
Ik, jij, samen MENS
Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg 

voor mensen met dementie





Intersectoraal

• Thuiszorgvoorzieningen 

• Residentiële zorg 

• Ziekenhuizen



Wat is 
goede 
zorg?

Wetenschappelijke 
bronnen & 
visieteksten

Praktijkervaringen 
zorg

Praktijkervaringen 
personen met 
dementie en 

mantelzorgers



Beeldvorming Normalisatie
Autonomie in 
geborgenheid

Afgestemde zorg 
voor de persoon 
met dementie

Mantelzorgers 
en naasten

De professionele 
zorgverlener en 

vrijwilliger

DE ZORGRELATIE

Persoonsgerichte benadering



Autonomie in 
geborgenheid

AUTONOMIE

GEBORGENHEID

Zelf kiezen

Mening vragen

Wilsbeschikking

Wat vind je belangrijk?

Veiligheid 

Risico’s minimaliseren

Beslissen in iemand 
anders naam



Autonomie in 
geborgenheid



“Het allermoeilijkste voor mij was om mijn moeder nog te laten doen wat ze nog kon 

en om het haar niet uit handen te nemen. Je ziet het geklungel. Het gaat allemaal 

fout. Ze deed echt foute dingen. Ik was voortdurend bezig de zaken aan het redden.  

Maar… ik vond het goed zolang het huis niet afbrandde. En dat was eigenlijk voor mij 

het belangrijkste: dat mijn moeder het gevoel bleef houden dat ze mee deed, dat ze 

niet uitgesloten werd en dat we de dingen samen deden.” 

José, zorgt voor haar moeder met dementie



Individuele inspraak en participatie

Persoon met dementie

continuüm

Wilsbekwaamheid is niet ‘alles of niets’
Afhankelijk van de 
• cognitieve mogelijkheden
• complexiteit van de beslissing
• de gevolgen van de beslissing
<-> Handelingsbekwaamheid



“Nothing about us, without us”

• Duidelijke en rustige communicatie
• Alle opties open bespreken 
• Uitzonderingen … 

• Toepassingsgebieden
• Persoonsgerichte intake 



Wie-ik-ben-document



“Nothing about us, without us”

• Duidelijke en rustige communicatie
• Alle opties open bespreken 
• Uitzonderingen … 

• Toepassingsgebieden
• Persoonsgerichte intake 
• Dagelijks bevragen grote en kleine beslissingen
• Inspraakorganen 
• Diagnose en opvolging



Medische diagnose

Zorgdiagnose

Vroegtijdige Zorgplanning



De kwetsbaarheid neemt toe

• Blijf zoeken naar wat lukt
• Concretiseer de beslissing
• Observeer het non-verbale (= indirecte zelfbeslissing)
• Gedeelde beslissingen 
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• Technologie: ethische dilemma’s

• Vermissingsprotocol



De plaatsvervangende beslissing

• Onvoldoende cognitieve mogelijkheden
• Zeer risicovolle situatie

Denk vanuit 

beleving van de persoon met dementie
draagkracht van de mantelzorgers



Plaats-
vervangend

Wilsbeschik-
king?

Traject VZP?

Vooroordelen
?

Helder 
moment?

Betrekken? 

Vroegere en 
huidige 

wensen?

Overtui-
gingen en 
waarden?

Alternatieven
? 

Levensduur? 

Betekenisvol-
le personen?



Meer informatie? 

herlinde.dely@dementie.be 


