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Woonzorggroep BEGRALIM in cijfers !!

378 personeelsleden

Sinds 1888, de oudste rusthuisgroep in de provincie



 De ouderensector bouwt traditioneel

 Financiering en betaalbaarheid

 Geringe expertise bij management en bestuur … “once in a 
lifetime”

 Veel van hetzelfde

 De klassieke busrit

 Verliezen in details maar weinig echt vernieuwende of 
sprankelende concepten



 De klant-doelgroepbewoner heeft verscheiden behoeften

 Personen met dementie

 Personen met fysieke afhankelijkheid



 De opkomst van het kleinschalig wonen

 De gidslanden

 Te snelle optimistische conclusies?

 Wat maakt van een woonzorgcentrum een thuis?

 De bewoners aan het woord

Architectural factors influencing the sense of home in nursing homes: An 
operationalization for practice A. Eijkelenbooma, H. Verbeekb, E. Felixc,d, J. van Hoofd 
(2018)



Factors composing a sense of home in nursing homes





Het gebouw biedt veiligheid en zekerheid ;
Het gebouw bevordert de zelfredzaamheid ;
De (dementerende) bewoner kan zich gemakkelijk oriënteren 
Er is noch gebrek, noch overdaad aan zintuigelijke en sociale 

stimuli ;
Het vergroten van de autonomie wordt architectonisch ingebed 
De woonomgeving kan worden aangepast aan veranderende 

behoeften ;
Het gebouw sluit aan bij wat de dementerende als normaal en 

bekend ervaart ;
Er zijn voldoende mogelijkheden voor sociaal contact ;
De behoefte aan privacy wordt gerespecteerd

(Bradford dementia group, 2009)

Residentiële kenmerken voor woonzorgcentra



Kleinschalig wonen ?

 Een bewoner mag er in voor- en tegenspoed in het 
woonproject blijven wonen;

 Er wordt gewoon huishouden gevoerd;

 De bewoner behoudt maximale regie over de 
inrichting van zijn eigen leven;

 Het personeel onderdeel van het huishouden is;

 De bewoners vormen met elkaar een groep;

 Een kleinschalige woonvorm is in het archetype huis 
gevestigd.

(Netwerk kleinschalig wonen)



Kan “kleinschalig wonen” een 

toegevoegde waarde hebben?

Ja, zonder meer, maar niet voor iedere bewoner

en niet voor ieder personeelslid



Kleinschalig wonen bij BEGRALIM

 Een expliciete beleidskeuzen

 Geen gelijke monniken, gelijke kappen: een gedifferentieerd 
beleid voor gedifferentieerde behoeften…

 Aantrekkelijke werkgever

 De vertaling van de RESPECT zorgvisie



Respectvol omgaan met 

personen met dementie: een

een praktijkgids voor de 

zorgsector'



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.



VERMINDERDE STRESS TOLERANTIE 
Progressively lowered stress thresshold

 De omgeving moet aangepast worden aan de verminderde 
mogelijkheden. Er worden zes stressfactoren onderscheiden 
waaronder:
 Moeheid

 Veranderingen bij de (niet vaste) zorgverlener

 De omgeving en de routine

 Verwachtingen die de mogelijkheden overstijgen

Overweldigende en conflicterende stimuli
 Affectieve reacties op verlieservaringen

 Fysische stress door  acute ziekte of pijn

THEORIE OP DE ACHTERGROND



15

□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  →.

De consequente vertaling van Respect-zorgkader 
– infrastructuur – kleine aandachtspunten

De impact van een tafelschikking





Seeing-thinking illness: beleefde onveiligheid  =   

- schaduw op de vloer= gat 

- spiegel veroorzaakt onrust omdat een vreemde 

persoon wordt gezien

- toilet wordt tegen een witte achtergrond niet 

herkend)

•Een persoon met dementie is gezien zijn geringe cognitieve en lichamelijke 

(in)competentie meer gevoelig voor de omgeving: aangetaste 

diepteperceptie, verminderde aandachtsfocus

 De consequente vertaling van Respect-zorgkader 
– infrastructuur – ook kleine aandachtspunten
De keuze van materialen…

http://www.digidinsdag.nl/main.php?g2_itemId=1111


De consequente vertaling van Respect-zorgkader 
op beleidsniveau -- infrastructuur

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

Een kleinere schaal  → gedoseerde prikkels



Vzw bouwt  dus op ‘kleinere schaal’ …  en 

bouwt ook aan kleinschalige woonvormen….. 

Zonder ‘kleinschalige 

woonvormen’ als DE
woonvorm te 

bestempelen….



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 …



‘t Anker TONGEREN

Het Anker is  een oeroud symbool van hoop omdat het bij een 

storm voor een schip en zijn opvarenden de enige hoop op 

redding biedt. Het anker geeft houvast, veiligheid, vertrouwen en 

hoop waardoor stabiliteit en zekerheid ontstaat.  

Het leven van personen met dementie kan vergeleken worden 

met een onstuimige zee, vol onbekende, dreigende gevaren. 

Onze bewoners mogen zich verankerd weten in een veilige en 

huiselijke omgeving.













 Opnieuw 3  huisjes voor elk zeven bewoners

 Kleinere kamers (30m²)

 Grotere livings

 Volledig gelijkvloers met grote gesloten binnentuin

 Woonzorgkruispunt

‘t Anker RIEMST (2018)









KLEINSCHALIG WONEN

De werking concreet:

 Één personeelslid voor een huisje (tijdens de ochtenddienst is er een 
buffer van een personeelslid die voor 4 uur komt bijspringen);

 Een dag uit het leven:
In de voormiddag:  ochtendtoilet en samen ontbijten,  

 aanbieden van vrijetijdsbesteding tot aan het middagmaal, mogelijk samen (een 
deeltje) van het middagmaal samen klaarmaken, …

Middagmaal en rusten

In de namiddag: samen in de living, koffie drinken, vrijetijd

• Natuurlijk ook overlegmomenten, afstemming, ….



Voor wie



Globale  (eigen) evaluatie

 Een andere wereld … een woonzorgcentrum naast
een unit kleinschalig wonen

 Vaststellingen

 Een sterke groepsbinding (niettegenstaande men alleen werkt –
andere mechanismen van teamvorming)

 Een erg grote familiale tevredenheid

 ‘t Anker bij opening – vijf jaar later – een ander Anker

 Naast cognitieve disfuncties ook nog fysieke afhankelijkheid

Voor een specifieke groep van personeelsleden die weg willen van 
geïnstitutionaliseerd werken (in een woonzorgcentrum)



Wetenschappelijk

 Gevarieerde onderzoeksresultaten

 Afhankelijk van onderzoeksdesign 

 Geldend zowel voor bewoners als voor personeelsleden



Van Tot 

: “a promising model to 
improve quality of life for 
nursing home residents, 
with implications for 
staff development” (JAGS, 
05/2007)

No effects were found for residents’ total quality of life, 
neuropsychiatric symptoms, and agitation. Family 
caregivers in small-scale living reported  significantly 
less burden and were more satisfied with nursing staff  
than family caregivers in regular wards. No differences 
were found in their involvementwith care. Overall, no 
significant differences were found for staff’s job 
satisfaction and motivation, although subgroup analyses 
using contrast groups revealed more job satisfaction and 
motivation . This study was unable to demonstrate 
convincing overall effects of small-scale living facilities. 
(J Am Med Dir Assoc 2010)

Wetenschappelijke resultaten



Eigen evaluatie

 Zorginhoudelijk

Normalisatie… (de voorzetting van) het gewone leven;

Voorkomen van complex gedrag
Het kan ook ‘druk’ zijn in een kleine groep

Groepsdynamische facetten



Eigen evaluatie

 Zorginhoudelijk - bewoners

Bekommernissen en open vragen:
 Homogene doelgroep (geen mix van bewoners met een 

uiteenlopend zorgprofiel) ?

 Verhuizen bij ernstige (lichamelijke) zorgbehoevendheid ?

 ….

 Quality of life

 Een genuanceerd antwoord



Evaluatie

 Personeel

Hogere job tevredenheid 

Alleen in een woning… vergt →
verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit

 « Care workers in normalised small scale homes has a 
higher job autonomy, higher emotional demands, more 
job completeness». 

Een moeilijk moment… ‘zullen wij er dan maar 
mee stoppen ?’



GENUANCEERDE RESULTATEN 

BIJ PERSONEELSLEDEN



De tragiek van dementie
nog meer een uitdaging in KW

HET ONVERMOGEN OM CONTACT TE MAKEN

Creatieve energie om zich steeds opnieuw af te stemmen 
verdampt geleidelijk

Geen wederkerigheid in de relatie

De stilte doet pijn !! !



Evaluatie

 Familiebetrokkenheid

 Veel intenser (kleinschaligheid)

 Verwerkingsproblematiek bij familie… ook dat nog !!

ONMACHT

SCHULDGEVOELENS

HERDEFINIERING PLAATS IN HET GEZIN

ISOLEMENT

Erfelijkheid … kinderen (bij jongdementie)



Evaluatie

 Financieel

Noodzaak van ruim 35% personele inzet boven 
de wettelijke RIZIV norm

Enkel mogelijk door inbreng van 
moederorganisatie



Meer lezen….

 Resident Outcomes in Small-House Nursing Homes:A Longitudinal Evaluation of 
the Initial Green House ProgramRosalie A. Kane, PhD, Terry Y. Lum, PhD,w Lois J. 
Cutler, PhD, Howard B. Degenholtz, PhD,z and Tzy-Chyi Yu, MHA, jags

 Dementia Care Redesigned: Effects of Small-Scale Living Facilities on Residents, 
Their Family Caregivers, and StaffHilde Verbeek, MSc, Sandra M. G. Zwakhalen, PhD, 
Erik van Rossum, PhD, Ton Ambergen, PhD, Gertrudis I. J. M. Kempen, PhD, and Jan PH. 
Hamers, PhD

PROEFSCHRIFTEN 

 Grip on Challenging BehaviourDevelopment, implementation and evaluation of a 
care programme for the management of challenging behaviour on dementia 
special care units, S. Zwakhoven, 2014

 Scaling Care: An analysis of the structural, social and symbolic dimensions of 
scale in healthcare, Jeroen Postma, 2015

INTERNE NOTA’s (zie website: www.begralim.be)

 ‘t Anker, kleinschalig wonen voor personen met (jong)dementie – de RESPECT zorgvisie 
toegepast (8 bladzijden)

 Evaluatie van 5 jaar werken in ‘t Anker 

http://www.begralim.be/

