Visie van Woonzorgcentrum
Herfstvreugde over “Dementiezorg”

We streven ernaar onze bewoners met dementie op een zorgzame en begrijpende manier
te benaderen vanuit een belevingsgerichte werkwijze. Iedere persoon heeft eigen
waarden, normen, behoeften, een levensgeschiedenis, … We respecteren deze eigenheid
rekening houdend met de fase van het dementieproces waarbinnen de bewoner zich
bevindt.
Onze bewoners zien we als individu maar ook als lid van de samenleving. We vertrekken
dan ook vanuit de mogelijkheden en niet vanuit eventuele beperkingen. We zijn ervan
overtuigd dat een persoon met dementie nog steeds keuzes kan maken zolang hij zijn
eigen veiligheid of deze van zijn omgeving niet in het gedrang brengt.
Een persoon met dementie is welkom in ons hele huis. In onze organisatie werken wij
met drie open afdelingen en een beschermde afdeling. We trachten een bewoner bij
opname te oriënteren naar de meest passende afdeling. We kiezen voor een beschermde
afdeling als dit nodig is om de veiligheid van de bewoner te kunnen garanderen.
Het is mogelijk dat een bewoner tijdens zijn verblijf verhuist van een open naar een
beschermde afdeling als wij vanuit een multidisciplinair standpunt van mening zijn dat dit
de beste keuze is om de veiligheid en het welbevinden van onze bewoner te waarborgen.
De beschermde afdeling is gelegen op de gelijkvloerse afdeling en bestaat uit 25 kamers.
De bescherming bestaat uit het voorzien van een codeslot aan de beide toegangsdeuren.
Binnen de afdeling is de bewoner vrij om zich te verplaatsen ook op het terras en de
binnentuin. De bewoners mogen steeds de beschermde afdeling verlaten onder
begeleiding van een personeelslid of familielid.
De familie van de bewoner wensen we op een open manier te betrekken bij de zorg. Wij
zien familie als partners in de zorg met als gezamenlijke doelstelling het welbevinden van
onze bewoners te bewerkstellingen. We trachten ook ondersteuning te bieden aan
familieleden rekening houdend met ieders draagkracht.
Omgaan met personen met dementie is geen gemakkelijke opdracht voor onze
personeelsleden en vrijwilligers. We willen blijven werken aan het ontwikkelen van een
juiste attitude bij alle zorgdragers. Binnen het vormingsbeleid van onze personeelsleden
zien we omgaan met personen met dementie als een belangrijk onderdeel.
Een belangrijke taak is hier weggelegd voor de referentiepersoon dementie. Onze
referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener die zich in de eigen
organisatie inzet om de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met
dementie en hun omgeving te bevorderen. Ze stelt zich op als aanspreekpunt voor
bewoners, familieleden en personeelsleden. Ze sensibiliseert het personeel en de

directie om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te
verbeteren.
Om de visie op dementiezorg verder uit te bouwen en vorm te geven werken we met een
werkgroep dementie bestaande uit de verschillende disciplines werkzaam in onze
organisatie. Vanuit deze multidisciplinaire benadering trachten we met een verruimde
blik samen te werken aan het verhogen van het welbevinden van onze bewoners met
dementie.

