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WZC De Winde
Geslaagde experimenten
2017-2018

Schets afdeling dementievriendelijk werken
• WZC 25 jaar oud
• Dementieafdeling sinds : 2/1/2017
• 30 bewoners met dementie
• Jong en oud
• 2 leefgroepen (niet gesloten van elkaar)
• Er zijn geen bewoners die op de kamer zitten overdag

Afdeling dementievriendelijk werken
• Inspiratiedagen met gans het team: experimenten
• Met team visie uitgewerkt van wat we willen op een afdeling
dementie
• Verschillende beleefgroepen maken
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Reminiscentieruimte

Reminiscentieruimte

Reminiscentieruimte
• Doel:
• Ophalen van herinneringen
• Therapie
• Dagbesteding
• Opvang
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Reminiscentieruimte
• Doel:
• Groepsreminiscentie (kleine groepjes): vb: De geuren van
versgemalen koffie ophalen/mannenavond
• Individuele reminiscentie: vb: fotoboeken bekijken/gesprekken
over spulletjes van vroeger (reminiscentiekoffer)
• Bij overprikkeling bewoners tot rust brengen

Reminiscentieruimte
• Integreren op de afdeling
• Niet alleen de taak van ergo  gans het team en familie integreren
• Voor team
•
•
•
•
•

Teamvergadering (doel en nut uitleggen)
Team mee laten zoeken naar spullen
Openzetten van de ruimte
ZK verantwoordelijk stellen  mag andere medewerkers aanspreken
Afschuimen van rommelmarkten

• Toegankelijk voor familie persoonlijk uitleg geven!

Keukens in de leefgroepen
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Keukens in de leefgroepen

Keukens in de leefgroepen
Vroeger

Nu

• Au bain marie
• Om 11 uur de soep…om half 12
het middageten
• Weinig tot geen autonomie
• Weinig beleving rond
eetmoment

• Keukens op de afdeling
• Regeneratieoven
• Eten kan later
• Potten op tafel
• Bewoners helpen bij het
klaarzetten en opruimen
• Elke donderdagavond
kookactiviteit met ZK
• IPV echte planten (kruiden)

Keukens in de leefgroepen
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Kinderen op de afdeling

- Kinderen fleuren ouderen op
- Helpen bij activiteiten
- Op woensdag en vakanties

Living gevoel

• Bureau van
hoofdverpleegkundige weg
• Extra ruimte om tot rust te
komen

Geen verpleegpost op de afdeling
• PC staat in de living
• Briefing gaat door in de living

• Doel
• Meer aandacht en toezicht voor
bewoners
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Straatnamen
• Elke gang heeft een straatnaam
gelinkt met een foto
• Vergt oefening en is niet voor
iedereen van toepassing
• Oriantatie

Ervaringen van de verschillende beleefgroepen
• Verschillende beleefplaatsen
• Minder doolgedrag
• Minder agressie
• Meer rust op de afdeling

Fixatiearm / Sensomotorische integratie
• Fixatiemateriaal is niet op de afdeling aanwezig
• Voordelen:
• Mensen worden niet van hun vrijheid beroofd
• Minder agressie
• Minder aanhoudend doolgedrag
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Sensomotorische integratie
• Alternatief
• Ballendekens
• Verzwaarvesten
• Schootkussens
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