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Aanpak dementie AZ Maria 

Middelares

Valeer Verbeken
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• Diagnostiek

• Behandeling

• Rehabilitatie

• Opname en ambulant

• Samenwerking transmuraal

AANPAK

• Samenwerking neurologie-geriatrie-logopedie-ergotherapie-verpleegkunde

• Diagnostiek tijdens opname of ambulant

• Geriatrisch dagziekenhuis

DIAGNOSTIEK
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• Medische behandeling, maar ook:

• Rehabilitatie via “Cognufit!” (rehabilitatieprogramma)

- Samenwerking logo-ergo-verpleegkunde

• Draagkracht mantelzorger via educatie pakket “dementie en nu”

- 3 dementie coaches (logo-ergo-verpleegkundige)

- Samenwerking met Alzheimer liga-Paradox

• VZP opstarten via VZP consulent

WAT NA DIAGNOSE?

• Programma dementie en nu

• Cognufit!

• Project mantelzorgparticipatie

• Doc “mijn gewoontes”

DRAAGKRACHT EN SAMENWERKING MET MANTELZORG 
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Waarom participatie mantelzorger

• Seniorfriendly aspect

• Accreditering (JCI): educatie

• Geïntegreerde zorg:  zelfregie bij patiënt 

en mantelzorger

Waarom participatie mantelzorger
meerwaarde patiënt

• Empowerment patiënt en mantelzorger.

• Continuïteit van zorg 

• = educatie van mantelzorger

• Preventiebeleid
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Waarom participatie mantelzorger
meerwaarde zorgverlener

• Ondersteuning in verzorging en 

behandeling.

• Duidelijkheid in afspraken

• Educatie van de zorgverlener door de 

mantelzorger. 

Waarom participatie mantelzorger
meerwaarde organisatie

• Veiligheidscultuur binnen de organisatie 

optimaliseren

• Identificatie van de mantelzorger

– Duidelijke afspraken bezoek buiten de 

normale bezoekuren
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Inclusie van welke patiënten

• Cognitieve en gedragsstoornissen

– Verwardheid-dwaalgedrag

• Tekort aan zelfredzaamheid bij maaltijden

• Verhoogd valrisico

• Complexe zorg

• Stervensfase en comfortzorg!

Interdisciplinaire gedachte

Mantelzorger en patiënt maken deel uit van 

het interdisciplinair team
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Hoe concreet?

• Bevraging mantelzorger bij opname of tijdens 

hospitalisatie.
– Via anamnese

• Mantelzorger krijgt badge ter ID

Hoe concreet

• Maximaal 1  badge per patiënt.

• Educatie mantelzorger/zorgverstrekker wordt genoteerd in elektronisch 

zorgplan

• Aandacht bij 2-p kamer

– Akkoord bevragen van medepatiënt

• Bij ontslag badge terugvragen 
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Welke service aan mantelzorger

• Gratis maaltijd via BBW of middagplateau

• Reductie parkeertarief

– Systeem chronische-repetitieve ptn

• Mantelzorger verwijzen naar onthaal,

• Reductie naar  €1 per bezoek
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Doc mijn gewoontes
https://www.mariamiddelares.be/nl/nieuw

s/mijn-gewoontes-helpt-patienten-met-

cognitieve-stoornis-of-dementie

• Referentiepersoon dementie

• Dementie coach

• Adviserende functie

WERKING MET DEMENTIE EXPERTEN

• Ergo

• Logo

• Verpleegkundige (2)
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Opname  

persoon met 

dementie 

IN via ILG: order via 

anamnese naar ILG 

verpleegkundige  

Vpk ILG  stuurt via 

EO order naar 

dementie-experten

Advies van dementie expert of 

via PM van de afdeling aan

• Afdeling

• Patiënt

• mantelzorger

Indien nodig : 

ambulante 

opvolging: via 

afspraak 

** order via 

anamnese blad 

naar dementie-

expert 

of

Arts stuurt order  

(*)via EO naar 

dementie expert 

Vpk of andere MW 

stuurt order(*) via EO 

naar dementie expert

(*) criteria voor (pre)order:

Dementie met

• Gedragsstoornissen of

• Verwerkingsproblemen of

• Problemen met mantelzorg

Anamnese: luik 

cognitie:

Indien verwardheid, 

dementie of 

wegloopgedrag

o

f

** nog in opmaak
DEMENTIE EXPERT

Acties te nemen door dementie-experten

Dementie expert

– Advies aan mantelzorger 
• dementie en nu aanbevelen

• Cognufit!

• Mantelzorgbadge

• Doc mijn gewoontes

• Draagkracht- thuissituatie evalueren

• Sociale dienst inschakelen

– Advies aan persoon met dementie
• Cognufit!

– Advies aan behandelend team
• Mantelzorgbadge

• Doc “mijn gewoontes”

• Tips and trics

• Sociaal werker inschakelen

• Thuissituatie

• Oriëntatiebevorderende maatregelen

• Preventie wegloopgedrag

• Advies fixatie-arme maatregelen

• Preventie delier

• Folders delier, fixatiearm, dementie, mantelzorg, ….

Ambulante opvolging

• Ambulante opvolging van persoon met dementie en 

mantelzorger

Via nomenclatuur
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• https://www.mariamiddelares.be/nl/zoeken/dementie

WEBSITE AZ MM

• Groep sessies op G

• Fixatie arm beleid

- Wegloopdetectie

- Halve deuren

• Samenwerking met vrijwilligers

• Vorming medewerkers en vrijwilligers

• Maand van de oudere zorgvrager

• Samenwerking extern

- Inloophuis dementie

- Provinciaal overleg dementie

- Dementievriendelijk stad gent

ANDERE INITIATIEVEN

https://www.mariamiddelares.be/nl/zoeken/dementie
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WAT IS EEN DEMENTIE VRIENDELIJK ZIEKENHUIS EN EVOLUTIE NAAR…..


