Ambitie:
De ouder
wordende cliënt
Wat is de aanleiding?
We ondersteunen veel ouder wordende cliënten en we zien een toename van deze groep.
Hun zorgbehoefte verandert.

Wat is de bedoeling?
Ouderen kunnen zo lang mogelijk bij ons wonen in kleinschalige woonvorm met
veel voorzieningen in de directe omgeving. Er is deskundige begeleiding aanwezig die
specialistische ondersteuning en zorg biedt. We maken optimaal gebruik van domotica
wat bijdraagt aan betere communicatie, veiligheid en comfort.

We leggen onze kaarten op tafel

De ouder wordende cliënt

Voor wie?
Ouder wordende cliënten met:
4 Hulpbehoefte bij verpleging en persoonlijke
verzorging (V&V) en huishouding;
4 Bijkomende problematiek (psychiatrie,
autisme, agressie);
4 Intensieve zorgvraag (rolstoelafhankelijk
of oriëntatieproblemen).

Wat is er nodig?
4 Op veel terreinen is meer formatie nodig.
Alle medewerkers werken volgens dezelfde
principes. Intern georganiseerde basisscholing
voor ±90 medewerkers, betrokken bij ouderen.
Daarna workshops voor collega’s die in tweede
instantie betrokken zijn;
4 Nieuwe of aangepaste huisvesting.

Wat is bereikt?
Toekomstgericht projectplan vastgesteld met visie, programma
van eisen en begroting voor:
4 Scholing en workshops: diagnostiek, dementie, methodieken,
beweegvormen, levensverhaal, ADL en domotica;
4 Huisvesting; benodigde aangepaste locaties per regio,
aandacht voor ouderen in bouwplannen;
4 Dagbesteding; indien mogelijk buiten woonvorm, rekening
houdend met individuele behoeften, bijvoorbeeld in tijden,
extra aandacht voor muziek, geheugen en bewegen.

Wat zijn we van plan?
4 Locaties beoordelen. Locaties aanpassen voor deze groep
waar het mogelijk is;
4 Scholingen en workshops organiseren;
4 Verder vormgeven en ontwikkelen dagbesteding/activering
op maat.

Met wie werken we samen? Wat zijn de leidende principes?
Contacten leggen en verstevigen met:
4 SVRZ (De Kraaijert te Lewedorp)
4 Zorgstroom (Hospice Het Clarahofje)
4 WVO (Verpleeghuis Ter Reede)
4 Allévo (Borrendamme)

4 “Hoe woont het hier?”, een totaalconcept voor omgevingszorg van Het Breincollectief; een visie op de invloed van de
omgeving op gedrag en welzijn van mensen met dementie
(dementievriendelijke zorg);
4 Passend aanbod voor ouderen in elke regio;
4 Kwaliteit van leven staat voorop met comfort, zingeving
en een veilige leefomgeving;
4 In kleine units werken met ouderen; mensen met
een vergelijkbare zorgvraag bij elkaar.

