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dementie

Ik moet naar huis
maar de deuren zijn gesloten.
Ik heb geen sleutel,
moet ik er harder tegen aan stoten?

Ik moet naar huis
maar ze zeggen dat ik hier woon.
Kom maar, u bent wat in de war.
Ik vraag: “Waar is mijn zoon?”

Ik moet naar huis,
de lichten gaan al aan.
Kom maar, wij brengen u naar bed.
Ik kijk haar niet begrijpend aan.

Maar ik moet naar huis
en de deuren blijven dicht!
De zuster trekt mij tegen zich aan.
En ik? Ik kijk hoopvol naar haar gezicht.

U hoeft niet naar huis,
daar is alles al geregeld, ze weten ervan.
U slaapt vannacht bij ons.
Ik geloof haar…omdat ik niet anders kan.

Maar morgen?…moet ik naar huis.

(Tineke Boer-Sander)

Voor meer info of vragen,
lees tevens onze andere folders

of contacteer iemand van de werkgroep:

Palmans Melissa
referentieverpleegkundige dementie

Caals Anneke
verpleegkundige

Van Laethem Tinneke
animatie

Goyvaerts Davina
zorgkundige

Leus Pieter
zorgkundige

Huysmans Sara
zorgkundige

De Vindt Anke
zorgkundige

Provinciale Steenweg 323 - Schelle



Onze visie
Wij zijn van mening dat het leven van de 
persoon met dementie de moeite waard is 
en blijft doorheen de gehele evolutie van 
het dementieproces. Dit komt tot uiting in 
de respectvolle wijze waarop wij met de 
persoon met dementie en zijn omgeving 
omgaan. Door middel van multidisciplinai-
re werking en constante bijscholing stre-
ven wij naar de verwezenlijking van deze 
doelstelling met accenten op waarden als 
kwaliteit van leven, kwaliteit van wonen en 
kwaliteit van zorg.

Onze doelstellingen
✔	door middel van bijscholingen meer inzicht verkrijgen in het 

syndroom en de beleving van dementie

✔	via interne bijscholingen informatie overbrengen naar collega’s 
om zo de omgang van het personeel met de bewoner met de-
mentie te optimaliseren: zorgen voor een goede begeleiding en 
een individuele benadering, ons beter leren inleven in de leefwe-
reld van de bewoner met dementie,...

✔	via folders, affiches, gastsprekers,... informatie en nuttige tips 
overbrengen naar familie, hen begeleiden en steunen, “er zijn”

✔	bewoner en familie beter leren kennen, om bepaalde gedragin-
gen, gevoelens, ... te kunnen begrijpen en er beter mee om te 
gaan

✔	de begeleiding en zorg aanpassen aan de individuele noden van 
de bewoners met dementie

✔	de infrastructuur aanpassen aan de behoeften van de bewoner 
met dementie

✔	multidisciplinair samenwerken voor het aanbieden van een 
optimale totaalzorg

Met deze folder willen we graag wat meer informatie geven over de 
werking van de werkgroep dementie in WZC Familiehof.

Omdat het niet altijd gemakkelijk is ...
... om te begrijpen wat er omgaat in hun hoofd
... om de juiste woorden te vinden
... om hun leefwereld te begrijpen

Omdat het niet altijd gemakkelijk is ...
... is de werkgroep dementie tot stand gekomen
 voor begeleiding en steun


