ModerneDementiezorg
Moderne dementiezorg is in onze ogen:
Zorg die zich richt op wat mensen met dementie nog wel kunnen, in plaats van de
nadruk te leggen op hun beperkingen.
Enkele aspecten van de veranderingen die gepaard gaan met de transitie naar moderne
dementiezorg zijn volgens ons:
a. Professionele zorgverleners richten zich meer op begeleiding van betrokkenen, in plaats
van handelingen over te nemen.
b. Minder uitsplitsing van werkzaamheden over meerdere medewerkers. Intramuraal meer
groepsleiders of vergelijkbare functies.
c. Meer bekendheid met het fenomeen dat mensen met dementie nog een lerend vermogen
hebben, maar dat dit anders werkt dan bij mensen zonder dementie.
d. Nieuwe diensten en producten van zorg- en welzijnsinstellingen.
e. Betere afstemming tussen professionele zorg en mantelzorg.
f. Deskundigheidsbevordering rond thema’s als:
- De invloed van bewegen op dementie
- Dementie en depressie (ongeveer 30% van alle mensen met dementie is ook
depressief)
- Communicatie met mensen met dementie
- Mogelijkheden van moderne hulpmiddelen
- Activiteiten
- Veiligheid
g. Tegengaan van verveling en eenzaamheid.
h. Aanpassingen in de woonomgeving
i. Andere inrichting van het buitengebied, zowel in buurten als rond zorginstellingen
Komt deze visie in belangrijke mate overeen met de uwe? En wordt deze visie in uw organisatie
wellicht nog onvoldoende in de praktijk gebracht? DAZ ondersteunt uw organisatie desgewenst
om de kanteling te (vervol)maken.
U kunt hierbij denken aan:
1. Een audit, waarin wij kortstondig ‘meelopen’ in uw organisatie, waarin wij nagaan in welke
mate de dementiezorg voldoet aan de laatste inzichten en stand der techniek.
2. Het verzorgen van lezingen over Moderne Dementiezorg, voor zorgverleners,
management, familieleden, cliëntenraden e.d.
3. Het verzorgen van workshops over moderne dementiezorg.
4. Het geven van trainingen aan zorgverleners en/of familieleden.
5. Het begeleiden van veranderingsprocessen bij een andere inrichting van dementiezorg,
zowel intramuraal als extramuraal.
6. Het ondersteunen van visiebijeenkomsten van directie en management.
7. Het geven van organisatieadvies.
8. Het maken van films om implementatieprocessen te ondersteunen en goede voorbeelden
te verspreiden.
9. Het organiseren van interne symposia en werkconferenties.
Kortom, een breed scala, van kortlopende activiteiten tot meer intensieve ondersteuning en
begeleiding. DAZ levert bij bovenstaande activiteiten altijd maatwerk.
Indien u belangstelling heeft voor ondersteuning bij de modernisering van uw dementiezorg,
komen wij graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt hierover met ons
contact opnemen via 035-6220336 of info@anderszorgen.nl.

