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Hulpmiddelen/Instrumenten/documenten zijn te 
vinden: 

• In de teksten in de fasen
• Overzichtelijk in de rechterkolom
➢ Links
➢ Patiënteninfo
➢ Documenten 

http://www.ikzoekeenzorgpad.be/
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Hulpmiddelen/Instrumenten/documenten:

• enkel voor HV

• zowel voor HV als voor MZ

• voor MZ (die je als HV aan MZ kan bezorgen)

• Doel: brede verspreiding en gebruik!

– > niet het warme water uitvinden!

http://www.ikzoekeenzorgpad.be/


1. Linken

https://www.dementie.be/ecdcontact/zorgaanbod-in-limburg/

De Verwijsgids dementie Limburg
bevat contactgegevens van 
Limburgse
diensten en organisaties in de zorg 
voor personen met dementie.

Aan de hand van vaak gestelde 
vragen:
“Bij wie of waar vind ik 
antwoorden?”
(cfr. Dementiekompas) vind je het 
Limburgse aanbod terug.

https://www.dementie.be/ecdcontact/zorgaanbod-in-limburg/


2. Patiënteninfo



Extra exemplaren, 
alsook affiches, via ECD 
Contact verkrijgbaar!

ecd.contact@hogevijf.be

011/88 83 84

mailto:ecd.contact@hogevijf.be


3. Documenten – enkele in de kijker

• Belevingswijzer

Om persoonsgerichte en belevingsgerichte zorg te kunnen 
aanbieden moet een hulpverlener zich kunnen inleven in (1) de 
levenservaringen en rekening houden met (2) de persoonlijke 
behoeften, mogelijkheden, voor- en afkeuren.

https://listel.pxl.be/sites/default/files/D11%20Belevingswijzer%20v.9%20180108.pdf


3. Documenten – enkele in de kijker

+ Formulier om 
toestemming te 
geven aan 
hulpverleners



3. Documenten – enkele in de kijker

• Mensen met dementie kunnen de belevingswijzer, met hulp 
van een naaste en/of hulpverlener (bvb gezinshulp) invullen.

• Men kiest zelf wat men invult en laat open wat niet van 
toepassing is.

• Stel dat de persoon met dementie niet meer in staat is om zelf 
zijn wensen te formuleren dan kan hij/zij/mz toestemming 
geven aan zorg- en hulpverleners om het document te 
raadplegen

• Ook digitaal in te vullen! (via 
http://www.dementie.be/ecdcontact/zorgpad-dementie-
limburg/) > makkelijkere verspreiding aan MZ en HV  

http://www.dementie.be/ecdcontact/zorgpad-dementie-limburg/


3. Documenten – enkele in de kijker

• Men kan aanvullen met foto’s, tekeningen, brieven, recepten, 
spreuken, anekdotes, … of in een doos bewaren met 
persoonlijke spulletjes

➢Hulpmiddel om samen met de persoon met dementie 
plezierige herinneringen op te halen zodat zijn/haar 
verhalen niet verloren gaan

Help mee bekend 
te maken en 
verspreiden!



3. Documenten – enkele in de kijker

Leidraad DMW

• ‘checklist’ voor maatschappelijk werkers, ter ondersteuning 
van gesprekken met thuiswonende mensen met dementie en 
hun mantelzorger

• Inhoudelijk:
– Tijdens een eerste gesprek: in kaart brengen van de ziekte-en 

zorgdiagnostiek

– Tijdens een tweede gesprek: diepgaandere aandacht voor de PMD, de 
MZ en het netwerk

– Tips voor eventueel volgende gesprekken

https://listel.pxl.be/sites/default/files/D17%20Leidraad%20DMW.pdf


3. Documenten – enkele in de kijker

Vragenlijst mantelzorger DMW

• ‘Vragenlijst’ voor de mantelzorger van de  persoon met 
dementie ter voorbereiding van het eerste gesprek met een 
medewerker van de dienst maatschappelijk werk

• De MZ kan een breed gamma aan vragen beantwoorden. Deze 
ondersteunen hem/haar in het bepalen van de focus van het 
gesprek met de HV

http://www.ikzoekeenzorgpad.be/sites/default/files/D24%20Vragenlijst%20mz%20DMW.pdf


3. Documenten – enkele in de kijker
Checklist voor doorverwijzing bij dementie

• Handleiding voor zorg- en hulpverleners om gemakkelijker te 
kunnen doorverwijzen naar de juiste zorg- en hulpverleners na 
een diagnose dementie

• Inhoudelijk:
– Enkele aandachtspunten bij doorverwijzing

– Opsomming disciplines

– Basis-ADL en Instrumentele ADL

– Psychosoc ondersteuning van

PMD en MZ

– Ondersteuning van Z-HV

– Samenwerking tussen Z-HV

https://listel.pxl.be/sites/default/files/D14%20Checklist%20doorverwijzing.pdf


Interessante documenten om ook met mantelzorgers te 
bespreken / aan hen mee te geven 

• Belevingswijzer: zie eerder

• Tips ‘in omgang’ :

– Communicatietips

– Adviezen in de omgang

– Tips voor de leefomgeving

– Voedingstips

– Tips voor zinvolle activiteiten bij personen met 
dementie + Brochure “Op bezoek bij.. Hoe kan ik 
een bezoek aan mijn naaste met dementie op een 
betekenisvolle manier invullen?”



Interessante documenten om ook met mantelzorgers te 
bespreken / aan hen mee te geven 

• Formulier ‘Ben ik een overbelaste mantelzorger?’

http://www.ikzoekeenzorgpad.be/sites/default/files/D25%20Formulier%20Ben%20ik%20overbelaste%20mantelzorger.pdf


Interessante documenten om ook met mantelzorgers te 
bespreken / aan hen mee te geven 

• Tips over zelfzorg voor mantelzorgers van personen 
met dementie 

• Brochure “Wat als thuis wonen niet meer mogelijk is? 
Brochure ter ondersteuning van de mantelzorger bij 
opname van een naaste met dementie in een 
woonzorgcentrum”

https://listel.pxl.be/sites/default/files/D20%20Tips%20voor%20mantelzorgers.pdf


Enkele Documenten ter inspiratie 
vanuit Limburgse zorgorganisaties

• Stroomdiagrammen intern zorgpad dementie 
Jessa Ziekenhuis

–Geriatrie

–Niet-geriatrie



Enkele Documenten ter inspiratie 
vanuit Limburgse zorgorganisaties

• “Spreken over VZP: Da’s toch BAESIC?” – NPZL



Enkele Documenten ter inspiratie 
vanuit Limburgse zorgorganisaties

• “Toolbox palliatieve zorg” – CWZC Zonhoven

• “Waakdoos” – WZC Ocura Montenaken





• Maak gebruik van het ZDL en haar 
hulpmiddelen!

• Maak mee bekend, verspreid mee!

• Indien je een document/onderdeel 
mist..

• Indien je een fout opmerkt..

• Indien een update nodig is..

• Indien een aanbod van jouw 
organisatie nog niet in de 
Verwijsgids dementie Limburg 
opgenomen is..

Laat het ons weten via 
ecd.contact@hogevijf.be !

mailto:ecd.contact@hogevijf.be


• www.ikzoekeenzorgpad.be

• www.dementie.be/ecdcontact/zorgpad-
dementie-limburg/ + nieuwsbrieven ECD 
Contact

– Verbeteringen/toevoegingen/updates

– Nieuwe impulsen

– Stimulansen tot implementatie

– Vormingstraject vanaf 2020

– …

http://www.ikzoekeenzorgpad.be/
https://www.dementie.be/ecdcontact/zorgpad-dementie-limburg/


Aan de slag met het zorgpad: 
een oefening 

En nu: ACTIE! 


