Cliëntprofiel | Indische cliënt, geboren in 1941 of eerder
Achtergrondinformatie cliëntprofiel
Identiteit cliënt
Meestal geboren op Java en anders elders in Nederlands-Indië.
Mogelijk meegemaakte ‘Life events’ cliënt (levensgebeurtenissen die de cliënt bewust heeft meegemaakt)
Koloniale verhoudingen, Tweede Wereldoorlog, dekolonisatie, gedwongen migratie naar Nederland (per boot).

Verdiepingsvragen bij typering cliënt uit het Zorgleefplan
Typering cliënt algemeen
• Doorvragen bij de vraag waar de cliënt is opgegroeid:
Bijvoorbeeld op een plantage, (voormalig concentratie)kamp, de kampong (dorp) of een weeshuis?
• Doorvragen bij de vraag over belangrijke herinneringen:
Bijvoorbeeld herinneringen uit de oorlog, dekolonisatieperiode, overtocht naar Nederland en de eerste opvang in Nederland?
• Doorvragen bij de vraag waar de cliënt een hekel aan heeft:
Bijvoorbeeld in de rij staan bij een buffet in verband met herinneringen uit het kamp?
• Doorvragen bij vraag over speciale kleding:
Bijvoorbeeld bij feesten, verjaardagen, een Indonesische klederdracht?

Extra vragen bij de vier domeinen uit het Zorgleefplan
Woon-, en leefomgeving
Woonruimte en zich thuis voelen
• Heeft u behoefte aan een extra ruimte, naast uw kamer, om uw familie te ontvangen?
• Brengt u een familiestuk, bijvoorbeeld de Kris (soort zwaard), gebedsbordje of een ander belangrijk voorwerp, mee?
•	Is de woning naar uw beleving voldoende gereinigd, gezuiverd (vooral van toepassing als de vorige bewoner kort geleden
is overleden)?
Participatie
Dagbesteding
• Herdenkt u elk jaar het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus?
•	Hoe belangrijk is het voor u om een kumpulan (gezellige bijeenkomst), masuk sadja (inloopdagen), pasar malam (braderie)
bij te wonen?
Sociaal leven
• Wie rekent u tot uw sociale netwerk (familie, vrienden, ook mensen in Indonesië en bijv. in Amerika)?
•	Vindt u het belangrijk om de herdenking van een overleden familielid of vriend op de 40ste dag na overlijden, bij te wonen?
En zo ja, hoe?
Mentaal welbevinden
Respect en respectvolle bejegening
• Hoe vindt u het dat u in Nederland ouder wordt en niet in Indonesië?
• Wilt u met meneer of mevrouw aangesproken worden, als tante of oom of bij uw voornaam?
Eigen identiteit en levensinvulling
• Hoe vaak denkt u nog aan het land waar u bent geboren en/of opgegroeid? Waar denkt u dan aan?
• Bent u weleens teruggekeerd voor een vakantie of familiebezoek?
•	Welk familielid is het beste op de hoogte van rituelen die uitgevoerd moeten worden bij ernstige ziekte, moeilijke omstandigheden of in de palliatieve fase?

www.djalanpienter.nl

Lichamelijk welbevinden
Eten en drinken
• Wilt u het liefst voorgekookt water drinken?
• Wilt u liever dat voedsel alleen met de rechterhand aangegeven wordt?
• Knapt u op van bubur nasi (tot pap gekookte rijst) als u zich niet lekker voelt?
Persoonlijke verzorging
•	Hoe kunnen we u het beste wassen als douchen niet mogelijk is: mandiën (soort bad), ruim water gebruik, flessen op
toilet, toiletdouche, eau de cologne verfrissingdoekjes?
• Wie kan u het beste helpen als u een Indische sarong en kabaja wilt dragen?
Medicijnen
• Bij welke klachten heeft u behoefte aan pidjit (soort massage), warme handdoeken of andere massage?
• Bij welke klachten gebruikt u naast de voorgeschreven medicijnen balsems, oliën of kruiden?
• Zijn er voorwerpen met speciale krachten die u in uw buurt wilt hebben? Zo ja, waar?

Invloed op het aanbieden van zorg & welzijn aan cliënt (4 domeinen van het Zorgleefplan)
Kruis hieronder de hokjes aan van de punten die voor deze cliënt van toepassing zijn (op basis van de antwoorden op de
vragen hierboven). Vul de punten eventueel aan met extra informatie, zodat het voor alle medewerkers duidelijk is hoe de
cliënt het liefst verzorgd en/of benaderd wil worden en waar rekening mee te houden. Onderstaande gegevens neem je mee
in het reguliere Zorgleefplan van de cliënt, die naast de reguliere zorg, cultuurspecifieke zorg ontvangt.
Lichamelijk welbevinden

Mentaal welbevinden

¨ Ik wil graag een fles water op mijn toilet.
¨
¨ Ik drink alleen voorgekookt water.
¨
¨ Ik wil graag alleen verzorgd worden door
¨
een man/vrouw (streep door wat niet van toepassing is)		
¨ Voedsel mag bij mij alleen met
¨
de rechterhand aangegeven worden.		
¨ Als ik niet lekker ben, knap ik op van bubur nassi
¨
(tot pap gekookte rijst), pidjit, warme handdoeken,
of een massage, balsems, oliën of kruiden
(streep door wat niet van toepassing is).
Extra uitleg:…………………………………………..
¨ Ik wil niet douchen maar mandiën.
¨ Ik wil niet dat met de handdoek waarmee ik afgedroogd
word ook de vloer wordt gedweild.
¨ Overige: ……
Woon- en leefomstandigheden

Ik kan niet tegen harde geluiden
Praat niet over mijn oorlogsverleden.
Houdt bij het kijken van televisie rekening met
documentaires over ………
Weet wie binnen mijn familie op de hoogte is van
de belangrijkste rituelen bij mijn overlijden.
Overige: ……

Participatie

¨ Ik heb behoefte aan een extra ruimte,
¨
om mijn familie in te ontvangen. 		
¨ U dient als volgt om te gaan met mijn familiestuk		
(schoonmaken, etc.)……………………………………………..		
¨ Indien de vorige bewoner net is overleden,
¨
dient de kamer/ het appartement gereinigd, 		
gezuiverd te worden door een geestelijke.		
¨ Overige: ……		
		
¨
¨

Ik wil stilstaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog
op 15 augustus. Namelijk op de volgende manier:
...................................................................................
...................................................................................
Ik bezoek de volgende Indische bijeenkomsten:
Kumpulan, musak sadja, pasar malam, andere,
namelijk …………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….......
(streep door wat niet van toepassing is)
Tot mijn familie reken ik: ………………………………………
Overige: ……
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