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Inleiding
Hoe kun je Positieve Gezondheid inzetten in persoonsgerichte zorg
voor mensen met dementie? Tips hiervoor kun je vinden in de Factsheet
Positieve Gezondheid en dementie. In 2021 heeft Vilans samen met iPH
deze facstsheet uitgebracht.
In ‘Een dag uit het leven van..’ geven we een dag weer in het ritme van
de mens met dementie én de zorgmedewerker in een verpleeghuis. De
praktische handvatten helpen je ruimte te maken in je planning, zodat je
vanuit Positieve Gezondheid contact kunt maken. En elkaar als collega’s
kunt inspireren.
Bij Positieve Gezondheid gaat het om de persoon echt te leren kennen door
je manier van kijken, aanwezig zijn en doen. Dan zul je zien dat Positieve
Gezondheid al in hele kleine dingen kan zitten.

LEESWIJZER
In ‘Een dag uit het leven van..’ krijg je voorbeelden en inspiratie over
Positieve Gezondheid die je kunt gebruiken in de zorg voor mensen met
dementie. De focus in deze publicatie ligt op de verpleeghuis setting. Maar
mensen in de thuiszorg en de gehandicaptenzorg kunnen de factsheet
ook als inspiratie gebruiken. De citaten in deze factsheet zijn van de

TIPS

zorgprofessionals die we spraken.

lees verder op de volgende pagina >
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‘Stel nou dat ik het was, of dat het mijn moeder was, wat
wil ik dan? Ik wil vooral dat mensen niet automatisch
dingen doen, maar dat ze soms ook gewoon echt even
stilstaan en bedenken; “waar zijn we eigenlijk mee bezig,
wil de bewoner dit wel?”’

INLEIDING

Wat is Positieve Gezondheid?

OVER POSITIEVE GEZONDHEID
Bij Positieve Gezondheid start je met het besef dat mensen niet hun ziekte
zijn. Dat betekent dat je aandacht niet zo zeer naar de aandoening gaat.

Eerst kijken, dan doen

Je kijkt juist naar de veerkracht van mensen. En je kijkt naar wat hun

Hoe leer je een bewoner met dementie beter kennen? Dat begint met

leven betekenis geeft en waar ze hun energie op willen richten. Positieve

informatie te verzamelen over diegene. Je verzamelt informatie door

Gezondheid geeft daarmee een brede blik op gezondheid. Die brede blik

de persoon eerst te observeren. Deze vragen zijn dan belangrijk: Wie

bestaat uit 6 onderwerpen:

heb ik tegenover mij? Welk gedrag laat deze persoon zien? Hoe ervaart

1.

diegene een situatie? En hoe ga ik daarmee om?

of pijn?
2.

Je kunt al je zintuigen gebruiken bij het observeren. Denk hierbij aan:
Wat zie ik? Wat hoor ik? En hoe voel ik me hierbij? Op basis van wat je

Mentaal welbevinden: is iemand vrolijk, en kan diegene omgaan met
verandering?

3.

opvalt, kun je kijken hoe je dan het beste contact kunt maken. Dat kan
misschien door te praten, of door diegene aan te raken.

Lichaamsfuncties: voelt iemand zich gezond, heeft diegene klachten

Zingeving: ervaart iemand het leven als zinvol, en heeft diegene
vertrouwen in de toekomst?

4.

Kwaliteit van leven: voelt iemand zich gelukkig, en ervaart diegene
balans?

Stel jezelf de volgende vraag

5.

Voordat je verder leest, stel jezelf eerst de volgende vraag: welke
contactmomenten heb jij met degene die jij zorg en ondersteuning
biedt? En hoe zou jij aandacht kunnen geven op een manier die bij die

Meedoen: heeft iemand sociale contacten, en ervaart diegene steun
van anderen?

6.

Dagelijks functioneren: lukt het iemand om goed voor zichzelf te
zorgen, en hulp te vragen?

persoon past?
Deze brede blik is omgezet in een tool die je kunt gebruiken in gesprekken
met mensen met dementie: de tool Mijn Positieve Gezondheid. In deze tool
zie je de 6 onderwerpen in een plaatje.

TIPS

lees verder op de volgende pagina >

3 | EEN DAG UIT HET LEVEN VAN...

INLEIDING
De tool helpt je om een ander soort gesprek te voeren. Een gesprek dat niet
gaat om het advies van jou als deskundige. Het gaat om het luisteren naar de

MEER WETEN:

wensen en behoeften van de ander en daarop inspelen. De bedoeling is dat

Positieve Gezondheid:

je bijdraagt aan hoe mensen om kunnen gaan met de fysieke, emotionele en

• Positieve Gezondheid op de website van Institute for Positive

sociale uitdagingen in hun leven. Zodat ze zo veel mogelijk zelf de controle
hebben over hun leven.

Health (iPH)
• Werken met Positieve Gezondheid | Vilans
• Artikel Huber en Jung (2015): Persoonsgerichte zorg is gebaat bij
kennis van ziekte en gezondheid
Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie:
• Zorgstandaard Dementie (2020) en kennisdossiers
• Het thema ‘persoonsgerichte zorg’ (Waardigheid en trots)
• De publicatie ‘Ken je client’ (Waardigheid en trots)
• Nieuwsberichten over persoonsgerichte zorg | Kennisplein Zorg
voor Beter

TIPS
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1. Ochtend- en avondritueel
De meeste mensen hebben een eigen ritueel in de ochtend of avond. Of
allebei. Het is een moment waarop je de dag start of afsluit. Mensen vinden
deze rituelen vaak belangrijk. Dit geldt ook voor mensen met dementie.
Op deze momenten kun je iemand juist beter leren kennen. Bijvoorbeeld
het tijdstip van opstaan of naar bed gaan. Wanneer doucht iemand het
liefste? Leest iemand graag de krant in de ochtend? Of maakt diegene graag
een ommetje in de avond?
Probeer erachter te komen wat de persoon met dementie gewend is te doen
door te observeren of te vragen. En betrek ook de naasten als de persoon het
zelf niet goed meer kan vertellen. Bekijk hoe je hun ochtend- of avondritueel
zoveel mogelijk kunt vasthouden.
Deze momenten helpen ook om het contact met de bewoner op te blijven
zoeken en diegene beter te leren kennen. Denk bijvoorbeeld aan het samen
doornemen van de krant en daarover praten, of samen luisteren naar
muziek.

TIPS

‘Het zijn vaak die kleine momentjes in de zorg die het
doen. Het is dus belangrijk om iemand goed te kennen,
want je moet wel weten wat het ochtendritueel is. Even
de haren föhnen, of een momentje dat iemand even 10
minuten lekker kan tutten. En het blijft dynamisch, want
het kan ook veranderen.’

lees verder op de volgende pagina >
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KIJK OOK EENS HIER:

INLEIDING

•

Blog: Dr. Anneke van der Plaats geeft tips over hoe je de dag
kunt beginnen op een manier die fijn is voor de persoon met
dementie. En hoe je daarop kunt aansluiten. Deze tips gaan
bijvoorbeeld over het opstaan, wassen, en tandenpoetsen. Lees
meer.

•

PDL-methode (Passiviteit van het Dagelijks Leven): deze
methode helpt je hoe je het makkelijker en comfortabeler kunt
maken voor een bewoner die moeite heeft met deze dagelijkse
handelingen. De PDL-methode gaat uit van zeven gebieden
waarop je het leven van bewoners die passief zijn makkelijker
kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan: wassen, aankleden, eten
en drinken. Het is bij deze methode erg belangrijk dat je de
behoeften en mogelijkheden van de persoon met dementie goed
kent. Meer weten? Klik hier.

TIPS

‘Een bewoner gaf aan ‘ik vind het zo jagen en jachten,
want elke ochtend moet ik om half 8 al uit bed’. Aan de
ene kant is structuur voor hem belangrijk, maar hij
vond het echt niet fijn. “Wat zou je dan willen?” vroeg ik
hem, waarop hij aangaf dat hij af en toe eens wat later
wilde opstaan. Dat vraagt wel omdenken van ons, om die
vaste structuur te durven loslaten in het belang van de
bewoner.’
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2. Eetmoment

Iedereen heeft eigen voorkeuren tijdens een eetmoment. Dus tijdens het
ontbijt, de lunch of het avondeten. Hoe laat eet je? Eet je liever alleen of in
een groep? En wat eet en drink je graag?

Wat als ik het was?
Stel je voor dat je zelf ’s morgens het liefst rustig ontbijt. Bijvoorbeeld
met een boterham en een krantje, en rustig naar buiten kijken. Vraag
jezelf dan eens af: Wat als ik straks ouder ben en in een verpleeghuis kom
te wonen? Wil ik dan wel ‘s ochtends samen met anderen ontbijten, of
doe ik dat liever alleen op mijn kamer? Houd dit in gedachten en bekijk
dan eens hoe de bewoner met diens gewoonten en rituelen kan blijven
doorgaan.

Misschien vindt de bewoner het fijn om het eten zelf klaar te maken en de
tafel te dekken. Of diegene helpt juist liever met opruimen. Ook een persoon
met dementie heeft hierin eigen gewoonten en voorkeuren.
Probeer de eetgewoonten, wensen en behoeften van de persoon zoveel
mogelijk in kaart te brengen en daarop aan te sluiten. Observeer het.
Kijk wat iemand lekker vindt. Vraag het als het kan. Betrek naasten om te
ontdekken wat iemand belangrijk vindt tijdens de maaltijd.
Deze momenten geven je ook de kans om contact met de persoon te maken

Casus - Vegetarische gewoonten
Een bewoonster, die altijd vegetarisch was, geeft aan dat ze graag

en op die manier bij te dragen aan de Positieve Gezondheid van de bewoner.
Door bijvoorbeeld samen het eten klaar te maken, of samen te eten. Door te
observeren, contact te maken, een aanraking of te praten.

kip wil eten. Je gaat met je collega’s, de bewoner en diens naasten in
gesprek en bespreekt wat nu belangrijk is: haar vroegere eetgewoonten
(vegetarisch eten) of wat mevrouw nu aangeeft?

TIPS

lees verder op de volgende pagina >
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INLEIDING

KIJK OOK EENS HIER:
•

Op de pagina van Zorg voor Beter vind je allerlei voorbeelden
en tips van aanpassingen die mensen met dementie lekker laten
eten en drinken. Klik hier.

•

De manier waarop je de maaltijd presenteert, heeft veel invloed
op het herkennen van het eten. En daarmee op het eetgedrag van
mensen met dementie. Tips voor de presentatie van maaltijden
lees je in dit artikel: klik hier.

•

Wil je bewustwordingsbestek gebruiken? Cello heeft het
bewustwordingsbestek ontwikkeld. Met dit bestek word je meer
bewust van de eigen regie of controle van iemand met dementie.
Op het bestek staan inspirerende teksten, waardoor je bij
gebruik de teksten leest en je meer bewust wordt dat de bewoner
de regie heeft. Meer informatie: klik hier.

‘Kijk naar de oude gewoonten van iemand. Bekijk ook wat
iemand in het moment nodig heeft. Je moet echt blijven
observeren.’
TIPS
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3. Bezoek van en contact
met naasten
Het is bij een persoonsgerichte benadering belangrijk om het levensverhaal, de zorgbehoeften, voorkeuren en wensen van de bewoner in
kaart te brengen. Mantelzorgers en (andere) naasten weten vaak veel over
de bewoner. Hoe heeft die persoon diens leven geleid? Wat vindt diegene
belangrijk en fijn? Mantelzorgers en naasten hebben vaak een antwoord
op dat soort vragen.
Een belangrijk moment om deze informatie te ontvangen, is wanneer
iemand naar het verpleeghuis verhuist. Maar ook als iemand al langer in
het verpleeghuis woont, zijn contactmomenten met naasten handig om de
bewoner beter te leren kennen.
Gedrag en voorkeuren kunnen steeds veranderen bij mensen met dementie.
Daarom kan het helpen om in verschillende fasen de tool Mijn Positieve
Gezondheid in te vullen met de bewoner en familie en naasten. Bekijk of er
zaken zijn veranderd, en hoe je hierop kunt inspelen.

TIPS

‘Ik vraag ook weleens aan de familie of ze een tas mee
kunnen nemen met 10 voorwerpen van thuis die iets
zeggen over de bewoner. Zo leer je alweer een stukje meer
over wat diegene fijn of belangrijk vond. Daarnaast kun
je met die voorwerpen zelf ook het gesprek eens aangaan
met de bewoner.’

lees verder op de volgende pagina >

9 | EEN DAG UIT HET LEVEN VAN...

INLEIDING

KIJK OOK EENS HIER:
•

Levensverhaal
Een levensboek of levensverhaal is een bekend voorbeeld
om erachter te komen wat betekenis heeft voor iemand. Een
levensverhaal vertelt de persoonlijke levensgeschiedenis van
een persoon. Het levensboek is daar het tastbare resultaat van.
Op Zorg voor beter vind je voorbeelden van levensboeken, klik
hier.

•

Ook bij het maken van het levensverhaal van de persoon met
dementie hebben familie en naasten een belangrijke rol. Lees
hier hoe verpleeghuis Opella familie en naasten meeneemt in het
opstellen van het levensverhaal.

•

De film ‘Ken je mij?’ van WoonZorgcentra Haaglanden gaat over
de ingrijpende verhuisperiode van huis naar verpleeghuis. De
film vertelt het verhaal van mensen met dementie, hun naasten
en betrokken professionals. Welke gevolgen heeft zo’n grote
gebeurtenis op datgene wat betekenis heeft voor de persoon met
dementie en diens naasten? Lees meer over de film: klik hier.

TIPS

‘Het helpt ook om een van de teamleden eens met iemand
naar het huis van een bewoner te laten gaan. Dan kun je
zien hoe iemand eigenlijk woonde. Ook dan zie je weleens
dat je soms een heel ander beeld hebt van iemand. Je kijkt
gelijk anders naar die persoon.’
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4. Van behoefte naar
passende activiteit
Misschien wil de persoon met dementie op sommige momenten alleen
zijn en op andere momenten een bepaalde activiteit in een groep doen. Als
je de behoeften weet van diegene, kun je daar goed op blijven aansluiten.

‘Over de gehele dag zorgen wij voor momenten van
individuele en groepsaandacht. Positieve Gezondheid
is bijvoorbeeld ook: samen een maaltijd klaarmaken,
een spel spelen, de post openmaken, hand- en
voetmassage geven, samen een spel uitkiezen voor het
avondprogramma.’

Als iemand mee wil doen aan een groepsactiviteit, dan heb je de kans om
samen iets te ondernemen. Op die manier kun je de persoon beter leren
kennen. Bijvoorbeeld samen schilderen of muziek luisteren. Je kunt daarbij
de persoon in de dynamiek van een groep observeren.
In de groep een gesprek voeren of iets samen ondernemen, kan ook handig
zijn om een verbinding te maken tussen de ene en de andere persoon. Op
die manier kun je laagdrempelig contact met elkaar maken.

‘Kijk wat past bij het individu en pas daar je activiteit op
aan. Doe ook eens iets geks, experimenteer en durf. Neem
iemand bijvoorbeeld mee naar een concert! Kijk wat dat
met mensen doet. En kijk dan vooral naar de non-verbale
reactie van mensen.’

‘Het is heel belangrijk dat we persoonlijke dingen van
mensen weten. Ikzelf word blij van carnavalsmuziek. Het
is belangrijk om dit soort dingen aan de persoon zelf te
vragen. Vraag dus niet alleen aan mijn zoon of dochter
wat ik mooi vind. Nee, vraag het aan mij.’

TIPS

lees verder op de volgende pagina >
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Casus - Tafeltje dekje

KIJK OOK EENS HIER:
•

Maak eens gebruik van fotokaarten. Zo kun je op een speelse

Een bewoner geeft aan dat ze zich nutteloos voelt en dat ze graag wil

manier een gesprek aangaan in de groep. Elke fotokaart kan

zorgen en ondersteunen. Bekijk hoe deze mevrouw kan ondersteunen.

weer een ander verhaal oproepen. Hierdoor kun je verschillende

Bijvoorbeeld met het dekken van de tafel. Of met het begeleiden van

levensthema’s (of onderwerpen van Positieve Gezondheid)

een andere bewoner naar een activiteit. Activiteiten waarbij je aan dit

bespreken. Een set fotokaarten kan je hier vinden.

soort behoeften kunt voldoen, zorgen ook voor hechting en zingeving.

•

Een mooi voorbeeld van een ontmoetingsgroep voor mensen
met dementie lees je op Zorg voor Beter, klik hier.

Casus - Eigen huis en tuin
Een bewoner hield altijd erg van tuinieren. Zijn helder denken wordt
minder, maar in de tuin met een kruiwagen kan hij zijn hobby blijven
doen. Op dat moment is er even helemaal niks aan de hand. Misschien
duurt dit maar een paar minuten. Toch zie je op dit soort momenten
dat iemand zich kan ontspannen en echt even tot zijn recht komt.

TIPS
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5. In gesprek met de
bewoner
Praten vanuit Positieve Gezondheid. Hoe doe je dat? In de Factsheet
Positieve Gezondheid en dementie vind je tips die je daarbij kunnen helpen.
In dit onderdeel vind je nog een paar extra voorbeelden, ervaringen en tips
voor de momenten dat je wat meer tijd hebt om met de bewoner te praten.

‘Zelfs met iemand die verder is in de dementie kun je ook
goed contact maken. Ook zonder woorden kun je een
gesprek aangaan met iemand. Ik denk dat we veel meer
zeggen door wat we laten zien door gezichtsuitdrukking
en bewegingen die we maken.’

‘Wat maakt iemands dag of niet? Wat is voor diegene
belangrijk vandaag? Dat kan heel klein zijn. Een mooi
geluksmomentje op de dag. Dat is wat je nog kunt bieden.’
TIPS

lees verder op de volgende pagina >
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INLEIDING

Voorbeelden van activiteiten

KIJK OOK EENS HIER:
•

Inspiratie (foto)kaarten

Iemand heeft vaak levendige herinneringen bij waar diegene vroeger

Ook bij individuele gesprekken kun je gebruik maken van

gewoond heeft. Zoek samen met een bewoner eens diens oude adres

inspiratiekaarten met beelden om het contact op te zoeken. Een

op via Google Street View. Een toegankelijke manier om een gesprek

set kaarten over hoe goed iemand zich voelt, kun je bijvoorbeeld

te starten over iemands verleden! Lees voor meer inspiratie ook eens

hier vinden.

dit artikel.

•

In de Toolbox ‘Betekenisvol contact’ vind je ideeën voor
betekenisvol contact tussen ouderen met dementie en hun

Gebruik fotokaarten en zoek deze uit op onderwerp. Daarmee kun je
een gesprek ook sturen. Een foto van een trouwerij, van een persoon
die zorgelijk kijkt, een kind met een kat.. Zo krijg je ook een bepaald
gesprek.
Maak een ‘kletspot’ met kaartjes met daarop vragen als: heb je ooit
iets gepikt in een winkel? Je belicht dan een andere kant en dat kan
heel verrassend zijn. Iemand vertelt bijvoorbeeld ineens een leuke
anekdote. De ziekte valt op dat moment even weg, en er wordt gelachen.

TIPS
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naasten, zoals familie en vrijwilligers. Je vindt de toolbox hier.

INLEIDING

6. Het teamoverleg
Verhalen delen
Een teamoverleg kan een mooi moment zijn voor het delen van observaties
en ervaringen. Die verhalen helpen je de persoon met dementie beter
te leren kennen. Wilma Levendig, gespecialiseerd consulent gedrag en

‘Een bewoner hield van bepaalde versjes en muziek. Als
haar dochter langskwam, was ze soms aan het indutten.
Dan begon haar dochter zachtjes te zingen, en was het
alsof ze wakker werd. Ze begon mee te zingen en leefde
tijdens het contact weer even op.’

Positieve Gezondheid bij Woonzorggroep Samen, geeft tips over hoe je
vanuit het werken met Positieve Gezondheid verhalen of casuïstiek met
elkaar kunt delen.
Hoe kun je vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid aansluiten bij
de behoefte van de persoon met dementie? Wat raakte jou in dit voorbeeld
en hoe handelde jij of je collega?
Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het delen van een kort voorbeeld van een
geluksmoment. Door het met elkaar te delen, inspireer je elkaar. Door eens
in de zoveel tijd casuïstiek te behandelen. Dan neem je wat meer de tijd

‘Gebruik de tool in je voorbereiding voor het
Multidisciplinair overleg (MDO). Kom daar in het MDO
ook op terug. En vraag bijvoorbeeld aan de deelnemers
waar ze het zelf over willen hebben. Dit helpt je om te
zien hoe bijvoorbeeld de mantelzorger en bewoner in het
proces staan. Het kan ook een hulpmiddel zijn om niet
alleen maar te focussen op de ziekte.’

met je collega’s om bij het voorbeeld stil te staan en ervaringen of tips uit
te wisselen.
Een onderwerp onder de aandacht
Je kunt een week lang de focus leggen op één van de onderwerpen van
Positieve Gezondheid om het wat meer onder de aandacht te brengen in het

TIPS

team. Zie pagina 2 (Inleiding) voor de toelichting op de tool.
Denk bijvoorbeeld aan het thema ‘Zingeving’. Als je extra let op dit thema
bij het contact met de persoon met dementie, wat kom je dan tegen? Schrijf
deze dingen op en bespreek dit met je collega’s aan het einde van de week.
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Wat helpt je verder? 3 Tips
uit de praktijk

Door ieders voorkeur op te nemen in het zorgplan, kun je per bewoner veel
meer verdiepen. Zo staat het leren kennen van de bewoner en wat voor diegene
belangrijk is veel meer op de voorgrond, in plaats van het ‘medische stuk’.

Wil je in de organisatie meer werken vanuit Positieve Gezondheid?

In de oude situatie was de Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er)

Wat heb je dan vanuit je team of organisatie nodig om elkaar te kunnen

verantwoordelijk voor het zorgplan. Nu kan iedereen uit het kernteam,

inspireren? Een paar praktische tips en voorbeelden!

waaronder een welzijnsmedewerker, iets toevoegen aan het zorgplan. Dan
kun je op een rustig moment even checken wat in iemands zorgplan staat.
Samen bouw je zo een compleet beeld van de bewoner op.’

1. OVER REGISTREREN: GOUDEN MOMENTEN REGISTREREN
‘Veel communicatie gaat via het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Daarom
is het juist ook belangrijk dat de bijzondere momenten daar ook in komen te
staan. Dat is ook een medium waar je ervaringen in deelt. Familie waardeert
dat ook heel erg. De behoefte is juist te weten “waar heeft mijn vader/moeder
van genoten”.’

Delen van geluksmomentjes met familie en naasten werkt positief. Vaak
kan familie meelezen in het dossier van de naaste. Kun je daar ook ruimte
vinden om waardevolle momenten te noteren? Denk bijvoorbeeld aan
een observatie of een geluksmoment. Ook familienet is hier een mooi
communicatiemiddel voor.

Zorgorganisatie Zorgstroom heeft een eigen zorgplan gebouwd op de zes
onderwerpen uit de tool Positieve Gezondheid. Ieder domein is opgesplitst
in de verschillende thema’s die bij een onderwerp horen. De ‘gouden
momentjes’ of ‘geluksmomentjes’ die je bij iemand ervaart, kun je hier dus
in vastleggen.
Michel Quinten, applicatiebeheerder bij Zorgstroom vertelt:

TIPS
‘Er ligt veel meer nadruk op wat er voor onze bewoners nog belangrijk is. Dan
heb je het bijvoorbeeld over muziek. Voor de één zijn dat christelijke liedjes.
Voor de ander is dat rockmuziek en voor weer een ander is dat Schlagermuziek.
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2. OVER WAT HELPT IN DE ORGANISATIE
INLEIDING

Medewerkers
Soms weten medewerkers niet goed hoe ze vanuit Positieve Gezondheid

Bestuurders

kunnen werken. Probeer hen daarom op een rustig tempo mee te nemen

Lees meer over hoe bestuurder van Zorgplein Maaswaarden, Liselotte van

en te inspireren. Niet iedereen hoeft bijvoorbeeld de training Positieve

Bokhoven, kijkt naar Positieve Gezondheid: klik hier

Gezondheid te volgen, maar zorg wel dat iedereen weet wat het inhoudt.

‘Zet kleine stapjes. Praat er veel over. Noem Positieve Gezondheid wel als

Vaak werken zorgteams al op verschillende manieren vanuit Positieve

onderwerp, maar maak het niet te groot. Noem het in teamgesprekken,

Gezondheid, maar zijn zij zich daar niet altijd van bewust.

verbind het aan het verleden. Het is niet iets “nieuws”. We gaan verder met
persoonsgerichte zorg, en voegen daar iets aan toe. Een visie, gebaseerd op de
tool.’
Ambassadeurs
Het kan helpend zijn om in het team of in de organisatie ambassadeurs van
Positieve Gezondheid te hebben. Zij kunnen het gedachtegoed verder de
organisatie in brengen.

‘Neem de tijd voor de implementatie, kwaliteit gaat
hierbij voor kwantiteit. Luister naar de werkvloer en
besteed aandacht aan hun behoeften en onzekerheden.
Biedt trainingen aan waar nodig en bespreek casuïstiek.
Zo gaat iedereen de gouden momenten herkennen.’

De ambassadeurs werken gemotiveerd vanuit Positieve Gezondheid en
kunnen collega’s inspireren en ondersteunen om dat ook te doen. Zij kunnen
kennis, ervaringen, en goede voorbeelden over Positieve Gezondheid delen.
Wie kunnen ambassadeur zijn?
•

In sommige organisaties wordt de Gespecialiseerd Verzorgende
Psychogeriatrie (GVP) gezien als een kartrekkersfunctie bij het

‘Gouden momenten zijn de gebeurtenissen waarop de
bewoner jou dingen vertelt, of waarop je iets meemaakt
met de bewoner, die iets zeggen over diens welzijn of
kwaliteit van leven.’

verspreiden van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. De
GVP’er zet zich speciaal in voor de kwaliteit van leven van mensen met
dementie en biedt hiervoor ook steun aan collega’s en mantelzorgers.

TIPS

•

Enthousiaste welzijnsmedewerkers of activiteitenbegeleiders kunnen
hier ook een belangrijke rol in vervullen.
lees verder op de volgende pagina >
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3. OVER ELKAAR INSPIREREN
INLEIDING
•

Door het hele zorgteam mee te nemen, ga je samen op zoek naar mooie
voorbeelden van contact vanuit Positieve Gezondheid. Om elkaar in
het team of in de organisatie te inspireren, kun je – met toestemming
van de bewoner – een filmpje maken van een gesprek of interactie met
de bewoner met dementie.

•

Dit kun je bijvoorbeeld inzetten als voorbeeld voor een workshop of
voor een casuïstiek- of teamoverleg. Zo leer je samen deze momenten
steeds beter te herkennen.

•

Deel ervaringen ook tijdens het werk. Dit kan bijvoorbeeld tijdens
de overdracht. Soms heb je maar heel kort de tijd nodig om een mooi
voorbeeld met elkaar te delen.

•

Heb je ervaringen met het maken van een vlog? Dat kan ook een leuke
manier zijn om andere collega’s te inspireren.

•

Maak een plek op intranet aan om ervaringen te delen over het werken
met Positieve Gezondheid bij mensen met dementie.

Meer weten over implementatie Positieve Gezondheid in je zorgorganisatie?
Bekijk dan eens het Spoorboekje Positieve Gezondheid, of de Verander- en
effectenkaart Positieve Gezondheid!

TIPS
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INLEIDING

Bijlage: totstandkoming
van dit product
1. Doel en achtergrond

2. Aanpak

In 2021 heeft Vilans samen met iPH de Factsheet Positieve Gezondheid

Als aanpak van het project is gekozen voor de ‘design thinking’-methode.

in de zorg voor mensen met dementie ontwikkeld, over hoe je Positieve

Dit is een praktische methode voor het ontwikkelen van vernieuwende

Gezondheid in kan zetten binnen persoonsgerichte zorg voor mensen met

oplossingen, waarbij de behoeften van de gebruiker centraal staan. Samen

dementie. In samenwerking met diverse experts en professionals uit de

met eindgebruikers wordt het probleem uitgebreid verkend om vervolgens

zorg, wordt in de factsheet een overzicht gegeven van aandachtspunten,

een oplossing te ontwikkelen. Eén van de manieren om dit te doen is door

praktijkvoorbeelden en inspiratie.

deze vier fasen te doorlopen: Ervaringen; Inzichten; Kansen; Oplossingen
(kijk hier voor meer informatie).

Bij het opleveren van de factsheet is door zorgprofessionals de behoefte
uitgesproken aan praktische handvatten om aan de slag te gaan met de

Er zijn twee creatieve sessies georganiseerd. Het doel van de eerste creatieve

inzichten en tips. Deze behoefte is vertaald naar de volgende hoofdvragen:

sessie was inzicht krijgen in de wensen, behoeften en het gedrag van de

1.

Wat hebben professionals nodig om in de dagelijkse praktijk met de

gebruikers. Op basis van deze behoeften, zijn de volgende ontwerpvragen

inzichten uit de factsheet aan de slag te gaan?

voor het vervolg bepaald:

Hoe kunnen we deze behoeften vertalen naar een kennisproduct op

1.

2.

maat?

Hoe zorg je dat zorgprofessionals tijd en ruimte in de planning hebben
om Positieve Gezondheid toe te passen?

2.

Hoe kun je je team inspireren om vanuit Positieve Gezondheid te
werken?

In de tweede creatieve sessie zijn we aan de slag gegaan met een brainstorm
over mogelijkheden en oplossingen voor beide ontwerpvragen. Een kleine
werkgroep heeft het idee vervolgens verder uitgewerkt en voorgelegd
aan een brede groep van professionals tijdens workshops van een aantal

TIPS

landelijke congressen. Op basis van de opgehaalde feedback is dit definitieve
ontwerp tot stand gekomen.
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Dit is Vilans
Samen zorgen dat zorg beter werkt, dat is het maatschappelijke doel van
Vilans. Daarvoor brengen en houden we kennis in beweging, met het veld
en met andere partners in de langdurende zorg. Als kennisorganisatie
willen we dat iedereen met een langdurende zorgvraag zoveel mogelijk het
leven kan leiden dat hij of zij wenst.
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