
1.7 Dementievriendelijk hospice 

Is het mogelijk om iemand die dementie heeft èn een levensverwachting van minder dan 3 
maanden, op een verantwoorde manier op te nemen in een hospice? Hierover is nagedacht 
en met elkaar over gesproken door leiding en medewerkers van hospices, specialisten 
ouderengeneeskunde en casemanagers dementie. Vervolgens hebben zij met elkaar een 
richtlijn opgesteld over de voorwaarden waaraan minimaal voldaan moet worden om 
opname verantwoord te doen zijn. Dit alles in het kader van het project “Goed voor Elkaar in 
Utrecht”. De richtlijn is bestemd voor hospices die hun zorg willen aanbieden aan gasten met 
dementie en ondersteuning zoeken in hoe zij dit op een verantwoorde manier kunnen doen. 
De richtlijn is genoemd “Het hospice tenzij..”. 
 
Voorafgaand aan iedere opname in het hospice wordt met de medewerkers besproken of zij 
in staat zijn om aan de potentiële gast de noodzakelijke zorg te kunnen bieden. Dit zal zeker 
ook het geval zijn wanneer bekend is dat deze persoon lijdt aan dementie De richtlijn is een 
hulpmiddel om  inzicht te krijgen in wat er nodig is en om de afweging of opname mogelijk 
is goed te kunnen maken. Ook voor de naasten van de potientiële gast is het belangrijk dat 
zij weten wat zij van het hospice mogen verwachten en wat er van hun verwacht wordt. Denk 
hierbij aan de voorwaarde dat zij bij extreme onrust gebeld kunnen worden met het verzoek 
om naar het hospice toe te komen ter ondersteuning.  
Het hospice is  geen gesloten instelling en dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee wat 
betreft dwaalgedrag. Het hospice kan niet de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de 
gast op dit gebied op zich nemen. Het is goed om dit op papier te zetten en te laten 
ondertekenen als een soort “informed consent”. 
 
Één van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden is dat de vrijwilligers die betrokken 
zijn bij het hospice voldoende kennis en vaardigheden bezitten om om te kunnen gaan met 
gasten met dementie. Zij zullen hiervoor geschoold moeten worden.  Een mogelijkheid is de 
door de VPTZ ontwikkelde module  “dementie en samenspel” . In deze scholing van 2 
dagdelen krijgen de vrijwilligers veel informatie over dementie en krijgen zij handvatten 
aangeboden voor de communicatie met mensen met dementie. 
 
De richtlijn is heel praktisch opgesteld en een goed bruikbaar instument om te kunnen 
bepalen of het hospice, gezien de dementie, de meest geschikte plek is om de laatste 
levensfase door te brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersonen: 
Yvonne Jongeling, verpleegkundige Hospice Kromme Rijnstreek, en 
Anneke Buitenweg, casemanager dementie Vitras 
 


