Dementievriendelijk woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum Villa Hugardis wil elke persoon die aan dementie lijdt specifiek
begeleiden. Hierbij willen we rekening houden met het stadium van dementie waarin de
persoon zich bevindt. Voor ieder van hen willen we een thuis creëren waar we tegemoet
komen aan de belangrijkste reden van opname: nood aan veiligheid en geborgenheid bij een
steeds toenemende zorgbehoefte.
Het dementievriendelijk zorgbeleid houdt onder meer in dat:
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

We geloven dat een zorgzame nabijheid leidt naar vertrouwen en rust.
We willen op een aangepaste wijze voor personen met dementie zorgen.
We willen vanuit een hoge betrokkenheid een waardevolle relatie opbouwen met
familie en naasten. Enkel zo kunnen we samen zorg dragen voor het welzijn en
welbevinden van personen met dementie.
We willen iedere persoon met dementie uitnodigen om binnen de marges van het
eigen kunnen, nog zelf keuzes te laten maken om zo optimaal mogelijk te
functioneren. Hierbij stellen we hun autonomie centraal.
We zijn steeds op zoek naar sporen van hoop, door te blijven zoeken naar
onvermoede mogelijkheden om de levenskwaliteit van personen met dementie te
bevorderen.
We communiceren op een aangepaste wijze met personen met dementie.
We zijn er van overtuigd dat het gedrag van personen met dementie gedeeltelijk
begrijpbaar is vanuit het levensverhaal.
We bieden een duidelijke structuur in dagindeling en woonomgeving.
We voeren een fixatiearm beleid voeren waarbij we voortdurend een evenwicht
zoeken tussen veiligheid en vrijheid.
We zijn niet verlegen om mensen die lijden aan dementie maximaal maatschappelijk
te integreren, voor zover dit een meerwaarde betekent voor de persoon zelf
(uitstappen, cafetaria, animatie, ergotherapie, zinvolle dagbesteding...).
We investeren in een referentiepersoon dementie die niet de bewoner en zijn familie,
maar ook het personeel bijstaat. Ook voor ons als zorgverlener houdt dit dagelijks
een ontdekkingstocht in, waaruit wij voortdurend leren.
Samen maken we op elk moment het dementievriendelijk zorgbeleid van onze
organisatie zichtbaar en voelbaar maken. We sluiten ons aan bij de nationale
engagementsverklaring campagne:

"Het gevoel, dat blijft altijd het langst bewaard bij
personen met dementie.
Ook al verstomt en verhakkelt hun praten en denken,
hun gevoelens kan hun lichaam niet verzwijgen..."
Informatie dementie
Men dient contact op te nemen met de referentiepersoon dementie
Patricia Ausloos
patricia.ausloos@ocmwhoegaarden.be

