Met persoonsgerichte zorg
biedt u kwaliteitszorg
Wereldwijd wordt persoonsgerichte zorg in toenemende mate

Ieder mens heeft behoefte aan liefde, comfort, identiteit,

aanbevolen. Dat is niet voor niets. Persoonsgerichte zorg biedt

gehechtheid, het doen van zinvolle bezigheden en het gevoel

namelijk kwaliteitszorg voor mensen met dementie. We weten

erbij te horen. Maar naarmate de dementie vordert kan

inmiddels dat de beleving van iemand met dementie welis-

iemand deze behoeften steeds minder zelf invullen. Mensen zijn

waar anders is dan die van iemand zonder deze ziekte,

sociale wezens en juist mensen met dementie zijn gevoelig voor

maar dat het gevoel achter die beleving altijd waar is.

lichaamstaal en sfeer. De omgeving waarin én de manier

Aan te sluiten bij deze beleving staat centraal in de belevings-

waarop iemand met dementie benaderd wordt, speelt een

gerichte zorg. Persoonsgerichte zorg gaat nog een stap verder.

grote rol in het welbevinden. Mensen met dementie worden
steeds meer afhankelijk van hun omgeving. Persoonsgerichte

Het uitgangspunt is dat mensen met dementie in eerste instan-

zorg is bedoeld om de omgeving hierbij te ondersteunen.

tie mens zijn. Het betekent dat we iemand met dementie niet in

Persoonsgerichte zorg krijgt daarom onze volle aandacht.

de eerste plaats zien als zieke, maar als mens. We kruipen in de
In welke omstandigheden heeft hij zijn leven geleefd? En welke

Hoe borgt u persoonsgerichte zorg binnen uw
organisatie?

mogelijkheden heeft hij nu? De persoon komt eerst, dan de

Het slagen van persoonsgerichte zorg hangt niet alleen af van

dementie.

de inzet van de zorgmedewerkers. Ook leidinggevenden en

huid van de persoon met dementie. Wat maakt hem gelukkig?

het management van zorgorganisaties zullen zich hier hard

Persoonsgerichte zorg gaat uit van vijf psychologische
behoeftes bij mensen met dementie:

voor moeten maken. Het is niet eenvoudig om de zorgvisie te

• Comfort

Zorgmedewerkers en zelfs leidinggevenden vinden het vaak

• Identiteit

moeilijk om hun visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

vertalen naar de dagelijkse praktijk, laat staan deze te borgen.

• Gehechtheid
• Zinvol bezig zijn
• Erbij horen

Geef
mensen met
dementie
een stem!

www.dcmnederland.nl

Laat u inspireren
DCM Nederland en het Trimbos Instituut hebben een training
ontwikkeld, speciaal voor zorgmedewerkers en leidinggevenden:
‘Als je mij maar kunt vinden, handvatten voor persoonsgerichte
zorg’. Wat gaat er goed in uw organisatie? En wat moet er nog
gebeuren om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden?
De training geeft antwoord op deze vragen. Daarnaast
bespreken we de visie op persoonsgerichte zorg. Hoe verhoudt
deze visie zich ten opzichte van uw bestaande visie? Hoe vertalen leidinggevenden en medewerkers, ieder vanuit hun eigen
rol, deze visie in de dagelijkse praktijk? En er is volop aandacht
voor het inleven en verplaatsen in de persoon met dementie.
Wilt u meer weten over de training?
Neem contact met ons op!

DCM brengt in kaart hoe mensen
met dementie zich voelen en leert u
door de ogen van de cliënt te kijken.
Persoonsgerichte zorg en Dementia Care Mapping

Cursusaanbod DCM Nederland

De observatiemethode Dementia Care Mapping (DCM) heeft

• Basiscursus DCM

persoonsgerichte zorg als uitgangspunt. DCM brengt in kaart

• Basiscursus DCM Ondersteuning Thuis

hoe mensen met dementie zich voelen en leert u door de ogen

• Update basiscursus naar DCM Ondersteuning Thuis

van de cliënt te kijken. Het veranderingsproces dat daarop

• Gevorderdencursus DCM

volgt biedt medewerkers kennis en zorgt voor een continue

•	Training persoonsgerichte zorg voor leidinggevenden &

ontwikkeling van de persoonsgerichte zorg. DCM geeft als
het ware handen en voeten aan persoonsgerichte zorg.

medewerkers
• Implementatietraject DCM binnen uw organisatie

Met persoonsgerichte zorg timmert u als zorgorganisatie
aan de weg. U kijkt vooruit en verleent kwaliteitszorg.

DCM Nederland verzorgt ook incompanytrainingen.

U geeft mensen met dementie een stem.

Informeer naar de mogelijkheden.
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