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Visie dementie  
 

GZA Zorg en Wonen is er voor alle kwetsbare (oudere) personen en hun naaste omgeving. 
Een uiterst complexe vorm van kwetsbaarheid is dementie. 

Dementie mag dan het gevolg van een ziekte zijn, de complexiteit in de zorg en 
ondersteuning voor de persoon met dementie schuilt in de persoonsgerichte benadering. 
In wisselwerking met de persoon met dementie en zijn omgeving zoeken we naar de 
best haalbare zorg. Die zorg, die de persoon met dementie als unieke persoon erkent en 
die aansluit bij zijn actuele beleving van een kwaliteitsvol leven. We houden rekening 
met het levensverhaal en gaan verder op wat de persoon met dementie ons in het hier 
en nu wil aangeven. We drijven zoveel als mogelijk mee op zijn ritme. 

Tegelijk richt onze aandacht zich op de naasten van de persoon met dementie. Het is ook 
onze zorg hen te begeleiden in het traject van verlieservaringen en vernieuwde invulling 
van de relatie met de persoon met dementie.  Daarnaast zien we de naasten ook als 
partners in de zorg en zoeken we naar continue dialoog om af te stemmen hoe en waar 
we elkaar kunnen aanvullen.  

In deze gezamenlijke zoektocht naar de best haalbare zorg vormt de beleving van de 
persoon met dementie ons uitgangspunt. Elke beleving is individueel en subjectief. Onze 
aanpak stemt zich hierop af. Daarom bouwen we expertise op in zowel heterogene als 
homogene leefgroepen, en zowel in kleinschalige als andere woonvormen. Zolang de 
beleving van huiselijkheid voorop staat. Vanuit het oogmerk van een medicatie-en 
fixatiearme benadering zijn we inventief en innovatief in het zoeken naar alternatieven. 
Structuur en herkenbaarheid brengen rust en zorgen voor bescherming en veiligheid met 
zo min mogelijke inperking van de autonomie.  

Alle medewerkers en vrijwilligers binnen GZA Zorg en Wonen vormen een schakel in de 
zorg voor de persoon met dementie. Net omdat we geloven dat dementiezorg best zo 
gewoon en nabij is. We geven onze medewerkers en vrijwilligers inzichten en handvaten. 
Zo helpen we hen voldoende weerbaar te zijn om een vertrouwensvolle zorgrelatie op te 
bouwen. Op die manier helpen zij, zo nodig met ondersteuning van specialistische zorg, 
de persoon met dementie en zijn naasten de gevolgen van de ziekte zo goed mogelijk te 
dragen.  
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Door ervaringen te delen en te bundelen groeien we als groep. Zo kunnen we onze 
expertise in dementiezorg ten dienste stellen van de maatschappij, en in de eerste plaats 
van elke persoon die van nabij met dementie wordt geconfronteerd.   

  


