
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonzorgcentrum Het Meerlehof  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
als ik in de spiegel kijk, 

kom ik iemand tegen 

die ik op een of andere manier ken, 

wij bewegen, 

als vanzelf en bijna gelijk. 

wij praten, 

wuiven, 

zeggen mekaar dingen: een mening, 

groeten. 

eender wat. 

ik ken haar, 

van ergens. 

Ik weet alleen niet vanwaar 

 

 

 



 

Mensen met dementie lijden aan een ernstige, onge-

neeslijke ziekte. 

Om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden, heb-

ben ze steeds meer hulp en ondersteuning nodig.  

Hiervoor is een professioneel en afgestemd samenspel 

tussen diverse zorgverleners met een persoonsgerich-

te benadering vereist. 

In Het Meerlehof is er aandacht voor de behoefte 

aan zorg en begeleiding van zowel de persoon met de-

mentie, de naaste mantelzorger als de familie. 
 

Informatie i.v.m. dementie 
 

Mensen die met het thema “dementie” in aanraking 

komen, hebben behoefte aan informatie en kunnen de-

ze op volgende manier bekomen: 

− bij de huisarts van de bewoner 

− bij het verpleeg/zorgkundig en  

paramedisch personeel 

− in het praatcafe dementie 

− via folders aan het onthaal, affiches, …. 

− bij de verantwoordelijke dementie Gert Lenaerts  
 

 

 

 



Woonzorgcentrum Het Meerlehof biedt voor dementen 

volgende totaalzorg: 

 

 

Lichamelijk comfort 

 

− Verlenen van verzorging met aandacht voor een 

maximale hygiënische zorg en dit door zoveel moge-

lijk aan de wensen van de bewoner te voldoen. 

− Preventieve maatregelen zoals een goede anti-

decubitusmatras, positioneringskussens, hiel- en el-

leboogbeschermers, …. 

− Aandacht voor voeding aangepast aan de noden van 

de bewoner 

− Verlenen van extra zorgen zoals mondhygiëne, huid-

lotions, aromatherapie 

− Aandacht voor omgevingsfactoren zoals aangepaste 

temperatuur in de kamer, lichtinval, … 

 

Psychosociaal comfort 

 

De noden van de dementerende bewoners zijn niet altijd 

even zichtbaar en daarom zijn we bij deze bewoners ex-

tra alert. We proberen op een belevingsgerichte manier 

met de angsten en emoties van de dementerenden om te 

gaan. 



Belevingsgericht betekent dat we ons in de leefwe-

reld van de demente bewoner verplaatsen, met als 

doel hem/haar gerust te stellen.  

We gaan mee in zijn/haar leefwereld om extra ver-

warring te vermijden.  

Als de dementerende bewoner en de familie ons no-

dig heeft voor een gesprek, staat het personeel 

steeds ter beschikking. 

 

 

Overleg 

 

Een goede relatie tussen de dementerende bewoner, 

de familie en het verpleeg- en zorgkundig personeel 

is belangrijk. Om dit te stimuleren wordt de familie 

zoveel mogelijk geïnformeerd en houden we rekening 

met hun mening bij de zorg voor de dementerende. 

Multidisciplinair overleg helpt het personeel op een 

passende manier om te gaan met de dementerende 

bewoner. 

 

 



Nemen van beschermende maatregelen 
 

Het Meerlehof kiest bewust voor een fixatiearm  

beleid. Omdat de gevolgen van fixatie vaak ernstig zijn, 

moet steeds de hoogst mogelijke vrijheid geboden  

blijven. 

In de procedure fixatiearm beleid: 

− wordt het accent gelegd op het gebruik van  

alternatieven om fixatie te vermijden; 

− worden de maatregelen vermeld die bij uitzonde-

ring toegelaten of helemaal verboden zijn indien 

fixatie onvermijdelijk is. 
 

 

Opleiding personeel met betrekking tot dementie 
 

Omdat werken met dementerenden niet altijd een even 

gemakkelijke opdracht is zal de opleiding i.v.m. dementie 

voor het personeel van Het Meerlehof in de eerste plaats 

inspelen op de behoeften van het personeel.  

Verder beogen we om op een structurele manier een zo 

breed mogelijke basiskennis i.v.m. dementie aan te 

bieden. 
 

 

 

 

 

 






