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De visie m.b.t de zorg voor de bewoner met dementie vertrekt vanuit de algemene visie en de strategische 
doelen zoals vastgelegd in de opdrachtsverklaring van het woonzorgcentrum De Plataan.  
 

“ Het woonzorgcentrum De Plataan stelt zich tot doel de dementerende bewoners een belevingsgerichte zorg te bieden op 
een afzonderlijke woon- en zorgeenheid (woon- en zorgeenheid Villa Van Gogh). ” 

 

VISIE OP DE ZORG VOOR BEWONERS MET DEMENTIE  – 5 PIJLERS 
 

❑ Visie op dementie 

- Medisch onomkeerbaar proces 

- Grote emotionele impact 

- Competentiemodel 
 

❑ Visie op wonen 

- Kleinschalig 

- Huiselijk 

- Eigen kamer met persoonlijke herinneringen 

- Zo ‘normaal’ mogelijk 

- Aandacht voor groep en individu 

- Zo groot mogelijke vrijheid 

- Zorgen voor elkaar 

- Continuïteit (heterogene leefgroep) 
 

❑ Visie op zorg en relatie 

- Geen therapeutische sessies: activiteiten zijn een middel, maar geen doel op zich 

- Stimuleren van de sociale contacten onder de bewoners door leefgroepwerking 

- Afstemmen van de zorg op het individu in functie van de fase van dementie: dit betekent ook het 
respecteren van de eventuele passiviteit van sommige bewoners. M.a.w. focus op wel-zijn.. 

- Evenwicht tussen vrijheid, zelfstandigheid, geborgenheid en veiligheid 

- Inlevend benaderen (validation) 

- Respectvolle menselijke relatie als instrument 

- Dagdagelijkse activiteiten structureren de dag (opstaan, hygiëne, maaltijden en activiteiten bijvb. 
zingen, huishoudelijke activiteiten, verjaardag vieren, …) 

 
❑ Visie op familiebegeleiding 

- Emotioneel zeer ingrijpend 

- Er blijft een relationele binding 

- Familie als gelijkwaardige partner – inspraak in de zorg 

- Familieondersteuning: 
▪ Emotioneel 
▪ Informatie – open communicatie zowel individueel en in groep (familieraad) 
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❑ Visie op organisatie en medewerkers 

- Afzonderlijke woon- en zorgeenheid 

- Multidisciplinaire aanpak met overlegmomenten (zowel dagelijks als maandelijks) tussen de 
verschillende beroepsgroepen waarbij iedere medewerker vanuit zijn professionele achtergrond 
een toegevoegde waarde geeft aan de totale zorgverlening én ondersteund door gemotiveerde en 
voor de doelgroep geschikte vrijwilligers 

- Medewerkersprofiel: 
▪ Kennis: bijzondere kennis m.b.t. dementie 
▪ Relationele vaardigheden: groot inlevingsvermogen, communicatief, zeer geduldig 

- Medewerkersbeleid: 
▪ Ondersteuning en overleg 
▪ Inspraak 
▪ Vorming 

 

VISIE OP VORMING M.B.T. DEMENTIE 
 
Het organiseren van jaarlijkse bijscholing specifiek gericht op de problematiek van de oudere met 
dementie, kadert in het stimuleren van de professionaliteit van het personeel om een kwalitatieve 
zorgverlening zoals beschreven in de 5 pijlers m.b.t. de zorg voor de bewoners met dementie te 
waarborgen. 
 
 
 

PERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE PROBLEMATIEK INZAKE DEMENTIE EN DE OPLEIDING 
VAN HET PERSONEEL 

 
1. Referentiepersoon inzake de zorg voor de bewoners met dementie met als taken: 

• Bevorderen van de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor mensen met dementie en hun 
omgeving. 

• Helpen bij ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid voor omkadering en zorg voor de bewoners met 
dementie. 

• De directie helpen bij de vorming van het personeel op vlak van dementie. 

• Het personeel bewust maken van tekenen van beginnende dementie. 

• De betrokken artsen inlichten over opkomende dementie. 

• Het personeel en de familie van de dementerende motiveren om over de dementieproblematiek 
na te denken en initiatieven te nemen die het welzijn van de bewoner verbeteren. 

• Deel uitmaken van een netwerk met andere partners (expertisecentrum dementie, geriatrisch 
dagziekenhuis, referentiepersonen andere voorzieningen, ...) 

 
2. De coördinerend en raadgevend arts (CRA): 

• Meewerken aan de organisatie van bijscholingsactiviteiten voor het verplegend, verzorgend, 
paramedisch en logistiek personeel in overleg met de directie en de referentiepersoon inzake de 
zorg voor de bewoners met dementie. 

• Het formuleren van adviezen aan het personeel inzake de zorg voor de bewoners met dementie. 
 

1/08/2010 
Danny De Moor, directeur 
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