
Waarop moet u letten als thuis wonen met
dementie niet meer gaat?

Uw checklist:
1. Is het huis gespecialiseerd in dementiezorg?
 - Wonen in het huis alleen maar mensen met dementie?
 - Is er een concept waarop de zorg is gebaseerd en zo ja, welk  idee ligt eraan ten grondslag?
 - Is er sprake van een  onderbouwde aanpak?
 -  Wordt er een toetsingskader gehanteerd, waarmee u de kwaliteit mede kunt beoordelen?
 -  Hebben de medewerkers een speciale opleiding genoten?

 - Hoeveel uur per week hebben de medewerkers voor elke bewoner beschikbaar?
 - Hoe wordt er invulling gegeven aan de zorg voor het welbevinden van de bewoner?
 - Kun je er elke dag douchen?

3. Heeft u voldoende privacy, ook met uw familie?
 - Heeft elke bewoner een volwaardige eigen plek?
 - Is er een plek waar u alleen kunt  met uw partner of (klein)kinderen?
 - Mag u uw eigen leefruimte inrichten zoals u dat zelf wilt?
 - Is uw eigen leefruimte ook echt van u?

4. Is er volop ruimte om te leven?
 - Kunt u buiten uw eigen kamer/appartement goed uit de voeten?
 -  Is er een prettige,  ruimte waar je alleen kunt  maar desgewenst ook gezel-

schap kunt vinden?

5. Wordt er gezorgd voor activiteiten op maat?
 -  Worden er ook activiteiten/uitjes georganiseerd op basis van individuele wensen en behoeften van 

cliënten? Zo nee, waarom niet?
 - Is er sprake van een vast collectief activiteitenprogramma dat elke week wordt afgedraaid?
 -  Kan men u vertellen waarom er een vast activiteitenprogramma wordt gehanteerd en hoe dat  

aan het welbevinden van de bewoners?

6. Hoeft u nooit meer te verhuizen?
 - Hoeft u niet meer te verhuizen, hoe ingewikkeld de zorg ook wordt?
 -  u die garantie zwart op wit?

7.  
administratieve zaken?

 - de indicatiestelling
 
 

- regelen van bewindvoering

 -  
vertegenwoordiging

 
- zaakwaarneming

De dementiezorg die u zoekt
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