
Overlegplatform Dementie

Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie

04 juni 2019
locatie: WZC Lindelo te Lille



Agenda:

• Toelichting van het Referentiekader Kwaliteit van Leven, Wonen en Zorg voor 

mensen met dementie - Ik, Jij, Samen, Mens

• Toelichting piloot WOP-team Lindelo

• Kennisdelen op basis van de 6 fundamenten van het referentiekader

• Nieuws vanuit ECD Tandem

• Varia

• CADO Dessel

• Volgend OPD

• Rondleiding in WZC Lindelo









Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg 
voor mensen met dementie

Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg 
voor mensen met dementie

• Een antwoord op 

• de stijgende prevalentiecijfers

• de negatieve berichtgeving over ouderenzorg

• Intersectoraal

• Thuiszorgvoorzieningen 

• Residentiële zorg 

• Ziekenhuizen

• Richt zich tot iedereen die het mandaat heeft om mee iets te veranderen

• Bottom-up EN Top-down-verhaal

==> Werken rond een visie vereist inbreng op elk niveau

==> Proces wordt begeleid door management



Wat is 
goede 
zorg?

Wetenschappelijke 
bronnen & 
visieteksten

Praktijkervaringen 
zorg

Praktijkervaringen 
personen met 
dementie en 

mantelzorgers



KERNWAARDEN

Beeldvorming Normalisatie
Autonomie in 
geborgenheid

Afgestemde zorg 
voor de persoon 
met dementie

Mantelzorgers 
en naasten

De professionele 
zorgverlener en 

vrijwilliger

DE ZORGRELATIE



Beeldvorming

Een persoon met dementie



Normalisatie
“Zo normaal waar mogelijk, 

bijzonder waar nodig”
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Autonomie in 
geborgenheid

AUTONOMIEAUTONOMIE

GEBORGENHEIDGEBORGENHEID

Zelf kiezen

Mening vragen

Wilsbeschikking

Wat vind je belangrijk?

Veiligheid 

Risico’s minimaliseren

Beslissen in iemand 
anders naam



Afgestemde zorg 
voor de persoon 
met dementie
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Triadisch werken

De mantelzorgers als bondgenoot in de zorg

Mantelzorgers 
en naasten



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



TOEPASSINGENTOEPASSINGEN

KERNWAARDEN

Beeldvorming Normalisatie
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TOEPASSINGENTOEPASSINGEN

Geclusterd: levensdomeinen (WHO)

• Architectuur en inrichting
• Betekenisvolle dagbesteding
• Cultuur
• Zorg voor mensen met een migratie-achtergrond
• Dossiervorming en zorgplan 
• Hulpmiddelen
• Intimiteit en seksualiteit 
• Maaltijdzorg
• Maatschappelijke participatie
• Moeilijk hanteerbaar gedrag
• Palliatieve zorg en levenseindezorg
• Preventie
• Psychosociale ondersteuning voor personen met 

dementie en hun mantelzorgers
• Reminiscentie
• Vermissing
• Vrijheid en fixatie
• Vrijwilligerswerking
• Vroegtijdige zorgplanning
• Zinbeleving









TOEPASSINGENTOEPASSINGEN

KERNWAARDEN
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Beeldvorming Normalisatie
Autonomie in 
geborgenheid

Afgestemde zorg 
voor de persoon 
met dementie

Mantelzorgers 
en naasten

De professionele 
zorgverleners en 

vrijwilligers

DE ZORGRELATIE



Waar sta je met jouw organisatie?

TOEPASSINGENTOEPASSINGEN

KERNWAARDEN

Beeldvorming Normalisatie
Autonomie in 
geborgenheid

Afgestemde zorg 
voor de persoon 
met dementie

Mantelzorgers 
en naasten

De professionele 
zorgverlener en 

vrijwilliger

DE ZORGRELATIE
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• Waardegedreven

• Visie en missie

• Gedragenheid 

• Medewerkers, familieleden en vrijwilligers

• Grenzen vervagen

• Competenties en talenten

• De organisatie zelf

• Innovatie

• Leren en reflecteren

• Zorgen voor …

• Organisatiestructuur

• Leiderschap
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• Dementievriendelijke thuiszorg

• Dienst voor gezinszorg

• Dienst maatschappelijk werk ziekenfonds

• (huis)Apotheker

• Dementievriendelijke ziekenhuizen

• Kleinschalige woonvormen

• Intersectorale samenwerking



Wie-ik-ben-document



Opbouw van het boek

1. Inleiding

2. Kwaliteit van leven, wonen en zorg

3. Het model

1. Opbouw

2. Kernwaarden 

4. De zorgrelatie met zes fundamenten

5. Toepassingen in dementiezorg

6. Sectorspecifieke aanvullingen

7. Organisatiespecifieke voorwaarden

8. Proeven van cultuurverandering

Te koop via https://winkel.dementie.be Te koop via https://winkel.dementie.be 



• Reizende tentoonstelling

• Website www.dementie.be/referentiekader

• Educatief pakket zorgopleidingen
• Voor studenten bachelor- en HBO5-opleiding
• Online modules en werkcolleges
• Handleiding voor de docent

Meer info? 
Herlinde.dely@dementie.be





• Engelstalige samenvatting

• Extra studiedagen
• 21 november 2019 (Leuven)
• (April/mei 2020 in regio TURNHOUT)
• Inschrijven via 

https://infocentrum.dementie.be

https://infocentrum.dementie.be/


• Pilootprojecten bij het referentiekader dementie
• Met de financiering van de Vlaamse overheid 

en Cera
• Periode: april t.e.m. december 2019
• Doelstelling: afgestemde, persoonsgerichte 

zorg voor mensen met dementie

2 ZHn 2 WZC 2 TZ
6 

projecten



Lindelo: WOP-project



Werelddag dementie – 21 september 2019

MOL

Cultuurcentrum ’t Getouw, Mol

Inschrijven mogelijk vanaf 17/06/2019

Prof.Dr.Manu Keirse

Getuigenis persoon met dementie

Workshops



Manifest "Hand in Hand"



Kalender - Najaar 2019

• Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie

• 12/09/2019: Omgaan met onmacht (Malle)

• 12/12/2019: Verbindend communiceren

• 3/10/2019 Nachtelijke onrust bij mensen met dementie – ECD Tandem - Turnhout

• 7/11/2019: Interregionale Conferentie Dementievriendelijke gemeente – Kasterlee

• 19/11/2019: hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen voor mensen met dementie 

(Kortrijk)

• 01/10/2019: Avondlezing ism Hivset : Dementie: vriend of vijand?



Volgend OPD Meer informatie

tandem@dementie.be

8 oktober 2019 

13:30 tot 16:30u

thema: Moeilijk hanteerbaar gedrag

locatie: ?

mailto:tandem@dementie.be

