Benaderingskaart
Naam bewoner:
Kamer:
Diagnose:
Welke vorm van dementie heeft de bewoner (Indien bekend) bv. ziekte van Alzheimer, Vasculaire
dementie, Multi infarct dementie.
Stadium van dementie:
Dit zijn de fasen: bedreigde ik, verdwaalde ik, verborgen ik, verzonken ik.
Rode draad:
Wat is er belangrijk in de bewoner zijn leven?
Bijv. zorgzaamheid; altijd voor het gezin en anderen gezorgd.
Benaderingswijze:
Algemene aanwijzingen
Gewoontes (Hoe laat uit bed, ontbijt op bed, muziek aan …etc)
Stem
Aanraking
Wat wel / niet zeggen
Afspraken:
Op basis van een MDO, met de Arts EN met de eerste contactpersoon afgesproken.
Bijvoorbeeld dat het valgevaar bekend is, maar dat iemand NIET gefixeerd mag worden.
Datum:
Opgesteld door:

ONDERSTAANDE INGEVULDE VOORBEELDKAARTEN ZIJN FICTIEF;
EVENTUELE GELIJKENISSEN MET ECHTE MENSEN BERUSTEN OP TOEVAL

Benaderingskaart
Naam bewoner: Mw. Janssen
Kamer 3
Diagnose: Alzheimer
Stadium van dementie: Bedreigde Ik / Verdwaalde Ik
Rode draad:
Mw was altijd erg lief en zorgzaam voor anderen, zorgde zowel voor haar eigen kinderen als voor haar
pleegkinderen van Surinaamse afkomst. Lid van de pinkstergemeente. Haar man is overleden. Haar
kinderen en pleegkinderen en de mensen van de kerk bezoeken haar regelmatig.
Benaderingswijze:
Mw is heel gevoelig voor sfeer en stemmingen, Het is belangrijk om haar heel rustig te wekken; niet
te hard praten en geen onverwachtse aanrakingen. Mw kan zelf aangeven of zij in een goed/slecht
humeur is en of zij al uit bed wil. Mw heeft een streng rechtvaardigheidsgevoel en wil nergens toe
gedwongen worden.
Op “goede “dagen wil Mw graag meewerken met alle ADL handelingen, op “slechte” dagen zal dit niet
gemakkelijk gaan en biedt Mw veel fysieke tegenstand. Mw is hier dan zelf erg verdrietig over, wil dit
zelf ook niet.
Gewoontes: opstaan soms vroeg ( 8.30 uur) soms heel laat ( 11.30 uur)
GRAAG DE KERKELIJKE GEZANGEN AANZETTEN OP CD SPELER OP HET NACHTKASTJE>
eventueel samen met Mw de liedjes meezingen. Dit kan een uur vóór het opstaan en ook tijdens de
ADL gedaan worden.
Stem : RUSTIG spreken, niet te hard, vraag Mw naar haar mening, kijk haar aan
Aanraking : Zo zacht mogelijk ! Geef eerst een hand. Vraag toestemming, als Mw NEE zegt probeer
het dan later nog eens. Houd tijdens het praten een beetje afstand want Mw kan onverwachtse
bewegingen maken.
Wat wel / niet zeggen : Mw praat graag Duits. Mw is dol op alles wat met de kerk en het geloof te
maken heeft. Een gezamenlijk gebed of het noemen van “De Heer” kan haar gunstig stemmen.
Afspraken : Familie en vriendinnen die op bezoek komen zijn op de hoogte van het Belevingsgerichte
Zorg Beleid en weten dat Mw eventueel erg laat uit bed komt. Als familie van te voren aankondigt Mw
mee te willen nemen naar een kerkdienst: haar wel tijdig uit bed halen.
Datum: Januari 2009
Opgesteld door: Emmelien

