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Van toepassing op: VZW

VISIETEKST DEMENTIE
Binnen onze woonzorgcentra streven we ernaar om onze bewoners met dementie “zorg op maat”
aan te bieden. Dit houdt in dat we hen met respect behandelen voor wie ze zijn en waren. Zo heeft
iedere bewoner zijn eigen levensverhaal die we in kaart proberen te brengen om beter te begrijpen
wie hij of zij nu is. Op die manier kunnen we onze zorg afstemmen op de noden van de bewoner.
Binnen ons huizen hebben we beschermde afdelingen voor
onze bewoners met dementie. Dit wil echter niet zeggen dat
bewoners met dementie enkel daar verblijven. Beschermde
afdelingen dienen enkel om gerichtere zorg te kunnen bieden
waar nodig en een betere veiligheid voor de bewoner te
garanderen. Het is dus mogelijk dat een bewoner, na
multidisciplinair overleg, verhuist van een open naar een
beschermde afdeling. Dit gebeurt enkel indien we van mening
zijn dat dit beter is voor zijn veiligheid en welbevinden.
Bewoners met dementie zijn binnen onze voorziening vrij om
zich te verplaatsen in de mate dat ze geen gevaar vormen voor
zichzelf en/of anderen. We hanteren hierin ook zo een fixatie-arm beleid. We( her)kennen de
bewoners met dementie als volwassen mensen met een eigen mening en trachten die zoveel
mogelijk te respecteren.
We houden binnen dit alles alsook rekening met de familie van de bewoner. Zij hebben vaak al een
hele weg afgelegd met hun familielid alvorens hij/zij bij ons komt wonen. We bieden hen een
luisterend oor en ondersteuning waar nodig. Slechts in kritieke situaties worden beslissingen
betreffende de bewoner genomen zonder medeweten van familie. We proberen hen te betrekken bij
de zorg van hun familielid.
Een heel belangrijk aspect binnen onze visie is dan ook de uitvoering hiervan. Binnen onze
woonzorgcentra zijn referentiepersonen dementie aangesteld met als voornaamste taak, naast de
levenskwaliteit van onze bewoners met dementie en hun omgeving optimaliseren, te informeren.
Informatie voor de medewerkers, families, vrijwilligers en andere geïnteresseerden omtrent
dementie en het proces in al zijn facetten om op een adequate manier met de persoon met
dementie om te kunnen gaan. Bewoners met dementie hebben nog heel wat kwaliteiten en
mogelijkheden die kunnen benut worden. We willen voor hen een thuis creëren waarin ze zichzelf
mogen zijn en waarin ze zo lang mogelijk datgene kunnen doen wat hen een gevoel van eigenwaarde
en welbevinden geeft. Zo kunnen we de bewoners in hun eigenwaarde laten en een stukje van hun
identiteit terug geven.
Binnen onze woonzorgcentra zijn onderstaande doelstellingen gedefinieerd:
• We benaderen iedere bewoner als volwassen mens, individu en als lid van de samenleving.
Zij worden serieus genomen en herkend in hun noden (zowel fysisch, emotioneel, psychisch
als spiritueel). Hierbij wordt rekening gehouden met de fases en de vorm van dementie
waarin ze zich bevinden.
• We staan voor belevingsgerichte en warme zorg.
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We stimuleren de bewoner zoveel mogelijk tot zelfzorg en bieden de vrijheid die hij/zij nodig
heeft.
We trachten een vaste structuur aan te bieden met een vaste dagindeling.
We verzorgen een rustgevend klimaat waarin de bewoner tot rust kan komen. We beperken
het aantal prikkels.
We zorgen voor een veilig klimaat en bieden geborgenheid waar nodig.
We willen de bewoner uitnodigen, om binnen de eigen mogelijkheden, nog zelf keuzes te
maken om zo optimaal mogelijk te functioneren.
We zoeken geen conflicten op en proberen geen discussies uit te lokken.
We stimuleren en helpen elkaar tot het bieden van goede zorg en zorg op maat voor onze
bewoners.
We werken multidisciplinair en betrekken familie zoveel als mogelijk bij de zorg en
beslissingen die genomen dienen te worden.
We volgen nieuwe ontwikkelingen op vanuit de expertisecentra en integreren deze in onze
zorg.
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