Sociale benadering dementie
maken’Subtitel
dementie
dementidementiecttitel
Het leven van mensen met dementie zo prettig mogelijk maken

We zien de afgelopen decennia een stijging in het aantal mensen die te
maken krijgen met dementie. Net zoals ieder ander willen mensen met
dementie niets liever dan het gewone leven voortzetten in de thuissituatie
samen met hun dierbaren. Uit onderzoek blijkt dat de huidige benadering
van mensen met dementie te veel gericht is op het ziektebeeld en te
weinig op de binnen en buitenwereld van de betreffende persoon.
De thuisbegeleidingsteams willen zich goed voorbereiden op de
toenemende hulpvragen van deze doelgroep en de methode
“sociale benadering dementie” implementeren

Binnen Surplus zijn al twee sociale benaderingsteams actief.> contacten
Er is een programma manager dementie die het proces nu aantuurt.>
Kennis maken en in gesprek gaan met elkaar
Er word bij het formeren van een benaderingsteam goed gekeken naar diversiteit en
de expertise. Daarnaast mag ook bij voorkeur iemand aansluiten die juist helemaal
niet uit de zorg komt.
- Er wordt een professionele cursus via e-learning aangeboden worden.
-Middels een training on the job met een ervaren teamlid uit het benaderingsteam
mee lopen .
-Vervolgens zullen er terugkom bijeenkomsten gepland worden om de bevind samen
te delen en van elkaar te leren.

.

Meer kennis en expertise vergaren omtrent de methode: “sociale
benadering dementie.”
Omdat steeds meer mensen met dementie zo lang als mogelijk
onderdeel willen blijven uitmaken van de samenleving en ook zo lang
als mogelijk zelfredzaam willen blijven . Dit vraagt een ander manier
van werken en benaderen waar nog niet mee gewerkt word binnen
de thuisbegeleiding.

De doelgroep: Dementerenden en hun naasten/mantelzorgers in de
gemeente Etten-Leur.
Op verschillende plekken in het land , maar ook binnen een aantal
regio’s waar Surplus werkzaam is wordt de SBD in de praktijk gebracht
door zogenoemde Sociale Benaderingsteams. Een team van zorg- en
welzijnsprofessionals aangevuld met mensen zonder zorg- of
welzijnsachtergrond , werkt samen en begeleidt mensen met dementie
volgens de sociale benadering dementie
Om de methode van sociale benadering te doen slagen is het belangrijk
dat de partner/echtgenoot en naasten er achter staan, maar ook een
huisarts een casemanager dementie, thuiszorgmedewerkers en de
gemeente Etten-Leur(WMO)

TIP: Denk hierbij aan externe partijen

Wanneer ben jij en/of je organisatie tevreden?
-Wanneer de contacten met de 2 andere benaderingsteams tot stand worden gebracht
-Wanneer er een samenwerking ontstaat tussen programma manager dementie en
kwartiermaker dementie
-Wanneer er kennis en expertise word opgedaan bij de medewerkers thuisbegeleiding in de
regio Etten-Leur over sociale benadering dementie
-Wanneer er een benaderingsteam in Etten-Leur kan worden opgericht

-Programma manager dementie R. Lucas
-Kwartiermaker dementie L. Dekker

-Leidinggevende Thuisbegeleiding . S van Laarhoven

--Coördinator thuisbegeleiding M. Jansen-Vissers
Momenteel zijn er bij Surplus vier Sociale Benaderingsteams actief. Het team van de kern Klundert en woonzorgcentrum Mauritshof in de gemeente Moerdijk en het
team van de wijk Hoge Vucht en woonzorgcentrum Vuchterhage in de gemeente Breda.

