IN HET
HIER & NU
Onze visie op dementie
en werken met
mensen met
dementie

EVEN DIT
Wij werken waar mensen wonen. Waar mensen dagelijks leven
om precies te zijn. Dat maakt onze manier van werken speciaal en anders.
Dit geldt ook voor ons motto ‘Leef je eigen Leven!’ als het gaat om mensen
met dementie. ‘Hoe kunnen die nu een eigen leven leiden?’
zal de buitenstaander zich afvragen. Nee, helemaal een eigen leven leiden
is niet mogelijk. Iemand woont immers niet meer thuis en heeft dementie.
Maar, we kunnen wel een eind komen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij
wat iemand wel kan en te werken in het hier en nu. Onze cliënten leven
immers in het hier en nu. Om in te spelen op die zelfstandigheid (hoe klein
soms ook) moeten we goed kunnen observeren, veel van iemand weten,
communiceren op de manier die past bij iemand met dementie en kijken
naar individuele mogelijkheden. Deze manier van werken vraagt van ons
vakmanschap, actuele kennis van zaken, aandacht voor elk individu,
en tegelijkertijd flexibel, slim en vooral gastvrij werken. Wanneer we in
ons werk kijken naar individuele mogelijkheden, daarop inspelen èn zorg en
ondersteuning bieden, zal iemand zich prettig en behaaglijk voelen.
Dat is plezierig leven èn voldaan werken.
Hoe wij dat doen, staat in dit boekje.
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Bij dementie raken hersenen steeds meer beschadigd.
Ingewikkelde taken worden steeds moeilijker om
uit te voeren omdat het
bovenbrein, het denkende
brein wordt aangetast.
Het emotionele brein, dat
intuïtief en reflexmatig reageert, neemt steeds meer
‘werk’ over.
Mensen met dementie
reageren daarom direct
op hun omgeving. Als die
gunstig is, heeft dit een
positieve invloed op hoe
iemand zich voelt en dus
ook het gedrag.
Wij geven zorg, hulp en
ondersteuning aan men-

sen met dementie en aan
hun naasten (de mantelzorgers).
Ons uitgangspunt is dat
we met onze cliënten in
het hier en nu leven. Dat
doen zij immers ook.
Bovendien biedt ‘hier en
nu’ mogelijkheden. Voor
dat moment en misschien
voor een paar uur later.
Wij hebben geen verwachtingen, maar onderschatten niemand. We kijken,
luisteren, bieden structuur
en zorgen voor een veilige
omgeving. Wie in een van
onze woonzorgcentra
komt wonen leeft daar
veilig en beschermd.
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- LEVENSGESCHIEDENIS -

Met onze cliënten leven we
in hun hier en nu en geven
wij zorg en ondersteuning
die bij de persoon past.
Daarom is het erg belangrijk dat we iemands levensgeschiedenis kennen. Deze
kan aanknopingspunten
bieden voor een hobby,
voor activiteiten, een lied,
een rijm, voor een gesprek.

Maar bovenal is de geschiedenis van belang om
iemand te begrijpen in zijn
of haar gedrag. Bij iemand
met dementie blijven oude
herinneringen en ervaringen het langst ‘heel’.
Daarom hebben wij een
eigen levensboek ontwikkeld; Dit ben ik. Het dient
drie doelen. Cliënten zelf
kunnen het gebruiken,
familie kan actief meewerken met het vullen en actueel houden van het boek
en voor ons, de zorg, is het
een belangrijke bron van
informatie.

Het is van belang
om iemand te begrijpen
in zijn of haar gedrag.
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- ONZE ZORG -

Wij bieden kleinschalige
zorg* in drie woonzorgcentra (’t Huis aan de
Poel, Klaasje Zevenster en
Nieuw Vredeveld).
Voor mensen met dementie die nog thuiswonen
hebben we onze Dagbehandeling als mogelijkheid
voor dagelijkse structuur,
prettige activiteiten, lunch,

beweging en rust. Deze is
gevestigd in Klaasje Zevenster.
Wij werken waar mogelijk
vanuit de nieuwste ontwikkelingen en willen zo
creatief en innovatief mogelijk zijn. Wij geven onze
cliënten professionele zorg
en ondersteuning, zonder
afbreuk te doen aan het in-
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Onze basis
is rust,
structuur en
begrip.
dividu. Zo blijft er ruimte
voor eigenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en plezier.
Onze basis is rust, structuur en begrip.
Onze medewerkers zijn
vriendelijk, geduldig en
inlevend (empathisch). Zij
zijn geschoold in omgevingszorg ** en hebben

een gerichte welzijns- of
zorgopleiding. Het spreekt
vanzelf dat wij ons blijven
ontwikkelen en scholen.
Met elkaar vormen we één
team dat onze bewoners
verzorgt. Maar in het team
hebben mensen daarnaast
verschillende taken en
specialismen.
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Wij beschikken over:
• Activiteitenbegeleiders:
• Roomservicemedewerbieden naast verzorging
& begeleiding activiteikers: Zij ondersteunen
bewoners in de huiskaten voor onze bewoners
mer bij eten en drinken,
binnen- en buitenshuis,
maken een praatje en
ontwikkelen nieuwe actimaken de appartementen
viteiten en geven collega’s
schoon
en familie advies
• Helpenden: Zij verzorgen • Verpleegkundigen: verzorgen en begeleiden,
en begeleiden mensen
bieden verpleegkundige
gedurende de dag
zorg, hebben contact met
• Verzorgenden: ook zij
arts en andere behandeverzorgen en begeleiden,
laars, geven advies, indelen medicatie en hebben de contacten met
formatie en voorlichting
familie en mantelzorgers
aan collega’s en familie/
• Gespecialiseerd Verzormantelzorgers.
genden Psychogeriatrie:
doen hetzelfde werk als
verzorgenden en zijn
daarnaast onze specialisten in dementiezorg
• Woonbegeleiders: Doen
naast verzorging en begeleiding activiteiten in de
huiskamer
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- EIGEN LEVEN -

Eigenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, plezier, rust, structuur en begrip. Wat moet
je je daarbij in de praktijk
van alle dag voorstellen?
Allereerst dat een cliënt
zijn of haar leven zoveel
mogelijk kan voortzetten
in een omgeving die veiligheid en geborgenheid
biedt.
Belangrijk zijn daarom
gezelligheid (contacten),
reuring en ontspanning
(creatieve en inspirerende
activiteiten, maar ook
rust) en een eigen benadering (gericht op de persoon
zelf).
Het doel hiervan is tweerlei. Onze cliënten zullen
zich zo veel mogelijk op

hun gemak voelen en de
achteruitgang van het geheugen en desoriëntatie
zal zo veel mogelijk worden tegengegaan.
In gesprek met onze cliënt,
met de familie en met het
levensboek in de hand
proberen we het dagelijks
leven van iemand zo prettig en ‘gewoon’ mogelijk te
laten zijn. Denk hierbij aan
boodschappen doen, naar
de markt gaan, helpen met
koffiezetten of schoonmaken. Ook organiseren we
bezoeken aan theater en
musea en maken geregeld
uitstapjes met bus of boot.
Er is altijd professionele
begeleiding en we dwingen
niemand aan een activiteit
deel te nemen.
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Een cliënt kan zijn
of haar leven zoveel
mogelijk voortzetten
in een omgeving die
veiligheid en
geborgenheid biedt.
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Contact tussen familie,
vrienden of kennissen en ons is
van wezenlijk belang.

- FAMILIE,

VRIENDEN EN KENNISSEN -
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Contact tussen familie,
vrienden of kennissen
(mantelzorgers) en ons is
van wezenlijk belang voor
uw naaste en onze cliënt.
Een goede samenwerking
zal het dagelijkse leven
van iemand met dementie
die bij ons woont meer
betekenis geven. De mantelzorgers worden daarom
gevraagd mee te helpen
bij dagelijkse dingen. Op
een manier die wenselijk
en haalbaar is. Meehelpen kan bijvoorbeeld bij
individuele verzorging of
een persoonlijke activiteit,
maar ook bij koken, een
klusje doen, tuinonderhoud of meeëten. Het gaat
altijd in overleg en is nooit
dwingend.
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in de praktijk

- WONEN Wij hebben een zogenoemde kleinschalige woonomgeving.
In de praktijk betekent
dit dat we onze bewoners
een huiselijke en veilige
omgeving bieden die herkenbaar en overzichtelijk
is. Wij zijn ‘te gast’ in hun
woning. Dit is mogelijk
door onze eigen professionaliteit en door het inzetten van domotica zonder
dat de veiligheid in het
geding komt.
De inrichting van de huiskamers is herkenbaar voor
de bewoners (meubilair en

accessoires uit de ‘eigen
tijd’). Mensen kunnen hun
eigen meubels meenemen.
De kleuren zijn warm
en worden gebruikt om
ruimten en voorwerpen
te benadrukken of juist te
verdoezelen.
Licht speelt een belangrijke rol. Het bevordert het
slaap- waakritme en voorkomt passiviteit en zelfs
depressie.
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De inrichting van
de huiskamers is
herkenbaar voor
de bewoners
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- ETEN De maaltijd is voor de
meeste mensen een gezellig en aangenaam moment
in de dag.
Wij serveren de lunch en
het avondeten altijd op
vaste tijden. Er wordt ontbeten wanneer mensen
daar aan toe zijn. Dit kan
dus individueel.
Er wordt gegeten in de
huiskamers aan gezellig
gedekte tafels met wat

Er wordt ontbeten
wanneer de mensen
daaraan toe zijn.
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donkergekleurde tafelkleden en wit servies. Hierdoor kunnen mensen goed
zien wat ze eten. We eten
in een rustige sfeer met
weinig ‘afleiding’.
We hebben ‘normale’ servetten waarvan mensen
gebruik kunnen maken.
Alleen wanneer iemand
het echt nodig heeft, wordt
een servet om gedaan.
Het eten zelf wordt alleen
gemalen als dat echt nodig
is.
De maaltijd begint en eindigt met een ritueel (gebed, moment stilte).
Waar mogelijk scheppen
mensen zelf op en eten
zelf. Wie wil helpen met de
afwas is welkom.
Het is altijd mogelijk om
op het eigen appartement
te eten.
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- ZELFSTANDIGHEID -

Ook voor mensen met dementie is zelfstandigheid
(eigen regie) belangrijk.
In ons dagelijkse werk
ondersteunen wij daarom
mensen zo veel mogelijk
bij het nemen van eigen
beslissingen en zelfstandig
taken uitvoeren.
Je hebt ochtend- en avondmensen en daar houden we
rekening mee. ’s Ochtends
bepaalt de cliënt zelf wanneer hij of zij wil opstaan,
of hij/zij wil douchen,
welke kleding de voorkeur
heeft en wanneer er wordt
ontbeten.
Wanneer iemand naar de

wc moet, krijgt deze meteen ondersteuning van een
medewerker. De toiletten
zijn makkelijk te bereiken
en de wc zelf is duidelijk
herkenbaar. Onze cliënten
krijgen alleen medicijnen
op voorschrift van de arts
die door een gediplomeerde verzorgende worden
gegeven. Wanneer iemand
de medicijnen niet wil, nemen wij contact op met de
arts. Ook ’s avonds bepaalt
de cliënt zelf wanneer hij
of zij wil gaan slapen.
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de laatse zorg

In de laatste fase van
het leven, begeleiden wij
mensen zo dat zij met hun
naaste(n) op een zelfgekozen manier kunnen toe-

leven naar de dood. Onze
zorg is gericht op een zo
groot mogelijk gevoel van
lichamelijk en geestelijk
welbevinden.
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TIPS
Tot slot geven we 10 tips
die het contact met mensen met
dementie aangenamer maken.
Voor henzelf en voor hun naasten.

01 Mensen met dementie vinden
het vreselijk als ze niet serieus
worden genomen of behandeld worden als kleine kinderen. Praat dus
mèt iemand en niet over iemand.
Niet testen of overhoren (‘weet je
nog wie ik ben?’ of ‘weet je nog wat
we gister gegeten hebben?’), dan
benadruk je het onvermogen en
dat leidt tot een gevoel van falen.
Bevestig wat iemand nog wèl kan.
Per slot bloeit iedereen daar van op.

02 Praat over iets wat je kunt
zien, over het nu (het weer, een
schilderij aan de muur, de mooie
bomen, kleding).
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03 Praat over mooie dingen uit

06 Een zin tegelijk-wachten-

het leven van mensen,
herinneringen aan vakanties, het
werk wat iemand heeft gedaan.
Gebruik het boekje ‘Dit ben ik’ ter
inspiratie.

reageren-wachten. Als een dans.

04 Gebaren zeggen soms meer
dan woorden. Doe een handeling
voor (mensen doen het dan vaak
na: na-apen: Denk aan mee-eten:
zien eten doet eten).

09 Beweeg samen. Loop een
stukje of maak een wandeling.
Lukt dat niet? Maak dan samen
bewegingen in een stoel. Bewegen
stimuleert de doorbloeding van
de hersenen en daardoor de
alertheid. (Trouwens, ook kauwen
is bewegen).

07 Wees traag in lopen en doen.
08 Gebruik je intuitie.

05 Laat mensen doen wat ze zelf
kunnen, ook vaardigheden van oude
hobby’s (denk aan breien, haken,
bouwpaketten maken) bestaan
vaak nog.

10 Kijk naar het effect van wat je
doet en zegt.
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Dit boekje is samengesteld door
de vakgroep dementie van
Brentano Amstelveen.
Beeld: Saskia Kok,
Art-direction: Très Melis
Druk: Platform P
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