
    
BBBBij de verwezenlijking van de missie van Het Meerlehof worden de door de Vlaamse Gemeenschap opgedragen  

sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen (SMK’s) gedragen, rekening houdend met o.a. de interne afsprakennota 
 

 
    
 InspraakInspraakInspraakInspraak    
    IIIInspraakmogelijkheden in de algemene  
 werking van Het Meerlehof en in de  
 individuele hulp- en dienstverlening  

 worden zo ruim mogelijk uitgebouwd. 
    
 ZelfontplooiingZelfontplooiingZelfontplooiingZelfontplooiing    
    KKKKansen worden gecreëerd tot behoud en 
 ontwikkeling van de sociale en geestelijke  
 mogelijkheden van de bewoner door een 
 aangepast activiteitenaanbod, sociale  
 contacten, … 
    
 IntegratieIntegratieIntegratieIntegratie    
    DDDDe bewoner in staat stellen zijn/haar 
 sociaal netwerk voort te zetten, nieuwe 
 relaties te ontwikkelen en vrij bezoek 
 te ontvangen. 
    

Privacy & waardigheidPrivacy & waardigheidPrivacy & waardigheidPrivacy & waardigheid    
HHHHet eerbiedigen van de persoonlijke 
levenssfeer van de bewoner (gewoontes, 
gebruiken, godsdienstige of ideologische 
overtuiging, …). 
Respect voor de persoonlijke vrijheid en  
de eigen verantwoordelijkheid van de 
bewoner. 
Het verwerven en doorgeven van  
informatie met respect voor de privacy  
van de bewoner en familie. 
Een respectvolle omgang met en de  
kwaliteit van het leven van de bewoner  
staan centraal bij de hulp- en  
dienstverlening (zie ook de visie op  
animatie en fixatiearm beleid, de 
intentieverklaringen dementie  
en palliatieve zorgen die u vindt bij de 
interne afsprakennota bij opname). 

RechtenRechtenRechtenRechten    
HHHHet Meerlehof respecteert de rechten 
(politieke en burger) en de overtuigingen 
(ideologische, filosofische, godsdienstige) 
van de bewoner. 
    
AutonomieAutonomieAutonomieAutonomie    
DDDDe hulp- en dienstverlening stimuleert 
de zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
van de bewoner en respecteert 
de individuele levensstijl. 
 

Huiselijkheid en geborgenheidHuiselijkheid en geborgenheidHuiselijkheid en geborgenheidHuiselijkheid en geborgenheid    
HHHHet Meerlehof creëert een zo huiselijk 
mogelijke sfeer waarin de bewoner zich 
steeds geborgen en veilig voelt door 
o.a. een vlot en passend antwoord op zijn 
hulpvragen te geven. 

    
HHHHet Meerlehof is een open en toegankelijk huis waarbij we bewust kiezen voor gemengde afdelingen 

(validen & verzorgingsbehoevenden) en een fixatiearm beleid.  
De omgang met medebewoners wordt gestimuleerd door o.a. het gezamenlijk nuttigen van maaltijden,  

deelname aan animatieactiviteiten en het samenzijn in de gemeenschappelijke ruimten. 
Het personeel realiseert een kwaliteitsvolle dienstverlening door een positieve ingesteldheid, 

collectieve verantwoordelijkheidszin, respect voor het beroepsgeheim  
en een samenwerking waarin collega’s gemotiveerd worden. 

    


