief type, 

spelletjesmens etc. 

 Wat vindt/vond mevr./dhr. belangrijk in het dagelijks leven? 

 Welke persoonlijke contacten zijn belangrijk voor mevr./dhr.? 

 Wat zijn belangrijke gewoontes voor mevr./dhr.?  

 Wat vindt mevr./dhr. belangrijk aan het uiterlijk? 



 Wat is typisch voor mevr./dhr. wat betreft kleding, kapsel, sieraden, stropdas?  

 Zijn er andere dingen die u ons wilt meegeven om een goed beeld van 

mevr./dhr. te krijgen? 

 

Zorg: beleving en waarden cliënt: 

Om de zorg rondom mevr./dhr. zo goed mogelijk te kunnen afstemmen is het zinvol 

om te weten wat mevr./dhr. tot nu toe zoal heeft meegemaakt wat betreft (complexe) 

zorg en wat de waarden en voorkeuren zijn op dat gebied.   

 

 Wat heeft mevr./dhr. zoal meegemaakt aan zorg?  

 medische behandeling, verpleging en/of therapie? psychische klachten? 

 Maakt het uit of mevr./dhr. door een man of vrouw verzorgd wordt? 

 Welke waarden en normen zijn belangrijk voor mevr./dhr.? 

 Heeft u verder nog aanvullingen wat belangrijk is om te weten rondom de zorg 

van mevr./dhr., zodat we daar rekening mee kunnen houden? 

 

 

 

 

 

 


