
 

 
 
Visie op zorg, wonen en welzijn bij mensen met dementie 
bij De Lange Wei  
 
Toelichting:  

Goede kwaliteit van zorg en dienstverlening begint bij een gemeenschappelijke en gedragen visie. Visie is 

geen statisch begrip ze wordt gevormd door wat er in de dagelijkse praktijk en gebeurt. Deze visie 

omschrijving kan en zal dus in de loop van de komende jaren worden bijgewerkt. De visie omvat zorg, 

wonen en welzijn bij personen met dementie in de verpleeghuizen en in de thuiszorg. 

Dit document beschrijft de visie van waaruit De Lange Wei vorm en inhoud wil geven aan zorg, wonen en 

welzijn voor mensen met dementie. Voor cliënten en hun naasten vormt het een referentiepunt waaraan 

zij de door De lange Wei geleverde prestaties kunnen toetsen. Voor medewerkers van De Lange Wei 

vormt het de basis van waaruit zij hun werkzaamheden uitvoeren. Deze visie is een specificatie voor op 

zorg, wonen en welzijn voor personen met dementie vanuit de visie en de missie in de praktijk van De 

Lange Wei, vormgegeven in het meerjarenbeleid 2021-2024. 

Visie op zorg, wonen en welzijn bij cliënten met dementie: 

De visie op zorg, wonen en welzijn voor personen met dementie van De Lange Wei is vormgegeven 

vanuit de zorgstandaard dementie 2020. Deze zorgstandaard geeft op hoofdlijnen weer waar goede 

dementiezorg en -ondersteuning aan moet voldoen. link naar zorgstandaard 2020 

Daarnaast is de visie vormgegeven naar aanleiding van het stuk dementievriendelijke omgeving ter 

voorbereiding op het meerjarenbeleidsplan. 

Personen met dementie zijn in de eerste plaats mensen met dementie, met dezelfde ervaringsgebieden 

en basisbehoeften als ieder ander. Als gevolg van cognitieve en geheugendefecten en de psychologische 

gevolgen hiervan verdwijnen echter de continuïteit uit en de grip op hun leven. Dit heeft gevolgen voor de 

persoon met dementie zelf, maar ook voor de familie en hun naasten. Een betekenisvolle omgeving en 

een persoonsgerichte benadering door de medewerkers zijn nodig om de persoon in staat te stellen 

maximaal zelfstandig (autonoom) te functioneren en zich maximaal fysiek, sociaal en psychologisch 

staande te houden. Concreet betekent dit het scheppen van overzicht, veiligheid, vrijheid, begrip van de 

ervaring van mensen met dementie, oprechte communicatie en integrale begeleiding in het ziekte proces 

en het voorzien in de basale behoeften. 

Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, wensen en behoeften. Dit geldt ook voor mensen met dementie. 

Hoewel zij op het eerste gezicht veel overeenkomsten lijken te hebben, is het juist voor deze mensen 

belangrijk om aan te sluiten bij hun individuele belevingswereld. De Lange Wei gaat in de zorg voor 

mensen met dementie dan ook steeds uit van het individu. Daar stemmen we de sociale en fysieke 

omgeving zo goed mogelijk op af. We streven naar een omgeving waarin de cliënten zich veilig, vertrouwd 

en waardig voelen en waarin aandacht is voor de eigen regie van de cliënt en zijn naasten. 

Deze visie vraagt naast aandacht voor de cliënt zelf, ook aandacht voor opleiding, ondersteuning en 

coaching van de medewerkers, aandacht voor de fysieke omgeving in de verpleeghuis locaties en 

anderzijds voldoende aandacht voor en samenwerking met de familie en omgeving. 

 

 

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/zorgstandaard-dementie.pdf

