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Consults dementievriendelijke woonomgeving  

Mensen met dementie zijn meer dan wie ook afhankelijk van de kwaliteit van 
de materiële en sociale omgeving. Is die aangepast aan hun specifieke noden, 
dan kan deze het functioneren en het welbevinden in belangrijke mate on-
dersteunen. Een dementievriendelijke woonomgeving gaat dan ook gepaard 
met beduidend minder moeilijk hanteerbaar gedrag en dus met een kleinere 
belasting van het zorgteam. 
Bovendien: tegemoet komen aan deze zwakste groep leidt eveneens tot een 
meer kwalitatieve woon, leef- en werkomgeving voor iedereen. 

Het dementievriendelijk maken van de leefomgeving vergt echter belangrijke 
structurele keuzes in de vorm van het gebouw en de achterliggende structuur. 
Dit kan ingrijpende implicaties hebben voor de werking. Dementievriendelijkheid 
is dus mee te nemen van bij de aanvang van het planningsproces, maar blijft een 
aandachtspunt tot en met de inrichting en de ingebruikname van het gebouw. 

We bieden dan ook de mogelijkheid via adviesgesprekken bij te dragen tot het 
formuleren van het plan van eisen en/of  uitgewerkte concepten en/of  bouw- en 
inrichtingsplannen te toetsen op hun dementievriendelijkheid. We zoeken mee 
naar dementievriendelijke oplossingen in het conflict met andere belangen. 

Bij  nieuwbouw, aan- of bijbouw of structurele 
verbouwing
 Consult dementievriendelijke architectuur   
Tijdens een adviesgesprek dementievriendelijke architectuur focussen we op 
de structurele elementen van het gebouw: het grondplan en de verhoudingen 
van ruimten ten opzichte van elkaar, het aantal ruimten en de functie ervan, 
de relatie met de buitenruimte en de publieke buitenruimte, de relatie tussen 
dienstruimten en woonruimten, de inrichtbaarheid van ruimtes in functie van 
de persoon met dementie, … 
Tevens bekijken we hoe de structurele elementen van het gebouw al dan niet 
dementievriendelijk zijn. We vertrekken van uw zorgvisie en zorgconcept. Be-
spreking van het plan kan echter inspireren tot een verdieping of  verfijning van 
zorgvisie en zorgconcept. 



Consults dementievriendelijke woonomgeving  

 Consult dementievriendelijke zorgtechnologie
Tijdens een adviesgesprek dementievriendelijke zorgtechnologie focussen we 
op een functiewijzer van relevante functionaliteiten voor personen met demen-
tie. Bij het overlopen van de functiewijzer houden we de visie van uw zorgor-
ganisatie in het achterhoofd. Daarna worden de verschillende functionaliteiten 
getoetst aan (de ideeën voor) het bouwplan. Uw keuzes worden samengevat in 
een functioneel programma van eisen, een gebruiksvriendelijke tool waarmee 
u zelf  de markt kan benaderen. Indien nodig helpen wij u via een onafhankelijk 
advies aan contacten van leveranciers van systemen of  producten.
 

Bij renovatie, meubilering en aankleding
 Consult dementievriendelijke (her)inrichting
Tijdens een adviesgesprek dementievriendelijke (her)inrichting focussen we op 
aankleding, keuze van materialen, kleuren, verlichting, meubilair, … We bekij-
ken hoe we via de inrichting het autonome gebruik van de ruimte door perso-
nen met dementie kunnen bevorderen. Ook de inrichting van de buitenruimte 
kan aan bod komen. De inrichting is onlosmakelijk verbonden met de werking, 
in het bijzonder rondom tijdsbesteding. We vertrekken dan ook vanuit uw visie 
hierop. De bespreking kan inspireren tot een verdieping of  verfijning hiervan. 

 Consult dementievriendelijke zorgtechnologie voor renovatie
Tijdens een adviesgesprek dementievriendelijke zorgtechnologie focussen we 
op een functiewijzer van relevante functionaliteiten voor personen met demen-
tie. Bij het overlopen van de functiewijzer houden we de visie van uw zorg-
organisatie in het achterhoofd. Daarna worden de verschillende functionali-
teiten getoetst aan het bestaande gebouw. Uw keuzes worden samengevat in 
een functioneel programma van eisen, een gebruiksvriendelijke tool waarmee 
u zelf  de markt kan benaderen. Hier worden ook de relevante reeds aanwe-
zige systemen in omschreven. Indien nodig helpen wij u via een onafhanke-
lijk advies aan contacten van leveranciers van systemen of  producten en/of  
systeem integrators.



Vormgeving
De consults steunen op theoretische modellen gecombineerd met jarenlange 
praktijkervaring. U krijgt tips and tricks aangereikt waarmee u zelfstandig 
aan de slag kan. Er is plaats voor interactie en concrete uitwerking van de 
adviezen op uw specifiek project.

Begeleiders
Patrick Verhaest, projectmedewerker bij het Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen vzw en co-auteur van het boek ‘Architectonica, een thuis voor 
mensen met dementie’. 
Bart Degryse, projectadviseur bij het Expertisecentrum Zorgtechnologie 
Cretecs, verbonden aan de Hogeschool Vives.

Betalingsmodaliteiten 
Prijs van een consult per dagdeel op aanvraag 
Architectuur/inrichting: info@dementie.be
Zorgtechnologie: bart.degryse@vives.be
U geniet een gunstiger tarief  indien u voor beiden kiest. Vermeld dit bij uw 
intekening.
 
Locatie
Het gesprek en eventuele vervolggesprekken gaan bij voorkeur door op de 
betreffende locatie. 
Planbesprekingen kunnen ook plaatsvinden op het Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen, Lokkaardstraat 8 te 2018 Antwerpen en/of  
Expertisecentrum Cretecs, Xaverianenstraat 10, 8000 Brugge.
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