
Wetenschappelijke vergadering  

De weg naar de diagnose van 
dementie en het omgaan met de 

gevolgen 



Omgaan met de gevolgen van 
dementie op psychogeriatrie   

 

• Nieuwbouw  

• Praktische aanpak  

• Gebruik van architectuur  

• Inrichting.  

 

Agitatie en agressie 

Wanen en hallucinaties 

Angst 

Depressieve symptomen 

Apathie 

Roepen 

Claimend gedrag en negativisme 

Ontremming (o.a. seksueel) 

Omkering van het dag- en nachtritme 

Decorumverlies, verzamelwoede, 
zwerven, overmatig oninvoelbaar 
lachen of huilen 



Plan psychogeriatrie 



Dagstructuur 

• Vaste dagstructuur  

• Realiteit Oriëntatie Training door alle 
medewerkers  

• Licht in de gang dimbaar: 

– Ochtend 

– Dag  

– Avond  

– Nacht 

 

Agitatie en agressie 

Wanen en hallucinaties 

Angst 

Depressieve symptomen 

Apathie 

Roepen 

Claimend gedrag en negativisme 

Ontremming (o.a. seksueel) 

Omkering van het dag- en nachtritme 

Decorumverlies, verzamelwoede, 
zwerven, overmatig oninvoelbaar 
lachen of huilen 



Gesloten afdeling met aangepaste 
gangpaden voor doolgedrag 

Gesloten 
deuren Gesloten 

deuren 

Dwaalgang 

Zithoekjes  



Kantelbare 
relaxzetels  

Objecten ter 
decoratie i.k.v. 
reminiscentie  



Capaciteit 24 bedden  
12 éénpersoonskamers  

12 éénpersoonskamers  6 tweepersoonskamers  

De cognitief betere 
patiënt  



Badkamer  



Relaxatiebaden: 
• Sfeerverlichting 
• Aangename 

temperaturen 
• Aangepaste muziek 
• Bubbel-unit met 

kleurschakeringen  
• Etherische olie  



Wellness badkamer 
• Haarverzorging  
• Manicure 
• Pedicure 
• Massage  



Polyvalente ruimte en terras 



Georganiseerde activiteiten: 
• Reminiscentie 
• Zingeving en bezinning  
door pastoor 

Vrije toegang: 
• Tv-DVD-Cd-MP3 
• Familie bijeenkomst 
• Gezelschapspelen 

Alternatieve 
gespreksruimte voor 
psycholoog: 
- Afnemen MMSE 
- Opvolggesprekken 

 





Leefruimte 





Leefruimte  
• “zien eten – doet eten”  
• Kookactiviteit elke 

dinsdag en donderdag 
• Dansnamiddag 
• Muziektherapie  
• 20 patiënten 
• Ondersteuning 

logopedie en diëtist  





• 2de leefruimte 
• Prikkelarm 
• 1-5 patiënten 



Mogelijkheid:  
• Aangepaste muziek  
• Belichting  
• Beeld  



Ergotherapie – Kinesitherapie 
• Vaste therapeuten 
• Nauwe samenwerking 
• Weekschema 
• Groepssessie 
• Individuele therapie 
• Assessment  
 



Doktersbureel: 
• Familiegesprekken maandagavond 
• Dagelijkse toermomenten met 

hoofdverpleegkundige 



Multidisciplinaire teamvergadering:  
• Wekelijks  
• Psychiater dr. A. Minderhout 
• Geriater dr. A. Vandenbroucke 
• Ergo-Kiné-Sociale dienst- Psycholoog- 

Hoofdverpleegkundige 
• Voorstelling nieuwe patiënten 
• Evaluatie: 

• Bespreking resultaten 
multidisciplinaire assessment en 
beeldvorming 

• Doelstellingen bespreken: 
• Wat wilt de patiënt en mantelzorger? 
• Wat is nodig om residentiële zorg 

haalbaar te maken? 
• Fysieke revalidatie 
• Gedragsregulerende doelstellingen 

• Ontslagplanning  
 



Bedankt voor uw aandacht 


