
Project 
Van deur aan deur 

Deurhangers, iedereen kent ze wel. Van de tijd dat de 
pubers hiermee duidelijk maakten dat niemand welkom 
was, dat hun kamer ‘privé-eigendom’ was, op eigen 
risico te betreden. Vandaar kwam de inspiratie, zo’n 15 
jaar geleden. 

Ondertussen is het gebruik van deurhangers in Dijlehof een traditie. We gebruiken 
ze om aan te geven of iemand die dag een afspraak heeft bij de kapper, om te 
vertellen dat iemand tijdelijk afwezig is, om te vragen om de bewoner nog even in 
bed te laten totdat de kine langs komt, om de aangepaste kledij aan te duiden in 
de kleerkasten … 

Na 15 jaar is een grondige evaluatie op zijn plaats. Zijn de deurhangers nog nuttig? 
Worden ze effectief gebruikt? Zijn bewoners op de hoogte waarom we dit doen 
en gaan ze hiermee akkoord? De reacties waren positief en de ‘blijvers’ kregen 
een nieuwe lay-out: discreter, mooier en sneller herkenbaar dankzij de 
toegevoegde foto. 

Resultaat? Vijf deurhangers: 
1. Ik ben afwezig
2. Achter deze hanger hangt aangepaste kledij
3. Bij voorkeur te dragen tijdens mijn laatste reis
4. Ik blijf graag nog even liggen want de kine

komt langs
5. Ik blijf in mijn kamer

Maar eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat de huidige deurhangers er 
hoofdzakelijk zijn om onze organisatie te optimaliseren. Onrechtstreeks dragen ze 



zeker bij aan het welbevinden van de bewoner maar waar blijft de stem van de 
bewoner? Zijn/haar keuzes? Het is toch zijn/haar kamer? 
En zo kwam er een nieuwe deurhanger in de vorm van een bundel. Ontwikkelt 
voor en door de bewoners. Helemaal gericht op hun wensen die van dag tot dag 
en op elk moment van de dag kunnen verschillen. Aan elk van hen om te 
beslissen, wanneer ze hem aan de deur hangen en met welke boodschap. 
 
Het deurhangerboekje heeft volgende keuzemogelijkheden: 
 Altijd welkom, kom gerust even binnen 
 Altijd welkom maar nu even niet 
 Zoek niet langer, ik ben buitenshuis 
 Vraag naar mij, ik ben ergens in huis 
 Vergeet mij niet voor de activiteit 
 Vandaag doe ik niet mee met de activiteit 

 

Deze tool geeft bewoners en/of hun familie de kans om mee 
te delen wat hun wensen zijn op vlak van het betreden van 
de kamer en het al dan niet ontvangen van bezoek. Het 
geeft hen ook de mogelijkheid om te kennen te geven of ze 
al dan niet graag deelnemen aan een activiteit. Daarnaast is 
het voor de bewoner een geruststelling en een hulp om 
eventuele bezoekers te informeren waar ze hen kunnen 
vinden. Dit geeft aan de bewoners meer vrijheid om zich in 
huis te bewegen i.p.v. vast te zitten op de kamer wachtend 
op de komst van een eventueel bezoek of arts.  

 
Hopelijk draagt deze deurhangerbundel bij aan de autonomie, de zelfstandigheid 
en keuzevrijheid van elke bewoner. Ik hoor het graag. 
 
Succes ermee. 
Karin Vandoorne 


