De omgeving van de persoon met
dementie:
Voor de omgeving van de persoon met
dementie ben zowel ik, als de
aandachtspersonen Dementie &
hoofdverpleegkundigen, een
aanspreekpunt bij vragen omtrent
begeleiding en zorg. Ik verzorg
bijscholingen en informatiemomenten
voor personeel, studenten, vrijwilligers en
familie.

Tot slot…
Heeft u het moeilijk met het ziektebeeld
‘dementie’? Zit u met vragen waarop u heel
graag een antwoord wil?
Maak dan gerust een afspraak.
Kirsten Fernandez-Suarez
Referentiepersoon dementie
053/645 921 of 0491/90 95 44
fernandezsuarezk@strafael.zkj.be

Referentiepersoon
dementie

Aandachtspersonen dementie zijn:
Residentie Sara:
• Munt en Mirte: Mevr. Lynn De
Schuyteneer
• Koriander en Marjolein: Mevr. Lindsy
Asselman
• Tijm en Lavendel: Mevr. Dorien VD Gucht
Residentie Rafael:
• Hemelhuize: Dhr. Kevin Van Poel
• Herfstvreugde: Mevr. Ina Schouppe
• Hop en Mout: Mevr. Margot Van Espen
• Zilverberk: Mevr. Ellen De Samblanx

Een mens heeft dementie. Dementie

schakelt de mens niet uit!

Informatie
brochure

Opa wil dat Oma weet
Alles nog van lang geleden.
Namen, data, lief en leed.
De jaren aan elkaar gestreden.
Maar oma weet echt niet meer.
Hoe hevig opa echt blijft vragen.
Hij stoot zijn ziel, want elke keer
Moet hij haar zwijgen weer verdragen.
Voor opa wordt het soms te veel.
Dan snikt hij in z’n ruggengraat.
Verlangen wordt een krop in opa’s keel.
Hij voelt dat zij hem traag verlaat.
Maar dan ineens is oma daar.
Valt onvoorspelbaar in het heden. Strijkt
beverig door opa’s haar.
Verbaasd voelt opa iets van lang geleden.
Johan Van Oers

Enkele misverstanden:

Referentiepersoon dementie :

❖ Vergeten is hetzelfde als dementeren! Niet
waar! Als je niet meer weet dat je vergeet, dan
kan het een symptoom zijn van dementie.

Ik ben Kirsten Fernandez-Suarez en werk
binnen ons WZC Sint Rafaël als
Referentiepersoon dementie.

❖ Dementie krijg je als je oud bent!
De groep “jongdementie” is niet groot, maar
de problematiek is schrijnend omdat
aangepaste zorg traag op gang komt.

Mijn voornaamste taak is, om
levenskwaliteit van onze bewoners met
dementie en hun omgeving, te
optimaliseren.

❖ Alle personen met dementie zijn hetzelfde!
Elke persoon met dementie beleeft het
ziektebeeld anders, vanuit een eigen
persoonlijkheid, levensverhaal en sociaal
netwerk. Bovendien bepaalt de stoornis in de
hersenen in welke mate de persoon met
dementie nog beroep kan doen op bepaalde
functies.

Enerzijds ben ik er voor de persoon met
dementie, anderzijds ben ik er ook voor de
familie, vrienden en het hele
multidisciplinair zorgteam binnen ons WZC.

❖ Als de taal wegvalt, heeft contact leggen geen
zin meer! Personen met dementie, in een
gevorderde fase, zijn minder in staat zelf
contacten te leggen. Ze hebben anderen nodig
om te voorzien in hun behoefte aan warmte,
veiligheid, honger, nabijheid,… De nood aan
menselijk contact is noodzakelijk. De wijze
waarop we met hen in contact willen komen,
is van belang voor een fijn
ontmoetingsmoment.

Daarnaast werken we op iedere
woongemeenschap met een
aandachtspersoon Dementie, die ieder op
hun beurt projecten realiseren in functie van
een betere dementiezorg.
Onze bewoners met dementie hebben nog
heel wat kwaliteiten en mogelijkheden die
we kunnen benutten. We willen voor hen
een ‘thuis’ creëren waarin ze zichzelf mogen
zijn en waarin ze zo lang mogelijk datgene
kunnen doen wat hen een gevoel van
eigenwaarde en welbevinden geeft!
We gaan actief op zoek naar vernieuwende

aspecten binnen de zorg en doen voorstellen
ter bevordering van kwaliteit van leven voor
de persoon met dementie.

