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TRAJECTBEGELEIDING
 Doel: 

Zicht krijgen op de situatie waarin de hulpvrager en zijn 
omgeving/mantelzorger zich bevindt, van waaruit komt 
de vraag?



In de Praktijk: eerste contact

Vanuit de zorgvrager

• De oudere van vandaag en morgen wil de regie in eigen handen

• Enkele kernwoorden:

 Zo lang mogelijk geïntegreerd

 Kritisch en zelfbewust

 Zorg op maat

 Zelf regisseur

 Zolang mogelijk actief

 Zo lang mogelijk autonoom

 Gemiddeld hoger opgeleid



Netwerkzorg

 = zorg van de toekomst = integrale chronische zorg

 Aanvraag gedaan = begin traject 

 Zelfs zonder concrete hulp te bieden, worden 
zorgvragers gevolgd



MDO (Multidisciplinair overleg)

• DOEL: zorg afstemmen op mekaar i.v.m. nood en verwachtingen van 
de zorgvrager

• Aantal vorig jaar: 30, dit jaar t.e.m. juni: 26

• Samenwerking tussen betrokken partners: vlottere hulpverlening 
kwaliteitsverbetering van de zorg

 DVC: 

• Standaard elke starter DVC

• Met thuiszorgpartners

• Tegemoetkoming hulpvraag voldoende of uitbreiding nodig?





Observatie van de praktijk

 Observeren van gedrag, gebeurtenissen, interactie:

 Ik zie…

 Ik hoor…

 Ik voel …

 Ik ruik…

 Noteer objectief (geen interpretatie) en koppel terug aan team 
vier successen en formuleer verbeterpunten

 Onze ervaringen:

 Medewerkers ervaren dit als leerrijk en zeer praktijkgericht

 Moeilijk om successen te vieren – vaak focus op wat beter kan 



Muziektherapie voor 
personen met dementie 



Bloemmodel Tom Kitwood



Dementia Care Mapping = DCM 
 Methode om persoonsgerichte zorg voor personen met dementie te 

evalueren en te optimaliseren 

 Mappen = iets in kaart brengen 

 Door observaties 

 Welbevinden van bewoners 

 Mapper = observator 

 Belangrijk: vertalen naar acties!

 Uitdagingen:

 Opleiding observator

 Grote tijdsinvestering (observeren gedurende 6 uur)

 Medewerkers voelen zich soms gecontroleerd



WSW - dementie

 Uitdaging: 

 Oudere moet zelf bron van info zijn, maar kan het vaak niet onder woorden 
brengen  observeren 

 Tool om 6 dimensies van welbevinden bij personen met dementie te meten 
adhv 5 stellingen per dimensie. 

 Als team vertaalslag maken naar persoonlijke doelen / aanpak van ouderen 

 Verschil DCM

 Beperkte tijdsinvestering 

 Weergave van laatste 2 weken

 Observator nauw betrokken bij dagelijks functioneren van oudere



Voorbeeld 
WSW




