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Verloop van de namiddag

1. Kennismaking

2. Intro referentiekader: Kwaliteit van leven wonen en zorg voor 
mensen met dementie en hun naasten

3. Ervaringen uit het werkveld
1. Gitte – Hartentroef  (WZC Prinsenhof)

2. Kim – Samen Mens (WZC Stede Akkers) (Pauze)

3. Sandy – Samen mens - hulpmiddelenkoffer (Ferm)

4. Brainstorm 

5. Nieuws van Tandem



• Op vraag van de Vlaamse 

overheid

• Voor de hele zorg- en 

welzijnssector

• thuiszorg

• residentiële zorg

Foto’s: Leo De Bock



Wat is kwaliteit van leven, wonen en 
zorg voor mensen met dementie? 





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? 



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

• … 



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



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



Mantelzorgers 
en naasten

het SOFA-model

medezorgverlener

medecliënt naaste

expert

Onze bondgenoten in de zorg!



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



Prinsenhof – Hartentroef
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Woonzorgcentrum Prinsenhof beschikt over 

35 kamers verdeeld over twee afdelingen
• Afdeling Parkiet, 

bestaande uit 15 kamers, 

is specifiek ingericht voor mensen met dementie.

• Op afdeling Roodstaart zijn 

20 kamers beschikbaar 

voor fysisch zwaar zorgbehoevende ouderen.

Nauw verbonden aan ons woonzorgcentrum 

zijn er nog 45 assistentiewoningen
Deze mensen wonen op zelfstandige basis, maar kunnen 

beroep doen op diensten van het WZC. 

Zoals maaltijden, thuisverpleging, activiteiten, ed.



Door kleinschaligheid van het huis kunnen we echt toespitsen op

Huiselijkheid
In lockdown zijn we meer terug op zoek gegaan naar mogelijkheden voor kleine
huiselijke hoekjes, gezellige dagelijkse activiteiten, ed.

Individuele zorg
We gaan echt actief op zoek naar de noden van elke bewoner (met dementie) 
en hun familie, om zoveel mogelijk individuele en persoonlijk aandacht te
kunnen bieden.

Met project ‘samen MENS’ willen we ons als team echt nog meer
professionaliseren in deze twee kwaliteiten en de omgang met personen met 

dementie nog verbeteren
Daarom kozen we er onder meer voor om een heel divers team samen te stellen, 

familie en vrijwilligers mee te betrekken, ed.

Zo gingen we bijvoorbeeld, reeds bij het schrijven van het dossier, in gesprek
met collega’s, familieleden en vrijwilligers. Omdat we ervan overtuigd zijn dat

daar de meest waardevolle informatie te vinden was.   



Hartentroef

KT

Bewoner beter leren kennen

• Moodboard

• Vitrinekastjes 

Beeldvorming

• Activiteiten / vorming ASW →

huiselijkheid

• Fototentoonstelling

• Dementievriendelijke wandeling

LT

Van taakgericht naar mensgericht

Teamspirit 



Successen
▪ Corona: terug naar “roots” & huiselijkheid

▪ Gemotiveerd team, neuzen in zelfde richting

▪ Iedereen bevraagd

▪ “Droombeeld” & masterplan lopen samen

▪ Huiselijkheid cafetaria: dossier Cera

▪ Samenwerking Fotoclub & Heemkundige kring

▪ Vitrinekastjes: 

• “handmade” door technische dienst

• door iedereen goed onthaald (bewoners, 

personeel, familie, ed.)



Nog moeilijk….

▪ Moodboard niet zo ‘ingeburgerd’: communicatie, 

draaiboek?

▪ Van taakgericht naar mensgericht

• Heel persoonsgebonden versus grenzen stellen

▪ Teamspirit: swung in team houden

• Als trekker van groep vaak zelf bezig

• Elke discipline als zo druk met eigen job, hoe 

collega’s meekrijgen zonder ‘extra te belasten’



Stede Akkers – Samen Mens



IK, JIJ, 
SAMEN 

WZC Stede Akkers

▪MENS



▪ Verloop

Samen Mens Team

• op eigen engagement

• Multidisciplinair

Nulmeting

• Bevragen medewerkers, 

familieleden, bewoners om situatie bij 

start project te bepalen

• Geeft mee richting op welke 

fundamenten ingezet wordt tijdens 

project

Indiening 
aanvraag mei 

‘21
Selectie juli ‘21

Start 
engagement 

september ’21

Samen Mens 
Team

Nulmeting

1. Eerste fase



▪ Verloop

Bijeenkomsten

• 13 bijeenkomsten van 3u

Keuze fundamenten

• Normalisatie & Afgestemde 

zorg

Klankbordgroep

• Familieleden

Bijeenkomsten 
SMT

Keuze 
fundamenten

Klankbordgroep Actie

2. Tweede fase



▪ Actie

• Bestekbakjes 

• Koffiehoek

• Moodboard

• Afdelingsnamen

• Zithoek

• Familie betrekken

• Visie



TRY-OUT - blok B 

▪ Bestekbakjes + 
koffiehoek

Doelen: 

- Zelfredzaamheid stimuleren 

- Huiselijkheid 

- Tafel niet te vroeg dekken 

- Normalisatie



MOODBOARD 

TRY-OUT – blok A

▪ Bewoners
kenbaar maken

▪ Doelen: 

▪ -Bewoner kenbaar maken in één oogopslag

▪ -Vlot info kunnen doorgeven aan vrijwilligers, 

studenten, nieuwe collega’s 

▪ Praktisch: 

- Op elke kamer op dezelfde plek 

- Start bij opname → verdere aanvulling door paramedisch 

team 



▪ Afdelingsnamen

Doelen:  

- Normalisatie

- Herkenbaarheid

- Afgestemde zorg



TRY-OUT blok C 

▪ Doelen:

• Extra plaats om tot rust te komen

• Individuele activiteiten

• Herkenbaarheid

• Betrokkenheid familie 

EXTRA/QUOTE



▪ Familie 
betrekken bij 
zorgtaken 

- Familieraad terug opstarten

- Maaltijdbegeleiding

- Blijven slapen partners

- Communicatie



▪ Verloop

Meting Slotevenement Actie

3. Derde fase



▪ Aandachtspunten 

Communicatie

Tempo

Verwachtingen

Demotivatie

Weerstand

Energie



Samen Mens – Samen Ferm



Samen mens
Ferm Thuiszorg & mensen met (jong)dementie & hun naasten

https://www.samenferm.be/


We hebben zoveel kennis in verschillende zorgvormen, 

fijn dat we die kleine stukjes kunnen verbinden, 

zo gaan we elkaar sterker maken…

(Ellen, coach dagopvang, karwei en WAP) 





Er is veel vraag naar Woningaanpassing bij personen met 

dementie en die vraag stijgt elk jaar

(Sandy, coördinator woningaanpassing) 





Ik heb een hart voor mensen met dementie, 

ik wil leren omgaan met hen op een juiste manier

(Carine, verzorgende) 





In de praktijk is het ondersteunen van mantelzorgers van

personen met(jong)dementie zo belangrijk, onze verzorgende, 

zijn schatten voor mantelzorgers

(Hilde, stafmedewerker Mantelzorgnetwerk) 



Dagbesteding op maat aanbieden is bijzonder waardevol 

voor mensen met (jong)dementie

(Ann, coördinator gastopvang)





Wat jullie als verzorgende doen in de dagopvang, in het veld, is 

zeer waardevol

(Lut, regioverantwoordelijke ) 





Ons verhaal is zoveel meer waard als wij de ervaringen van onze 

verzorgende, verantwoordelijken en coördinatoren meenemen

(Pascale, stafmedewerker vorming)



Jullie mogen fier zijn op de organisatie waar jullie werken,

de naam Ferm thuiszorg is echt goed gekozen

(Anneleen, dementie-experte ECD Contact) 









Brainstorm…



Wat neem je mee?



najaar 2022



najaar 2022



podcast



Campagne: 

Graag uw attentie voor mensen met 

dementie

▪ Inclusief beleid | Onthou Mens

https://www.onthoumens.be/in-beeld/inclusief-beleid


Waar kan je ons vinden?

www.dementie.be/tandem

https://www.facebook.com/ECDTandem/

Expertisecentrum Dementie Tandem (pagina)

tandem@dementie.be

https://www.instagram.com/ecdtandem/
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