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Na de diagnose…

>90% wenst de diagnose te weten 
◦ Ikv planning van behandeling en toekomst 

◦ Ikv recht op weten 

Emotionele respons 
◦ Gebrek aan inzicht / ontkennen 

◦ Rouwreacties / anticiperend op verlies 

◦ Positieve coping (“beste ervan maken”) 

Schoenmaker et al, 2002
Pinner & Bouman, 2003

Aminzadeh et al, 2007



Professionele en niet professionele zorg 
"mantelzorgers zijn al die personen die vanuit een vanzelfsprekendheid op regelmatige basis 
de zorg opnemen voor een zorgbehoevende persoon in zijn directe omgeving, waarbij er 
naast de zorgrelatie ook sprake is van een verwantschapsrelatie (buur, vriend, familie) en 
waarbij de zorgverlener niet professioneel bezig is met de zorg".

Voor samenwonende patiënten: partner

Voor 2/3 van de alleenstaande patiënten: kind

Niet professionele zorg >>> professionele zorg 
◦ 50% heeft géén professionele hulp!
◦ 10% zegt hulp te krijgen van 2 of meer andere mensen uit de omgeving
◦ ± 17u/etmaal bezig met zorg 
◦ Hoger voorkomen van fysieke en mentale gezondheidsproblemen, sociale isolatie, lagere 

levenskwaliteit

Schoenmakers et al, 2002
Ydstebo et al, 2020



Zorgdiagnose bij thuiswonende mensen met dementie  

“de vaststelling van de zorgbehoefte van de patiënt en de zorgbelasting 
en draagkracht van de mantelzorger” 
◦ patiëntgebonden aspecten

◦ mantelzorg-gerelateerde aspecten

◦ veiligheid van de patiënt 

◦ vroegtijdige zorgplanning

Vermandere, Decloedt, De Lepeleire, 2012



Zorgdiagnose: patiënt 
Informatie over de diagnose + impact op dagelijkse leven

Stemming van patiënt en impact op levenskwaliteit 
◦ Frustratie, verlies aan zelfvertrouwen, angst, veranderende rol in het gezin

Evaluatie van ADL en I-ADL functies

Identiteit en eigenheid van de patiënt 

Valpreventie

Rijvaardigheid bespreken (doorverwijzing naar CARA)

Vroegtijdige zorgplanning 

Frank, Lloyd, et al., 2006
Michon, A. et al., 2003



Zorgdiagnose mantelzorger 
Draagkracht-draaglast 

Zorgbelasting  

Evaluatie van de fysieke gezondheid

Evaluatie van de stemming – levenskwaliteit 

Coping 

Rol in het toezicht op eventuele medicatie-inname

Nood aan persoonlijk toezicht door de mantelzorger 

Competenties 

Dialoog rond vroegtijdige zorgplanning



Carbonneau et al, 2010 
Cheng et al, 2012



Carbonneau et al, 2010 
Cheng et al, 2012



Zorgbelasting
De belasting wordt gedetermineerd door vier factoren: 

-de objectieve taakbelasting: hoeveelheid taken, frequentie van uitvoeren, 
ondersteuning door derden

- de perceptie van de zorgsituatie: zingeving, relationele aspecten,…

- psychische draagkracht: hanteren van stressmanagementtechnieken, 
copingsstrategieën

- de eigen gezondheidstoestand: mogelijkheden en beperkingen

Schoenmakers et al, 2002



Zorgbelasting in evolutie 
Drie stadia onderscheiden van de mantelzorg, rekening houdend met 
de zelfredzaamheid van de patiënt: 

1, begeleidingsfase

2, verzorgingsfase

3, verpleegfase

Schoenmakers et al, 2002



Carbonneau et al, 2010 
Cheng et al, 2012



Carbonneau et al, 2010 
Cheng et al, 2012



Wat met mensen met jongdementie?

Vaak jongere kinderen : grote emotionele impact 

Hoger voorkomen van FTD + langere duur van zorg: hogere zorglast 

Lagere levenskwaliteit dan mantelzorgers van mensen met dementie 
op hoge leeftijd 

Bezorgd over gepaste opvangmogelijkheden 

Wawrziczny et al, 2017
Sikes & Hall, 2018
Wang et al, 2020



Nood aan…

Wawrziczny et al, 2017



Nood aan …

Wawrziczny et al, 2017





Waar kan de huisarts op letten? 
Oog voor de mantelzorger! 
◦ Fysieke gezondheid 
◦ beleving van de zorgsituatie 
◦ Relatie met de persoon met dementie

Extra waakzaamheid voor 

- depressie/stress

- sociaal isolement 

- toename van de gedragsstoornissen 

- ontstaan van incontinentie bij de persoon met dementie 

- minder goede kwaliteit van de relatie tussen mantelzorger en persoon met dementie



Taak van de huisarts
- “bewaakt het algemeen welzijn van de patiënt en de mantelzorger, anderzijds 
tracht hij waar mogelijk te interveniëren of een tussenkomst door andere 
professionele hulpverleners te organiseren.”

- het tijdig informeren en verwijzen van de mantelzorgers, verstrekken van 
informatie over de verschillende bestaande ondersteuningsprogramma’s en het 
mee bepalen welk type hulpverlening het best aansluit bij de individuele 
zorgsituatie.

- Interventies op voorhand bespreekbaar maken, niet wachten tot een 
crisismoment zich voordoet.

Schoenmakers et al, 2002



Christian Verelst

Ondersteuning van de persoon met 
dementie en zijn omgeving in de praktijk
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Behoeften van mensen met dementie en hun omgeving

informatie – advies - begeleiding

Uitgangspunt: triadisch werken



Hulpverlening op het tempo van de ‘zorgvrager’

Dit betekent:

- Meegaan in het ganse ziekteproces

- Evenwicht in rationale, praktische ondersteuning en psycho-sociale

begeleiding

- Soms vooruit, soms achteruit, soms stilstaan

- Betrokkenheid

- Opvolging



Informatie – advies - begeleiding



Wat na de diagnose?

https://www.dementie.be/paradox
/houvast-document/



www.dementie.vlaanderen



Regionaal aanbod en brochures



Algemene diensten

▪ Dienst maatschappelijk werk ziekenfonds

• Concept: Zorgbegeleiding voor persoon met dementie / de 

mantelzorger(s)

• Aanbod:

- Informatie en advies over financiële tegemoetkomingen, 

juridische aangelegenheden, mogelijkheden in de thuiszorg

- Administratieve ondersteuning

- Psycho-sociale begeleiding en ondersteuning



Contactpunt Dementie: opstart

In samenwerking met MUTAS

Operationeel sinds 1.01.2015 

contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be 
078/05.08.19



Contactpunt Dementie: nodige info 

▪ naam, functie en contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) van de 

zorgverlener

▪ naam, adres, telefoon en geboortedatum van de cliënt of de naam en 

telefoonnummer van een contactpersoon

▪ ziekenfonds van aansluiting van de cliënt (indien mogelijk)

▪ rijksregisternummer cliënt (indien gekend)

▪ bijkomende informatie over de cliënt (alleenwonend, verward, dwalen, …)



Voor de persoon met dementie



Thuiszorgondersteuning – niet professioneel

• Buddywerkingen 



Thuiszorgondersteuning

• Thuisverpleging

• Oppas

• Gezinszorg :  flexibele uren!

• Nachtzorg (bijvoorbeeld www.nachtzorg.be) 

• Baluchon Alzheimer

• Ergo aan huis

• Hulpmiddelen

• Dagverzorging



www.rustthuis.com



Algemene diensten

▪ Lokaal dienstencentrum

Doelgroep:

• Personen in een beginnende zorgsituatie

Aanbod:

• Informatiemomenten (over thuiszorg, veiligheid, …)

• Recreatieve activiteiten (uitstappen, hobbywerking, …)

• Vormende activiteiten (vorming over dementie, …)

• Begeleiding en eventueel doorverwijzing

• Hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven (hulp bij 

boodschappen doen, warme maaltijd aanbieden, kapper, 

voetverzorging, …)

• Psycho-educatie

Regionale verschillen



Specifieke aanspreekpunten

▪ Thuisbegeleidingsinitiatieven

• Familiezorg Oost-Vlaanderen – specifiek jongdementie

http://www.familiezorg.be/jpd.html

• Foton, Brugge i.s.m. familiezorg West-Vlaanderen

• Zorgnetwerk Noord-West-Vlaanderen voor personen met 

jongdementie 

https://jongdementienoordwest.vlaanderen/

• Zorgcirkels Leuven

http://zorgcirkelsjongdementie.be/



Kortverblijf

▪ Regulier kortverblijf

▪ Oriënterend kortverblijf

▪ Specifieke doelgroepen



Vakanties
• Samana

• S-Plus 



Rijvaardigheid

▪ Een gevoelig thema …

• Bespreken met arts of specialist, eventuele doorverwijzing naar CARA 

(Centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing). Opgelet: 

aanpassing rijbewijs binnen 4 dagen na diagnose!

• http://www.vias.be/nl/particulieren/cara/

• Procedure Rijgeschiktheidsevaluatie :

vragenlijst, praktische rijproef, …

•    Rijgeschiktheidsattest

rijgeschikt met of zonder aanpassingen/beperkingen

niet rijgeschikt



Voor de mantelzorger



Werken met de persoon met dementie is 
sowieso ook werken met de mantelzorgers



Mantelzorgers 
en naasten

SOFA-model

medezorgverlener

medecliënt naaste

expert



Hoe zet je in op elk van deze vier rollen?

Bespreek je deze rollen en hun wensen

hierrond met de mantelzorgers?





Ondersteuning van mantelzorgers

▪ Via psycho-educatie

• Copingstrategieën

• Dementie en nu 

(www.dementieennu.info) 



Praatcafé dementie

▪ Regionaal aanbod

▪ Focus op informatie

▪ Georganiseerd door professionals

▪ Informeel, gratis

▪ www.praatcafedementie.be



Familiegroepen Alzheimer Liga

▪ Focus op lotgenotencontact

▪ Regionaal aanbod

▪ Georganiseerd door vrijwilligers

▪ Informeel, gratis

▪ www.alzheimerliga.be



Vermissing :  protocol

▪ Bij vermissing: 

▪ Max. 20 minuten zelf zoeken 

▪ Niet gevonden: noodnummer 101 bellen 

▪ Melden: vermissing van persoon met dementie 

▪ Politie protocol: “Vermissing van persoon met dementie” 

▪ Vermissing voorkomen: dwaalbeveiligingssystemen 

▪ •Track en trace systemen: GSP in riem, horloge, schoen, … 

▪ •Deuralarm: signaal als persoon naar buiten gaat 

▪ •Bedmat: signaal als persoon uit bed stapt 

▪ •Bewegingssensoren 

▪ http://www.dementie.be/themas/dementievriendelijke-gemeente/vermissing/



Voor de ‘omgeving’
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Voor de hulpverlener



Voor de hulpverlener

▪ Vorming, opleiding, training

▪ Begeleiding en ondersteuning

▪ Multidisciplinair 



Jongdementie





Centra Dagverzorging

▪ Verschillende initiatieven in de provincie

▪ Zie initiatieven via www.jongdementie.info



Mensen met jongdementie in WZC

- Beperkter aanbod, maar er is een aanbod met financiële ondersteuning

- Te vinden via www.jongdementie.info



Expertisecentra dementie





Nog vragen? Informatie nodig?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Blijven groeien, samen sterker
In zorg voor personen met dementie

Expertisecentrum Dementie Paradox

Molenaarsstraat 34 - Gent

09 233 14 38 - paradox@dementie.be - www.dementie.be


