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Ik, jij, samen MENS
Herlinde Dely – stafmedewerker kwaliteit en zorg

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

1. Kwaliteit van leven, wonen en zorg
2. Autonomie in geborgenheid
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• Op vraag van de Vlaamse 

overheid

• Voor de hele zorg- en 

welzijnssector

• thuiszorg

• residentiële zorg

• ziekenhuizen 

Foto’s: Leo De Bock
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Wat is kwaliteit van leven, wonen en 
zorg voor mensen met dementie? 

???

Wetenschappelijke 
bronnen & 
visieteksten

Praktijkervaringen 
zorg

Praktijkervaringen 
personen met 
dementie en 

mantelzorgers
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KERNWAARDEN

Een 
genuanceerde 
beeldvorming

Normalisatie
Autonomie in 
geborgenheid

Afgestemde zorg 
voor de persoon 
met dementie

Mantelzorgers 
en naasten

De professionele 
zorgverlener en 

vrijwilliger

DE ZORGRELATIE

Persoonsgerichte benadering

Een 
genuanceerde 
beeldvorming

Een persoon met dementie

Hoe kijken we als samenleving en als 
zorgverlener naar iemand met dementie?

Welke woorden en beelden 
gebruik je als je het hebt over 
dementie? 
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Leo De Bock

Maxime Minsen
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Thuis, 21/09/22
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www.onthoumens.be
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Normalisatie

“Zo normaal waar mogelijk, 
bijzonder waar nodig”

• Een interessante dagbesteding 

• Een huiselijke inrichting 

• Geen of zo weinig mogelijk 
beroepskledij

• Blijven deel uitmaken van de 
samenleving

• … 

WZC Lindelo, Lille
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De Bijster, Essen

Huis Perrekes, Oosterlo
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Autonomie in 
geborgenheid

AUTONOMIE

GEBORGENHEID

Zelf kiezen

Nothing about us, without us

Vroegtijdige zorgplanning

Wat vind jij écht belangrijk?

Veiligheid 

Risico’s minimaliseren

Een gedeelde beslissing

Niet betuttelen

Een plaatsvervangende beslissing

Emotionele steun

Een hulpmiddel

Autonomie in 
geborgenheid
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“Het allermoeilijkste voor mij was om mijn moeder nog te laten doen wat ze nog kon 

en om het haar niet uit handen te nemen. Je ziet het geklungel. Het gaat allemaal 

fout. Ze deed echt foute dingen. Ik was voortdurend bezig de zaken aan het redden.  

Maar… ik vond het goed zolang het huis niet afbrandde. En dat was eigenlijk voor mij 

het belangrijkste: dat mijn moeder het gevoel bleef houden dat ze mee deed, dat ze 

niet uitgesloten werd en dat we de dingen samen deden.” 

José, zorgt voor haar moeder met dementie

Afgestemde zorg 
voor de persoon 
met dementie

Ieder van ons heeft…
• een andere persoonlijkheid
• andere wensen 
• andere waarden
• andere toekomstverwachtingen
• andere humor
• andere hobby’s
• … 

Ieder van ons verandert

Kijk naar het verleden, het heden én de toekomst

21

22



23/11/2022

12

Verleden Heden Toekomst

UZ Gent

VZP
Doelzoeker
Wensboom
… 

Mantelzorgers 
en naasten

het SOFA-model

medezorgverlener

medecliënt naaste

expert

23

24



23/11/2022

13

www.theguardian.com

De mantelzorger als 
medezorgverlener

Praatcafé dementie

Buddywerkingen

De mantelzorger als 
medecliënt
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Radio 1
www.radio1.be/mistlicht
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http://www.radio1.be/mistlicht
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De mantelzorger als 

naaste

Als partner, vriend, kind, …

• “Hoe kan jij je hier partner, 

kind, vriend, … voelen?” 

• Intimiteit & seksualiteit

• Samen inrichten

• Zinvolle dagbesteding

© Leentje 
Vanderniepen

© WZC Avondrust, Gent

De mantelzorger als expert
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De professionele 
zorgverlener en 

vrijwilliger Vriendelijkheid

Geduld

Tederheid

Authenticiteit

Aandacht 

Kennis over dementie

Tijd voor een praatje

Gelijkwaardigheid

Onderzoekend

…

Hoofd, handen, hart en buikgevoel

van MENS tot MENS

September 2021: twintig nieuwe trajecten gestart!
Met de financiering van de Vlaamse overheid

28/03/23
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Beeldvorming Normalisatie
Autonomie in 
geborgenheid

Afgestemde zorg 
voor de persoon 
met dementie

Mantelzorgers 
en naasten

De professionele 
zorgverlener en 

vrijwilliger

DE ZORGRELATIE

Persoonsgerichte benadering

Individuele inspraak en participatie: in de 
samenleving en in de zorgvoorzieningen

Persoon met dementie

continuüm

Wilsbekwaamheid is niet ‘alles of niets’
Afhankelijk van de 
• cognitieve mogelijkheden
• complexiteit van de beslissing
• de gevolgen van de beslissing
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Dementie-inclusieve samenleving

70% van de mensen met dementie woont thuis

“Nothing about us, without us”

• Duidelijke en rustige communicatie
• Alle opties open bespreken 
• Uitzonderingen … 

• Toepassingsgebieden
• Persoonsgerichte intake 
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Wie-ik-ben-document

“Nothing about us, without us”

• Duidelijke en rustige communicatie
• Alle opties open bespreken 
• Uitzonderingen … 

• Toepassingsgebieden
• Persoonsgerichte intake 
• Dagelijks bevragen grote en kleine beslissingen
• Inspraak in de samenleving, in je organisatie, in de buurt, …
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De Vlaamse werkgroep van mensen met 

dementie

winkel.dementie.be 
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“Nothing about us, without us”

• Duidelijke en rustige communicatie
• Alle opties open bespreken 
• Uitzonderingen … 

• Toepassingsgebieden
• Persoonsgerichte intake 
• Dagelijks bevragen grote en kleine beslissingen
• Inspraak in de samenleving, in je organisatie, in de buurt, …
• Diagnose en opvolging
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Medische diagnose

Zorgdiagnose

Vroegtijdige Zorgplanning

De kwetsbaarheid neemt toe

• Blijf zoeken naar wat lukt
• Concretiseer de beslissing
• Observeer het non-verbale (= indirecte zelfbeslissing)
• Gedeelde beslissingen 
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De kwetsbaarheid neemt toe

• Blijf zoeken naar wat lukt
• Concretiseer de beslissing
• Observeer het non-verbale (= indirecte zelfbeslissing)
• Gedeelde beslissingen 
• De lokale handelaar als krachtige partner
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De plaatsvervangende beslissing

• Onvoldoende cognitieve mogelijkheden
• Zeer risicovolle situatie

Denk vanuit 

beleving van de persoon met dementie
draagkracht van de mantelzorgers
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Plaats-
vervangend

Wilsbeschik-
king?

Traject VZP?

Vooroordelen
?

Helder 
moment?

Betrekken? 

Vroegere en 
huidige 

wensen?

Overtui-
gingen en 
waarden?

Alternatieven
? 

Levensduur? 

Betekenisvol-
le personen?

1. Is er een wilsbeschikking voorhanden waarin de persoon met dementie aangeeft een 
handeling niet te willen? 

2. Vind je in het traject vroegtijdige zorgplanning aanwijzingen over de voorkeur van de 
persoon met dementie?

3. Ben je zeker dat het uit handen nemen van de beslissing niet gebaseerd is op 
vooroordelen of assumpties die te maken hebben met de leeftijd, het uiterlijk, de 
toestand of het gedrag van de persoon?

4. Is de handeling te dringend om af te wachten tot de persoon met dementie op een later 
tijdstip een meer helder moment heeft?

5. Heb je alle mogelijke inspanningen geleverd om de persoon met dementie te betrekken
bij de beslissing?

6. Heb je alle elementen in kaart gebracht en besproken die voor de persoon met 
dementie zouden meespelen, als hij de beslissing zelf zou nemen?

7. Hou je rekening met de vroegere en huidige wensen alsook met hoe de persoon met 
dementie zich nu voelt?

8. Hou je rekening met de overtuigingen en waarden (religieus, cultureel, moreel, politiek 
...) die de beslissing mee zouden beïnvloeden als de persoon met dementie zelf de 
keuze zou maken?

9. Indien van toepassing: heb je alternatieven overwogen die de rechten van de persoon 
met dementie minder schaden? (Bijvoorbeeld m.b.t. vrijheid, privacy ...)

10. Bij een (be)handeling die van invloed is op de levensduur van de persoon met 
dementie: ben je er zeker van dat de beslissing op geen enkele manier gemotiveerd is 
door een verlangen om de persoon met dementie te laten overlijden of de levensduur 
nodeloos te verlengen?

11. Heb je andere betekenisvolle personen bevraagd over hun visie, over de belangen 
die spelen, hun wensen, gevoelens, overtuigingen en waarden? Denk hierbij aan de 
vertrouwenspersoon, wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder, de familie, vrienden 
of andere betekenisvolle personen, de dichtste zorgverleners ...
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1. Ruimtelijk

2. In de tijd

3. Emotioneel

4. Fysiek 

5. Existentieel

6. Relationeel

7. Cognitief 

Vormen van geborgenheid

Meer informatie? 

info@dementie.be 
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