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RESPECT  ZORGKADER

R Ruimtelijk ervaren

E Eigenheid (h)erkennen

S Samen doen / stimuleren

P Plezier beleven

E Eenduidig empathisch handelen 

C Communicatie en comfort 
cultiveren

T Toestand evalueren



RUIMTELIJK ERVAREN

Ecologisch standpunt:  in de zorg is er een 

permanente interactie en beïnvloeding tussen 

de persoon en zijn omgeving-biotoop.

De wijze waarop de ruimtelijke omgeving heeft vorm gekregen, 

ingericht is, heeft een grote impact op het welzijn van de bewoners. 

Een hoogbejaarde (dementerende) bewoner is gezien zijn geringe 

cognitieve en lichamelijke (in)competentie meer gevoelig voor de 

omgeving.



De consequente vertaling van Respect-zorgkader 

op beleidsniveau

2006:  nieuwbouw Tongeren 90 woongelegenheden: 3 x (2x 15)
2009:  nieuwbouw Riemst: 60 woongelegenheden: 2x (3 x 10)
2013:  3 huisjes voor elk zeven bewoners 

Eerste opvang voor personen met jongdementie in Vlaanderen
2017:  4 huisjes voor elk zeven bewoners (gelijkvloers) Riemst

Meer dan het buzz woord 
‘huiselijkheid’ 



vzw bouwt dus op ‘kleinere schaal’ …  en bouwt ook 

aan kleinschalige woonvormen….. 

Het Anker:  3 huisjes voor elk 7 bewoners

• Prikkeltolerantie bij personen met dementie: wij wensen voor onze 
bewoners, wiens leven sterk wordt bepaald door gevoelens van angst, 
ontreddering een veilige en overzichtelijke biotoop aanbieden. 

• Het thuiskarakter komt tot uiting in :
• Geen verbinding met het woonzorgcentrum
• Een aparte toegangsdeur voor elke woning: de bezoeker belt 

aan;
• Ruime kamers: 32 m²
• De living is de centrale plaats waar geleefd wordt: samen 

koken hoort erbij
• Tussen sensorische deprivatie en overprikkeling: een verrijkte 

omgeving, veilig en beschermd
• Niet voor elke persoon met dementie de beste oplossing 

(dwaalgedrag)



Een impressie …



vzw bouwt dus op ‘kleinere schaal’ …  en bouwt ook aan kleinschalige 

woonvormen….. 

Zonder ‘kleinschalige woonvormen’ als 

DE woonvorm te bestempelen….

Zie website: ‘Evaluatie na 2 jaar werking ‘t Anker – kleinschalig wonen 

voor personen met dementie’:

- Financieel

- Vanuit doelgroep



Werken aan een levensprikkelende omgeving….

De impact van het “woonzorgcentrum”… processen van routinisering

en institutionalisering…  de RESPECT zorgvisie niet alleen in infrastructuur 

vertaald…. 

Aandacht voor ‘de cultuur van ruimtelijke/organisationele

invloeden. 
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Impact van fysieke omgeving… een tafelschikking
Gedrag wordt bepaald  door materiële omgeving

□De beklemming van een te drukke omgeving  waaraan men zich niet 

kan onttrekken of het te  dicht op mekaar leven: sensorische 

over/onderstimulatie + geen controle  stress, agressie, 

onveiligheid  .



Prikkeltolerantie ?? 



. 

• Hoe worden bewoners met complex gedrag 

opvangen ?? Opnieuw ‘cultuur’…..

Oase  (Hasselt en Tongeren)

Een oase is een plek in de woestijn, waar reizigers na een dorstige 

tocht  zich kunnen laven. Wij hebben deze beeldspraak gebruikt om 

de aparte afdeling in het woon– en zorgcentrum Sint Elisabeth te 

benoemen die bestemd is voor bewoners met dementie die 

daarenboven complex gedrag vertonen.  Wij hopen dat  Oase door 

onze bewoners mag ervaren worden als een heilzame bron. 



. 

• Hoe een omgeving dynamisch verrijken ?? 



 Gegroeid in bouw.  Kleinschalig

 Wat als dit niet meer kan



Onze worsteling !!

…..

Met complex gedrag !!
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TRIGGERS DIE COMPLEX GEDRAG VEROORZAKEN



Complex gedrag kan dus vanuit verschillende oorzaken ontstaan…

Een aantal psychogeriatrische methodieken 

(Lawtons ecologisch model, progressive stresshold model) 

Vraagt expliciet aandacht voor 

PRIKKELTOLERANTIE

TEVEEL      TE WEINIG 



TEVEEL PRIKKELS

De stressdrempel wordt meermaals per dag overschreden door 

organisationele en personele drukte – conflicterende prikkels

http://edu.familiekock.nl/hot potatoes oefeningen/1 hv/lift.jpg
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.koffieapparatuurservice.nl/Contact/telefoon.gif&imgrefurl=http://www.koffieapparatuurservice.nl/Contact/contact.htm&usg=__8Hv7QZYrox8o8y5EqS1bJ4dayrU=&h=411&w=421&sz=5&hl=nl&start=14&tbnid=Qy0aARRHdo065M:&tbnh=122&tbnw=125&prev=/images?q=telefoon&gbv=2&hl=nl
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TEVEEL

Ongestoorde zorg …. ‘geen bellen tijdens toilet en maaltijden’
Maar ook… alleen/met twee wassen (video)

Impact wisselende hulpverleners

Drukke eetlivings
Overlast van medebewoners 

stress, agressie, onveiligheid, beklemming, onrust, opstaan tijdens de maaltijd  



Ook impact van fysieke omgeving… een tafelschikking

Gedrag wordt bepaalde door materiële omgeving



Ga na hoe de druktebeleving is in de gemeenschappelijke 

ruimten van uw voorziening, voornamelijk in de huiskamer/living 

waar van de PMD wordt verwacht dat zij meerdere taken te 

samen moeten uitvoeren. 

MET HOEVEEL BEWONERS SAMEN ETEN DE BEWONERS ?

Hou het simpel: laat een personeelslid gedurende 5 minuten 

neerzitten om te observeren hoe druk het is (op- en neergeloop, 

piepende oproepsystemen, onderling praten, …). 



TE WEINIG PRIKKELS

Nursing home residents have nothing to do during 60 to 80% of their
waking hours (j.g.n.  10-2009). During this time of boredom and

inactivity disturbing behavior occur.

Sensorische deprivatie



IMPACT VAN FIXATIE

Ruimtelijke vrijheidsbeperking bij uitstek… 

welke prikkels 

https://www.google.be/imgres?imgurl&imgrefurl=http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/102593/valpreventie-zonder-onrustband.htm&h=0&w=0&sz=1&tbnid=zaI_jsB4Z4FU1M&tbnh=183&tbnw=275&zoom=1&docid=8BW1oQOt-0O8WM&ei=WtCMUorkDfOZ0AX_lwE&ved=0CAUQsCU


Een verrijkte omgeving…!?

‘Omgeving met veel prikkels van verschillende aard die een
beroep doen op zintuigelijke systemen zoals het somato-
sensorische, het visuele en auditieve systeem.’

(Scherder, 2001) 

Simpel: wij zetten in op een ‘levensprikkelende omgeving’ voor 
personen met matige tot ernstige dementie. Een omgeving met 

gedoseerde prikkels (te veel – te weinig)



Simpel: wij zetten in op een ‘levensprikkelende omgeving’ 

voor personen met matige tot ernstige dementie. 

Een omgeving met gedoseerde prikkels 



Effect van geschikte omgevingsprikkels?

- Afname verveling

- Meer interesse in omgeving 

- Alertheid stijgt

- Daling probleemgedrag (agitatie)

Dus belangrijke verhoging kwaliteit van leven!



Eenvoudige maatregelen: familiale maaltijden… 
aandacht voor omgevingsfactoren

(jJurn. Of ger. Nurs. 9-2002, BMJ, 05/2006)

Mealtimes atmosphere have an important impact on mealtime outcomes for

the residents.  The practice removes opportunities to select foods, choose

portion sizes, serve onself, pass serving bowls to others and engage in the 

social interactions. 

 The use of serving dishes in place of prepared plates, results in 

improvements in communication and eating skills. When prepared plates

were replaced by family style meals the mean percent of tasks in which

residents participated increased to 24% and dropped to 6% when prepared

plates were reintroduced.



Maar ook ‘dynamisch’ werken aan…

Inzet van verrijkte materialen om de leegte van de dag 
te doorbreken



belangrijk als gevoel van veiligheid), tijdschriften om te doorbladeren of stuk te scheuren, … 

En maar roll schudden   bladeren of scheuren



Schoenen poetsen Garen rollen Blokken stappelen Sponsen dompelen 

Maak op elke afdeling een ‘verrijkingsbox’ met allerhande 

materialen waardoor vlot gewisseld kan worden. Vul de box 

regelmatig bij. Duid iemand aan op de afdeling die deze taak 

op zich neemt.



Impact stimuli afhankelijk van:

- Ernst cognitieve disfunctie

- Moment van de dag

- Individuele interesse PMD

Verrijkte omgeving:

- Diverse zintuigen prikkelen

- Aandacht voor mysterie en nieuwheid

- Niet te complex!

- Ook heilzaam bij afweerspanning bij het wassen 




