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• 4 groeps appartementen
• Op elke woning wonen 7 of 8
bewoners. ( elke woning heeft
een naam. NH.ZH. – OH.WH.
• Deferensatie beleid
• In totaal wonen er 30 bewoners
met een indicatie psychogeriatrie
• ZZP 5 of 7

Hoe zijn we begonnen…..
• In 2012 de opening van Vierhoven.
• Er was een duidelijke visie m.b.t.
kleinschalig wonen in het dorp.
• Medewerkers hebben hierin mee kunnen
denken. ( scholing, gluren bij de buren )
• De visie van kleinschalig wonen in het
dorp is gepresenteerd aan familie.

Midden in het dorp

De 1e stap in de goede
richting…..
• De bewoner woont hier en behoud
haar/zijn eigen regie.
• Als team waren we het ermee eens om
alle deuren op de 4 woningen niet op slot
te draaien.( we hebben alleen een
gesloten voordeur )
• Het gaat hier om keukenkastjes,
badkamers, slaapkamers, wasruimte,
balkondeuren en tuindeuren.
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Wat veranderd hierdoor…..
• Geen grote bossen sleutels .
• Geen bewoners die aan deuren trekken of
op deuren bonken.
• Voor de bewoner een normale leefsituatie.
• Bewoner heeft zelf een sleutel van haar
eigen slaapkamer. ( indien gewenst )
• De kwaliteit van wonen en leven
verbetert.

2014 door ontwikkelen

Inspectie en weerstand
• De inspectie kwam op bezoek.
• Weerstand van sommige familieleden
• Weerstand enkele medewerkers

We hebben 2 jaar nodig gehad.
Om Vierhoven neer te zetten met een
eigen identiteit.

Wat houd lerend vermogen in..
De belangrijkste Specifieke vormen van
leren in de praktijk

• Scholing lerend vermogen bij
dementie
Doel:
- Vergroten van de zelfredzaamheid en
kwaliteit van leven.
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Associatie leren.
Foutloos leren
Emotie leren.
Operant leren.

(belonen en niet beloont worden)

Een mooi boek om aan te
schaffen

Voor wie was de scholing…

-Medewerkers
-Familieleden
-Disciplines
-Vrijwilligers
Samenspel in zorg
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Wat heeft het de bewoners
gebracht.

De resultaten…
Ø Uitgangspunt: Kijk altijd naar mogelijkheden
die er nog zijn.
(Machteld Huber)
Ø In Huizings gesprek is aangepast.
Ø Tevreden zijn met kleine succes momenten.
Ø Niet bang zijn dat er iets mis gaat.
Ø We stemmen met elkaar af, wie wat leert.
Ø Werken met Demotica.

Ø We hanteren de verschillende leer
methodes en stellen een plan op.
Meer bewegingsvrijheid voor onze bewoners

Ø Eigenwaarde
Ø Zelfstandigheid
Ø Zingeving van de dag
Ø privacy
Bewoner helpt op een andere woning als
vrijwilligster.( uitje, hulp bij maaltijden )
Allen naar buiten / winkel / familie
ADL
Huishoudelijke taken.

Mevr. van Zuijlen vertelt

Voorbeeld GPS/Systeem
.
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Tips en aandachtspunten

.

De ervaring van
Thea van Zuijlen.

De uitdaging voor 2016

ØDe code van de voordeur.
Øwerken binnen duidelijke kaders.
ØAmber allert in samenwerking
met het dorp.

.

- Lerend vermogen, leer eerst een
(handeling ) aan.
- Geniet van kleine succes momenten
- Overleg met familie.
- Overleg met Disciplines (arts, BGZ …
- M&M voor GPS-systeem
- MDO - evaluatie
- De omgeving erbij betrekken.
- Duidelijke kaders voor medewerkers.

Kennis met elkaar delen
Heb
je ideeën ?
.
Heb je vragen ?
Wil je graag komen kijken ?
Wij staan hier voor open.
Debora.Doeve@brabantzorg.eu

Vragen
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