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Wie zijn we?
RVT Nazareth
rvt nazareth is een woon- en zorgcentrum te Ukkel
voor 159 bejaarden die verzorging en begeleiding
nodig hebben.
rvt nazareth wil een thuis bieden aan oudere
personen die niet meer over de mogelijkheid
(fysisch, sociaal en mentaal) beschikken om
zelfstandig te wonen.
In het bijzonder richten we ons tot bejaarden die:
 een complexe zorgvraag hebben;
 dementerend zijn;
 palliatieve zorgen nodig hebben.
We willen een humane, kwaliteitsvolle en open
dienstverlening aanbieden die nauw aansluit bij
het levensverhaal en de belevingswereld van elke
bewoner.

VZW FAC SIMILITER
VZW Fac Similiter is een overkoepelende organisatie van de
werken van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven.
VZW FAC Similiter beheert de volgende instellingen:
■ RVT Nazareth
Een woon- en zorgcentrum voor 159 zorgbehoevende bejaarden
te Ukkel.
■ RVT Betlehem
Een woon- en zorgcentrum voor 335 valide
en zorgbehoevende bejaarden te Herent.
■ Windesheim
33 serviceﬂats voor valide senioren te Herent.
■ Kinderdagverblijf Prutske
Een kinderkribbe voor de dagopvang van 70 kinderen te Ukkel.
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In de voetsporen van...
De barmhartige Samaritaan
Jezus vertelt een indringend verhaal … (naar het evangelie van Lucas, hoofdstuk X, vers 30-37)
Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen.
Zij rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen.
Toevallig kwam een priester langs.
Maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg voorbij.
Een tempeldienaar die voorbij kwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen.
Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen.
Het was een Samaritaan. De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn
en legde er verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen.
Zij kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde.
De volgende morgen gaf hij de herbergier twee zilveren munten en zei: ‘Zorg goed voor hem.
Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel.’
Wat denkt u? Wie van deze drie was de naaste van het slachtoffer van de roofoverval?
‘De man die medelijden met hem had’, was het antwoord. ‘Precies’, zei Jezus.
“ Fac Similiter” wat betekent “ Doe zoals hij”
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De Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven
De vzw fac similiter werd opgericht in 1975, met als opdracht de werken van de Congregatie
van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven voort te zetten.
Zo wortelt zij in een eeuwenoude traditie van ‘dienende liefde’ die de congregatie
op zich genomen had sinds 1086.
De vzw doet dit met dezelfde evangelische inspiratie
die te vinden is in de parabel van de barmhartige Samaritaan.
Hierom heeft zij als naam de twee laatste woorden van deze parabel gekozen,
‘ Fac similiter’, en bovendien is dit de leuze van de Congregatie
van wie ze de geestelijke erfgenaam is.
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Wat is onze visie
Onze visie op de mens
Ieder mens hunkert naar een gemeenschap die hem aanvaardt en opneemt.
Een gemeenschap …
waar harmonie en samenhorigheid het onderpand vormen,
waar verbondenheid bestaat
tussen jong en oud,
tussen kinderen, ouders en grootouders,
tussen hen die steun nodig hebben en diegenen die een helpende hand reiken.
Ieder mens heeft nood aan menselijke waardigheid, aan een gevoel van “meetellen”.
Hierin vindt hij kracht om pijn, verdriet of verlies aan te pakken
en te verwerken wanneer deze hem treffen.
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Onze visie op oud worden

Oud worden is een verdere ontplooiing
van een levensverhaal waarbij het leven
waarde- en betekenisvol blijft.

Door ouderdom als deel van een onvoltooid
levensverhaal te zien, ontstaat de mogelijkheid
om negatieve aspecten van het oud zijn
te integreren zonder erdoor overweldigd
te worden.
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Onze visie op de bewoner
Ondanks het verlies van zelfredzaamheid
willen we de bewoner benaderen met respect
voor zijn beslissingen.
Dit betekent dat de bewoner zelf bepaalt wat
belangrijk voor hem is. We benaderen hem met
eerbied voor zijn eigenheid, levensovertuiging
en levensstijl.
Deze bewonersvisie heeft tot gevolg dat
de dienstverlening verleend wordt vanuit
een positief standpunt, waarbij:
 enerzijds de nadruk wordt gelegd op
wat de bewoner nog wel kan;
 en anderzijds aanvaard wordt
dat sommige zelfzorgtekorten niet meer
zijn terug te dringen.
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Onze visie op zorg voor personen
met dementie
In onze zorg voor personen met dementie
staan respect en waardigheid centraal.
Hiermee erkennen we dat de wereld waarin
de demente bejaarde nu leeft voor hem de
echte wereld is, die juist en waar is. Om de
bewoner te proberen begrijpen, besteden we
veel aandacht aan de communicatie met de
bewoner en zijn familie.
Naarmate het proces van de dementie
vordert, kan de bewoner minder
goed zijn emoties benoemen. In deze
gemoedstoestanden vinden zowel agressie
als tederheid gemakkelijk hun weg. Onze
zorg richt zich op het aanbieden van een
veilige, vertrouwde leefomgeving waarbij
we de bewoner alle aandacht, comfort,
tederheid en genegenheid schenken.
Deze zorg moet bovendien vanuit een warm
hart worden gegeven.
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Onze visie op palliatieve zorg
De focus van onze palliatieve zorg is ruimer dan de aandacht en de inspanningen
voor de terminale fase van het leven.
Grote aandacht gaat daarom naar de kwaliteit van het leven
bij het einde van het leven met bijzondere klemtoon op de kwaliteit van het sterven.
Palliatieve zorg wordt daarom omgedoopt tot “continue zorgverlening”.
Met “continue zorgverlening” proberen we kwaliteit aan het leven te geven
van bij de opname van de bewoner tot aan het sterven.
We willen in ons huis aan de bewoners een levenskwaliteit aanbieden waarbij comfort,
waardigheid, nabijheid en rust de peilers vormen van de zorgverlening.
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Eerbied voor de waardigheid
van de bewoner uit zich ook in
een respect voor zijn eigen keuze.
Hij leeft zijn eigen leven, en de dood
maakt deel uit van zijn leven.
We willen daarom de vraag naar
euthanasie niet ontwijken;
al strookt deze levensbeëindiging
niet met de christelijke visie van de
instelling die het respect
voor het leven voorop zet.
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Wat willen we bieden?
Een nieuwe thuis
rvt nazareth wil een nieuwe thuis aanbieden waar de bewoner zich goed
voelt in een leefklimaat aangepast aan zijn zorgbehoevendheid .
De basiskenmerken van deze thuis zijn:
 Een aangename leefomgeving die een bron is van veiligheid
en geborgenheid.
 Huiselijkheid met eerbied voor privacy en gezelligheid;
 Respect voor de levensovertuiging, de eigenheid en de levensstijl
van de bewoner;
 Respect voor de autonomie van de bewoner en de betekenis
die hij heeft voor anderen.

Een humane dienstverlening
In een humane dienstverlening wordt de bewoner als mens aanzien voor
wie het leven waarde heeft; ondanks alle beperkingen van ouderdom.
Op die manier wordt de instelling een plaats waar nog geleefd wordt, waar
iedere dag een betekenis heeft, zoals elke dag in het leven van elke mens.
We willen echter de moeilijke en pijnlijke omstandigheden van oud worden
niet verdoezelen, maar onze volledige aandacht schenken. We aanvaarden
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ook dat een bewoner zich goed kan voelen in het geleidelijk loslaten van de
dingen en zich toe te vertrouwen aan de helpende hand van de anderen.
Een humane dienstverlening houdt in dat:
 de medewerker zich niet laat overstelpen door de negatieve aspecten
van het bejaard zijn;
 men met het heden iets probeert te doen, zodat de toekomst open blijft.

Open staan voor iedereen
Open staan voor iedereen betekent respect hebben voor de eigen levensgeschiedenis van de bewoner en voor de mensen die hem dierbaar zijn.
Daarom moeten onze deuren open staan voor familie en vrienden van de
bewoner; zodat zij ook een stukje thuis ervaren in rvt nazareth.
We zijn een open gemeenschap waarbij de buitenwereld binnen de instelling
wordt gebracht en waarbij de instelling naar de buitenwereld gaat.
Open staan voor iedereen houdt ook in dat we de ﬁnanciële drempel voor de
bewoner zo laag mogelijk willen houden .
De instelling zal erover waken dat voldoende ﬁnanciële middelen aanwezig
zijn, die op een efﬁciënte en effectieve manier worden ingezet.
We willen ons blijven openstellen voor nieuwe maatschappelijke noden
door blijvend in te spelen op de evoluerende zorgvraag en door te blijven
anticiperen op toekomstige verwachtingen.
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Een hoog kwalitatieve dienstverlening
Een hoog kwalitatieve dienstverlening wordt bereikt
door een deskundige begeleiding.
Het aanbieden van een deskundige begeleiding is de
dienstverlening zo oriënteren dat de bewoner en zijn
familie hun verantwoordelijkheid blijven bewaren.
Een deskundige begeleiding heeft respect voor alle
dimensies van het leven (fysische, psychische en
sociale dimensie).
De voorwaarden voor een kwalitatieve begeleiding
zijn dat:
 de bewoner en zijn familie centraal staan,
waardoor een relatie ontstaat waarbij de
dienstverlener en bewoner en familie samen
praten, samen denken, samen beslissen met
eerbied voor wederzijdse gevoelens.
 een loyaliteit bestaat tussen de dienstverlener
en de instelling. Loyaliteit ontstaat als het
verwachtingspatroon van de instelling en
de dienstverlener samenvloeien tot
een coherent geheel.
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Onze medewerkers zijn onmisbaar
Ons project kan pas gerealiseerd worden dankzij de inzet
en de deskundigheid van onze medewerkers.
Elke medewerker vormt een onmisbare schakel
in een lange ketting die doorheen de tijd onze missie gestalte geeft.
Daarom sluit de instelling met zijn medewerkers een charter dat wordt gedragen door:
 de verwachtingen naar de medewerkers;
 respect voor de medewerkers.
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De verwachtingen naar de medewerkers
Elke medewerker stelt zich loyaal op naar de instelling.
Daarom moet men zich in zijn opdracht identiﬁceren met
de algemene kwaliteitsvisie, doelstellingen en strategieën
van de instelling.
Elke medewerker moet weten wat het doel is van zijn
functie en wat de relaties zijn tussen de verschillende
functies. Het doelgericht denken staat hierbij centraal
vanuit de vaste wil om zorg op maat van de bewoner te
realiseren. Daarom moet elke medewerker bereid zijn
verantwoordelijkheid te dragen.
Elke medewerker heeft de vereiste deskundigheid, kennis
en vaardigheden of de bereidheid deze te ontwikkelen.
Elke medewerker stelt zijn kennis en deskundigheid ter
beschikking van de anderen. Een collegiale samenwerking
en interdisciplinaire uitwisseling maken het mogelijk
elkaar aan te vullen en tot een echte groep te groeien.
Elke medewerker moet zijn steentje bijdragen aan de
toekomst van de instelling.
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Respect naar de medewerkers
We willen dat elke medewerker gewaardeerd wordt voor zijn inzet
en zijn deskundigheid in een sfeer van openheid en vertrouwen.
De waardering uit zich ook in de garantie die de instelling biedt
om de sociale wetgeving en akkoorden correct na te leven.
We willen een stimulerend en ondersteunend werkklimaat aanbieden
dat oog heeft voor het geluk en de ontplooiing van elke medewerker.
De instelling zal daarom een arbeidsomgeving aanbieden die ruimte
biedt voor bijscholing, empathie en zelfrealisatie van de medewerker.
We willen dat elke medewerker ﬁerheid en vreugde mag ervaren
over zijn geleverde prestatie.
De verwachtingen kunnen pas op elkaar afgestemd worden
als mensen met elkaar kunnen praten.
Echt praten van mens tot mens ….
Geeft zoveel energie
Is een bron van inspiratie.
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Het logo van de vzw Fac Similiter oogt jong, speels en fris,
en drukt de verbondenheid en samenhorigheid uit.
Er zit dynamiek, vertrouwen en vreugde in.
We zien drie menselijke ﬁguurtjes van verschillende leeftijd.
Wat opvalt is de kringbeweging. Het drukt de idee uit van
gemeenschap in verscheidenheid, van verbondenheid tussen jong
en oud, tussen kinderen, ouders en grootouders, tussen de mens die
steun nodig heeft en de helpende hand. Geen schakel mag ontbreken
want de één houdt de ander staande. Zo brengt ieder de andere tot
leven en houden ze mekaar in evenwicht.
Deze onderlinge wisselwerking reikt tot het diepste wezen van
iedereen, want hij die de andere optrekt en in beweging brengt
wordt ook door hem geraakt en bewogen.

Dit leidt tot een harmonie waar iedereen geeft en ontvangt…
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RVT NAZARETH
Waterloosesteenweg 961
1180 Ukkel
Tel. 02 373 64 11
Fax 02 375 65 23
E-mail info@nazarethrvt.be
Website: www.nazarethrvt.be
Erk. PE 3097
VS/BRU/113

verantwoordelijke uitgever: bruno wellemans, algemeen directeur rvt nazareth
grafische vormgeving: www.bullseyegraphics.be
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Waterloosesteenweg 961
1180 Brussel
telefoon 02 373 64 11
fax 02 375 65 23
e-mail info@nazarethrvt.be
www.nazarethrvt.be

20

