DE ZORG VOOR BEWONERS MET
DEMENTIE VRAAGT EEN
SPECIFIEKE BENADERING.
 Voor ieder van onze bewoners willen we

een thuis creëren waar ook familie en
bekenden zich goed voelen en steun ervaren.

Referentiepersonen dementie zijn professionele
hulpverleners met een specifieke opleiding en
kennis inzake dementie. Ze zijn halftijds vrijgesteld
om zich binnen Domino vzw te engageren om
bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers
te ondersteunen in de zorg voor bewoners en daggasten met dementie.

 Het accent ligt op de PERSOON met de-

mentie. We trachten de individuele zorg
af te stemmen op de toenemende behoeften.



 Iedere bewoner wordt uitgenodigd om,



binnen zijn/haar mogelijkheden, zo lang
mogelijk actief te blijven.

REFERENTIEPERSOON DEMENTIE




Heb je vragen over dementie?
Nood aan een klankbord?
Interesse in dit project?
Extra info nodig?

 Het is onze overtuiging dat een rustige

omgeving, structuur en huiselijkheid bijdragen aan een gevoel van geborgenheid
en veiligheid.

 We zoeken naar een evenwicht tussen

veiligheid en vrijheid en streven naar zo
weinig mogelijk fixatie.

Aarzel niet om ons te contacteren:
Bjorn De Raedt 09/2354486
BjornDR@dominovzw.be
Nele Van Schelvergem 09/2354392
NeleVS@dominovzw.be

 Personen met dementie genieten van

muziek, nabijheid, een wandelingetje in
de tuin, passieve participatie aan een
hobby van vroeger, foto’s, iets lekkers, ...

In woonzorgcentrum Tempelhof, woonzorgcentrum Domino en dagverzorgingscentrum
Domino willen we bouwen aan een dementievriendelijk zorg– en woonbeleid waarin
partner, familie, vrienden, vrijwilligers maar
ook buren en andere geïnteresseerde
bezoekers een plaats hebben.

Meer informatie over dementie:

Kom eens buurten

www.alzheimerliga.be
www.dementie.be
dementie.vlaanderen

“Kom eens buurten” is een project
van Domino vzw in het kader van
Dementie Inclusief, een initiatief van
Alzheimerliga Vlaanderen vzw.

Onze bewoners en
daggasten
kijken naar je uit !

Samen dementie
draagbaar maken.

PROJECT: KOM EENS BUURTEN

In je buurt vangt Domino vzw sinds meer dan
25 jaar kwetsbare ouderen op. 85% van hen
lijdt aan dementie. Domino vzw wil een open
huis zijn waar iedereen welkom is. We willen
actief bijdragen aan het wegwerken van het
taboe dat op dementie rust en mensen kansen
geven op ontmoeting.
 “Kom eens buurten” is de ideale gelegenheid

om de drempel van het woonzorgcentrum of
het dagverzorgingscentrum over te stappen.
Het biedt de mogelijkheid om op een zinvolle
manier even tijd te maken voor kwetsbare
ouderen die door dementie beperkt zijn in
hun sociale contacten.

 We zoeken het niet ver: Heb je een leuke

hobby die ook op verplaatsing kan beoefend
worden? Bespeel je een muziekinstrument?
Ben je creatief? Houd je van bakken maar
heb je te weinig eters? Heb je fotomateriaal
dat je graag wilt tonen? oude films of muziek
die je wilt delen? Ken je enkele toffe
(Gentse) verhalen? Ga je met de hond wandelen en passeer je aan onze voordeur? Ben
je op zoek naar een zinvolle activiteit? Spring
dan eens binnen. Onze bewoners, daggasten en medewerkers kijken naar je uit!

PRAKTISCH

CONTACT IN NABIJHEID:

 De verwachtingen naar onze ‘buren’ zijn beperkt:

Een positieve ontmoeting is het hoofddoel bij je
bezoek. Het gaat er om samen een zinvol en
deugddoend moment te beleven en plezier te
maken. Vaak zit dit in kleine dingen.

we vragen een beetje van je tijd, een open houding naar mensen met dementie, discretie en
respect voor de privacy van onze bewoners en
daggasten. Kinderen onder de 14 jaar dienen
vergezeld te zijn van een meerderjarige begeleider.

 In een voorbereidend gesprek peilen we naar je

interesses en geven we je meer informatie over
Domino vzw en dit project. Op basis van dit gesprek zoeken we een passende match.

 Wens je in het project te stappen dan bieden we

een overeenkomst aan die het engagement van
beide partijen duidelijk omschrijft. Op die manier
genieten ’buren’ dezelfde bescherming en voordelen als onze reguliere vrijwilligers.

 Bij de eerste bezoeken vragen we op voorhand

Enkele tips geven we jullie graag mee:
 Vriendelijkheid en een glimlach zijn de basis

voor elk goed contact.

 Voel je vrij om je moment te kiezen. Plan je

bezoek op een rustig moment en leg jezelf
geen verwachtingen op.

 Niet de kwantiteit telt maar de kwaliteit!
 Vraag naar kleine activiteitideetjes (een voet-

bad, een puzzel, luisteren naar favoriete muziek, een fotoboek bekijken,…) maar ook gewoon zonder woorden bij een bewoner met
dementie gaan zitten, kan deugddoend zijn.

te verwittigen zodat we ondersteuning kunnen
voorzien of minstens je komst kunnen voorbereiden.

 Huisdieren zijn welkom, het is een ideaal mid-

 Alle ’buren’ en andere geïnteresseerden zijn uit-

 Spreek of stap niet te snel, onze bewoners en

genodigd op een infomoment over omgaan met
personen met dementie die zal doorgaan in de
polyvalente zaal van WZC Tempelhof.

 De deur van de referentiepersonen dementie

staat voor jullie open bij vragen, als klankbord of
in geval van moeilijkheden.

del tot contact.

daggasten hebben vaak een trager tempo.

 Wees bemoedigend in je contact, vermijd het

wijzen op fouten.

 Durf ook iets over jezelf te vertellen.
 Gebruik bij korte, duidelijke boodschappen.

 We bekijken het begrijp ‘buren’ zeer ruim. Ook

mensen die verder weg wonen kunnen komen
buurten.

NIET DE UREN SAMEN TELLEN
MAAR DE CONTACTEN DIE VOOR
BEIDEN ZINVOL EN WARM ZIJN.

