Aanbevelingen


Een actief dagelijks leven voor bewoners van verpleeghuizen is essentieel voor het
welzijn van mensen met dementie. Dit omhelst het kunnen participeren in
betekenisvolle activiteiten, sociale contacten kunnen onderhouden en dat ze in staat
gesteld worden om zich vrijer te bewegen en meer tijd buiten te besteden.



De fysieke omgeving kan een actiever dagelijks leven faciliteren. Denk bijvoorbeeld

Wonen op de zorgboerderij,
een innovatief alternatief
voor reguliere zorg in verpleeghuizen
voor mensen met dementie

aan zorgen dat er verschillende ruimtes zijn waar bewoners naar toe kunnen gaan
(restaurant, winkel, kapper, buitenruimte). Ook is het belangrijk dat de deur naar
buiten makkelijk te vinden is, en niet op slot is. Daarnaast is het belangrijk om
personeel te coachen over hoe ze nu betekenisvolle activiteiten kunnen integreren in
de dagelijkse gang van zaken (samen boodschappen doen, koken, de stoep vegen,
de was vouwen, schoffelen in de tuin, buiten eten i.p.v. binnen, etc.).


Niet iedereen kan en/of wil op een zorgboerderij wonen. Echter, succesvolle
elementen van de zorgboerderij zijn ook toe te passen in andere vormen van
verpleeghuiszorg. Het gaat dan om zaken als: benaderingswijze, inrichting van de
omgeving, organisatie van activiteiten, zorgvisie, leiderschap en competenties van
personeel.



Het is belangrijk dat mensen met dementie en hun mantelzorgers tijdig starten met
zich te informeren over welk type verpleeghuis het beste past bij zijn/haar
behoeften. Zorgorganisaties moeten mensen hierin vroegtijdig faciliteren. Een betere
overgang naar het verpleeghuis kan leiden tot meer persoonsgerichte zorg en een
hogere tevredenheid met de zorgverlening.
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Wat zijn de verschillen tussen zorgboerderijen,
andere vormen van kleinschalig wonen en
reguliere verpleeghuizen voor mensen met
dementie, in termen van:


Het dagelijks leven van bewoners?



De kwaliteit van zorg?



De ervaringen van mantelzorgers?

Aanleiding

Resultaten

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht

Om inzicht te krijgen in het dagelijks leven
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