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23 mei  2022

 Afgestemde zorg voor personen met dementie: 

persoonsgerichte zorg als leidraad

 Dementiekompas Leie & Schelde

 Preventie en mantelzorgcampagne 2022

 Brainwave dementiezorg: complexe casus? 

Hoe pak je dit aan in de organisatie?

AGENDA

Echt benieuwd?  Volg ons op 

Expertisecentrum dementie 
paradox

ecdparadox
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AFGESTEMDE ZORG: persoonsgerichte zorg als 

leidraad bij personen met dementie

BOEK: Ik, jij, samen mens – Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met 

dementie

Afgestemde zorg 
voor de persoon 

met dementie

Goede zorg? Oog hebben voor wat op dat moment belangrijk is!

• Een goed gesprek
• Het haar in krullen draaien 
• Wassen aan de lavabo in plaats van onder de douche
• Samen zingen 
• Een wandeling maken
• Een knuffel geven
• Wat langer laten slapen
• Samen de soepgroenten snijden
• … 

Routinezorg
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Afgestemde zorg 
voor de persoon 

met dementie

Traject en opvolging

VZP

Zorgdiagnose

Ziektediagnose

Wie is wie??

 Wie ben ik document? (referentiekader)
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Wie is wie??
Moodboard UZ Gent

MIJN GEWOONTES

 AZ MARIA MIDDELARES

MIJN THUIS 

 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN
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LEVENSVERHALEN TIPS 
https://soulcenter.be/tools/bladbabbelbladen-levensverhaal

ZET DE KENNIS OM IN ACTIE

Iemand die met een klein gebaar of onverwachte attentie een moment van 
grote waarde creëert voor een ander… dat is een Mangomoment.

—

Vanhaecht et al. (2018). In search of Mangomoments. The Lancet Oncology. 

Mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet 
waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen 

patiënten, bewoners, familieleden en/of zorgverleners. Ze vinden plaats 
tijdens normale zorgactiviteiten, zijn niet ziekte specifiek en vergen geen of 

weinig tijd, middelen of energie.

https://mangomoment.org/

https://soulcenter.be/tools/bladbabbelbladen-levensverhaal
https://mangomoment.org/
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PREVENTIECAMPAGNE

 https://2voordeprijsvan1.be/homepage/filmpje/

https://2voordeprijsvan1.be/homepage/filmpje/
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MANTELZORGCAMPAGNE 2022

 23 juni 2022 is er de Vlaamse mantelzorgdag

 Cera, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer 

Liga Vlaanderen lanceert

 een set van drie kaartjes 

 Doel: Vlaamse inwoner uitnodigt om mantelzorgers in zijn of 

haar familiaal, sociaal of professioneel netwerk een blijk van 

waardering te tonen en een concreet aanbod ter 

ondersteuning te bieden. 

 maatschappelijke organisaties als mutualiteiten, 

eerstelijnszones, … op Vlaams niveau

DEMENTIEKOMPAS
https://www.eerstelijnszone.be/het-dementiekompas-zorg-en-
welzijnsgids-in-dementievriendelijk-schelde-en-leie

https://www.eerstelijnszone.be/het-dementiekompas-zorg-en-welzijnsgids-in-dementievriendelijk-schelde-en-leie


2/06/2022

8

CASUISTIEK: aanpak in jouw organisatie? 

 Thema van casuïstiek?

 Structureel of bij problemen?

 Aanpak in de organisatie? Vast stramien? Bio-psycho-sociaal 

model of andere?

 Wie organiseert? Wie is betrokken? Disciplines? Rol CRA/arts?

 Externen?

 Communicatie?

https://padlet.com/sabineboerjan/4rfduqjjrpqfppmw

Volgend OPD maandag 24 oktober:  

9u30 – 11u30


