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VISIE OP ZORG VOOR BEWONERS MET DEMENTIE 

 

Woonzorgcentrum Ter Nethe biedt een specifieke zorg voor bewoners met dementie aan. Deze 

omvat een totaalpakket aan medische, verpleegkundige, paramedische en psychosociale 

begeleiding. Vanuit de belevingswereld, het levensverhaal, de wensen en de behoeften van de 

bewoners zoeken we naar een zinvolle manier om hen een optimale levenskwaliteit te bieden. 

 

Wij zijn van mening dat het leven van bewoners met dementie de moeite waard is en blijft 

doorheen de hele evolutie van het dementieproces. Dit komt tot uiting in de respectvolle wijze 

waarop wij met de bewoners met dementie en hun omgeving omgaan. 

Wij willen ons toespitsen op een belevingsgerichte en warme zorg. Het bieden van veiligheid, 

ondersteuning en bevestiging van de leefwereld van de bewoners zijn daarbij belangrijke 

pijlers. 

 

Woonzorgcentrum Ter Nethe zorgt voor een aangename, veilige en huiselijke sfeer. Het is de 

bedoeling dat we een rustige omgeving creëren waar de bewoners zich geborgen en veilig 

voelen. Wij geloven dat zorgzame nabijheid leidt tot vertrouwen en rust. 

 

Wij willen de bewoners uitnodigen, om binnen de eigen mogelijkheden, nog zelf keuzes te 

maken om zo optimaal mogelijk te functioneren. 

 

Wij willen de bewoners met dementie structuur bieden in de dagindeling en de woonomgeving. 

 

Wij willen de bewoners met dementie maximaal integreren in het gebeuren in en buiten het 

woonzorgcentrum. 

 

Wij willen een fixatiearm beleid voeren waarbij we een voortdurend evenwicht zoeken tussen 

veiligheid en vrijheid. 

 

Het woonzorgcentrum biedt een leefgroepwerking aan op de gesloten afdeling het Plein om de 

bewoners met dementie een aangepaste begeleiding te kunnen bieden. Er bestaat een Dementie 

Support Team, onder leiding van de referentiepersoon dementie. Onze personeelsleden krijgen 

een goede begeleiding en de mogelijkheid tot vorming om hun competenties tot 

belevingsgericht werken te optimaliseren.  

 

Het streven naar een goede begeleiding en het feit dat de bewoners zich erkend en gewaardeerd 

voelen, geeft voor beide partijen vertrouwen en voldoening. De betrokkenheid van de familie 

en de naasten zijn hierbij een onmisbare schakel. 

 


