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Misschien vernam u dat u of een van uw naasten dementie heeft. 
Via deze brochure willen wij ons richten tot iedereen  

die zich wil informeren over dit thema.  
Daarnaast willen we de visie en het aanbod  

van het OLV GASTHUIS voorstellen hieromtrent. 
 
 
1. Wat is dementie? 
 
Hoewel er soms misverstanden over zijn, is dementie meer dan ‘het 
vergeten’. 
Veel ouderen hebben af en toe last van vergeetachtigheid, zonder dat ze 
dementie hebben.  
De term ‘dementie’ is een overkoepelend begrip voor een reeks 
symptomen die vaak in vaste combinatie optreden. De diagnose van 
dementie kan enkel gesteld worden indien een aantal onderzoeken 
gebeurd zijn. Deze gebeuren  
ambulant in het geriatrisch dagziekenhuis of via een ziekenhuisopname. 
 
Symptomen van dementie 
Mensen met dementie hebben vaak in de eerste plaats af te rekenen met 
geheugenproblemen. 
In de beginperiode van dementie worden hierbij vooral dingen uit het 
recente verleden vergeten. Iemand zal zich bijvoorbeeld niet meer 
herinneren dat hij diezelfde ochtend boodschappen heeft gedaan, of 
iemand zal niet meer weten wat men tien minuten geleden heeft verteld. 
 
Een ander verschijnsel bij dementie is het ‘niet meer kunnen’ van een 
aantal dingen. Men heeft het bijvoorbeeld moeilijk om koffie te zetten, te 
koken, of oplossingen te bedenken voor eenvoudige problemen.  
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Daarnaast kunnen mensen met dementie ook problemen krijgen met 
communicatie (begrijpen en begrepen worden is niet langer 
vanzelfsprekend), plannen en uitvoeren van complexe en nieuwe taken, 
gedragsveranderingen (nieuwe situaties brengen hen bijvoorbeeld in 
verwarring en ze worden bijvoorbeeld vaker boos, zijn soms wat 
achterdochtig, worden apathisch of uitgesproken angstig,…) of met 
stemmingswisselingen. 
 
Wie dementie heeft, wordt na verloop van tijd steeds afhankelijker van 
familie, vrienden en hulpverleners. 
 

 
Wat veroorzaakt dementie? 
De meest voorkomende vormen van dementie zijn: 
- de ziekte van Alzheimer (60-70%) 

Deze ziekte wordt veroorzaakt door de opstapeling van toxische 
eiwitfragmenten in de hersenen. Hierdoor ontstaat een 
voortschrijdend en onomkeerbaar verlies van zenuwcellen. De ziekte 
ontwikkelt zich langzaam en erg geleidelijk. 

- vasculaire dementie (16-30%) 
Dit soort dementie is het gevolg van kleine verstoppingen in 
bloedvaten of kleine bloedingen in de hersenen. 
Het omliggende zenuwweefsel krijgt geen bloed meer en sterft af. De 
ziekte ontwikkelt zich sprongsgewijs. 

 
Daarnaast zijn er nog een 60-tal andere mogelijke oorzaken van dementie 
(bvb: frontotemporaal dementie, de ziekte van Pick, Lewy- 
bodydementie, dementie ten gevolge van ziekte van Huntington of 
Parkinson,…) 
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Evolutie 
Soms evolueert de ziekte erg traag, soms iets sneller. 
De exacte evolutie van de dementie is niet te voorspellen omdat ze 
verschilt van persoon tot persoon. Elke persoon met dementie is dus 
anders en uniek. 
 
 
De diagnose 
Indien de diagnose wordt gesteld, kan dit een pijnlijk moment zijn. Toch 
kan dit ook een zekere opluchting zijn, aangezien de problemen waarmee 
men al een tijd worstelt nu onder woorden worden gebracht.  
 
Net zoals iedereen die ouder wordt, zal men in de toekomst afscheid 
moeten nemen van bepaalde capaciteiten, competenties, 
levensgewoonten. Waar je sommige zaken tot voorheen zelfstandig kon 
uitvoeren, zal je hiervoor misschien meer ondersteuning kunnen 
gebruiken. Ga hierover in overleg met je familie, zorgverstrekkers. 
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Ondersteuning binnen het OLV Gasthuis? 
- Het OLV Gasthuis wil alle zorgvragers en hun familie een gevoel van 

veiligheid en vertrouwen geven. Naast het wonen, leven en de zorg 
voor fysisch welzijn, vinden we het psychisch welzijn heel belangrijk. 
Dit proberen we na te streven door een open houding aan te nemen, 
te luisteren naar de zorgvrager, aandacht te hebben voor het 
levensverhaal en de belevingswereld van de zorgvrager.  We streven 
ernaar om onze medewerkers voldoende opleiding en begeleiding te 
geven omtrent dementie. Zo kunnen we aangepaste zorg bieden. 
 

- Binnen het OLV Gasthuis is er een Werkgroep dementie, waarin 
verschillende disciplines en medewerkers uit verschillende afdelingen 
vertegenwoordigd zijn. Deze medewerkers vormen het 
aanspreekpunt omtrent dit thema op de afdeling. Daarnaast is er een 
referentiepersoon dementie actief die luistert naar jullie vragen, 
bezorgdheden en adviezen geeft waar nodig. 

 
- Als u zelf of een medewerker van het OLV Gasthuis een vermoeden 

van dementie heeft, wordt hierover in gesprek gegaan met de 
huisarts. Eventueel wordt u doorverwezen naar het geriatrisch 
dagziekenhuis. 

 
- Het OLV Gasthuis organiseert, samen met enkele andere plaatselijke 

organisaties, vier maal per jaar een praatcafé dementie in Poperinge. 
Meer info hieromtrent vindt u terug via:  
http://ieper.praatcafedementiewvl.be 
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2. Behandeling 
 
Dementie kan niet genezen worden. Bij sommige vormen van dementie 
kan medicatie de evolutie van de symptomen wel een tijdlang afremmen. 
Psychosociale begeleiding is cruciaal.  
Het OLV Gasthuis streeft dit na door:  

 de overgebleven mogelijkheden van de persoon met dementie zo 
veel mogelijk te stimuleren door onder andere ADL-begeleiding,  

 het aanbieden van structuur zowel in ruimtes als in tijd,  
 aandacht voor de uiterlijke verzorging,  
 het behouden van voldoende sociale contacten (door activiteiten 

binnens- of buitenshuis, mogelijkheid tot aan te sluiten in de 
livings,....)  
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 Hulpverleners binnen het OLV Gasthuis - wie is wie? 
 
- Medewerkers Werkgroep dementie 

Iedere dienst beschikt over medewerkers die lid zijn van de 
werkgroep dementie. Deze personen vormen het eerste 
aanspreekpunt op de dienst. 

- Referentiepersoon dementie 
Deze persoon biedt een ondersteunende rol naar zowel bewoners, 
familieleden als medewerkers. Daarnaast luistert ze naar uw vragen, 
bezorgdheden en biedt ze u advies aan. 

- Logopedist 
Deze persoon helpt u bij cognitieve testen en stimulatie. Daarnaast 
biedt de logopedist advies bij moeilijkheden/ problemen in verband 
met eten en drinken. Ook voor tips rond communicatie kan je terecht 
bij de logopedist. 

- Ergotherapeut 
De ergotherapeut helpt u bij het behouden van uw fysieke en sociale 
activiteiten. 

- Kinesitherapeut 
Deze persoon kan het verlies aan motorische functies vertragen via 
aangepaste oefeningen en massages. 
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3. Hoe vaak komt dementie voor? 
 
In Vlaanderen hebben in 2020 naar schatting 131.800 mensen dementie 
(waarvan ca. 5000 jonger dan 65).  
Hoe ouder men wordt, hoe groter de kans op dementie (10% van mensen 
boven 65 jaar, 20% van mensen boven 80 jaar en 40% van mensen boven 
90 jaar).  
Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing tegen 
2060 verdubbeld zijn. 
 
 
     

 
 
 
  



 
    

 

ONZE-LIEVE-VROUW GASTHUIS vzw 
Ieperstraat 130 
8970 Poperinge 

T 057 34 69 10 
info@gasthuis.be 
www.gasthuis.be 

Ond. Nr.: 0445.066.385 
RPR Gent, Afdeling Ieper 

 

 

4. Visie en opvang binnen het OLV Gasthuis? 
 
Het OLV GASTHUIS biedt enkele thuiszorgondersteunende diensten aan: 
- thuisverpleging 
- dienstencheques 
- dagverzorgingscentrum 
- kortverblijf 
- nachtverblijf 
Met deze dienstverlening is thuis wonen langer mogelijk.  
 
Als thuis wonen niet meer mogelijk is en u zoekt naar een 24/24u 
begeleiding dan is een opname in het rust- en verzorgingstehuis 
aangeraden …  
 
Naargelang hun wens kunnen bewoners 
langsgaan voor de maaltijden, activiteiten,… in de 
living van hun afdeling. Bij het uitnodigen naar de 
livings wordt rekening gehouden met de wens van 
de bewoner, ervaringen uit het verleden en info 
van de familie.  
Het OLV Gasthuis biedt activiteiten aan die aansluiten bij het dagelijks 
leven van de bewoners (bv: bakken, kaarten, bezoek aan de vrijdagmarkt, 
bezoek aan de relaxatieruimte,…).  
 
De cognitieve functie van de bewoners wordt gestimuleerd door: 
- de zelfstandigheid te stimuleren bv. door de bewoner zo lang mogelijk 

zelf (of met ondersteuning) te laten eten, … 
- activiteiten aan te bieden als kruiswoordraadsels, cognitieve 

namiddagen, lezen en schrijven, ... 
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Personen met dementie wonen in de verschillende afdelingen van het 
OLV Gasthuis. Op het gelijkvloers is een beschermde dienst, De Wingerd 
(toegang met cijfercode). Binnen deze kleinere afdeling staat structuur, 
een huiselijke sfeer, veiligheid en geborgenheid op de voorgrond. De 
living ligt centraal in deze afdeling. Daarnaast beschikken we over een 
binnentuin die steeds toegankelijk is. De bewoners kunnen de afdeling 
verlaten onder begeleiding van familieleden, medewerkers of vrijwilligers 
(bvb. om te wandelen, boodschappen te doen, aan te sluiten bij grote 
activiteiten in polyvalente zaal, de mis bij te wonen,...). 
 

De Oase 
Binnen ons woonzorgcentrum hebben we een relaxatieruimte: ‘De 
Oase’.  
Centraal in deze ruimte staat de muziekstoel. Dit is een relaxzetel met 
verschillende opties, waaronder zachte schommelende bewegingen, 
rustgevende muziek en individueel  instelbare bassvibraties die het 
natuurlijk ontspanningsproces activeren.  
Bij het relaxeren wordt gestreefd naar mentale en lichamelijke 
ontspanning. We prikkelen de zintuigen met verschillende middelen 
(rustgevende omgeving, etherische oliën, muziek, massages). 
Kortom, een bezoek aan De Oase is zeker de moeite waard! 
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Vergeet dementie, onthou méns 
Het OLV Gasthuis wil een positieve boodschap omtrent dementie 
uitdragen. Iemand met deze diagnose is nog steeds een persoon met 
wensen, gevoelens, voorkeuren en met behoefte aan contact. Jij hebt 
dementie, dementie heeft jou niet. Wist je dat negatieve 
maatschappelijke clichés over dementie de levenskwaliteit van mensen 
ernstig kan aantasten? Dat we hen op die manier juist in een hoekje 
drummen, stigmatiseren, infantiliseren en etiketteren? Net zoals je een 
andere ernstige aandoening kan hebben, kan je dementie hebben. 
Het OLV Gasthuis wil iedereen uitnodigen  ons maatschappijbeeld over 
dementie bij te stellen en te nuanceren.  Vergeet dementie, onthou 
méns. 
 

 
 
Dementievriendelijk Poperinge 
In samenwerking met de Zorgcirkel en Seniorenzorg stad Poperinge 
zetten we ons met het OLV Gasthuis in voor een dementievriendelijk 
Poperinge. Samen met een werkgroep (waarin zowel professionals uit 
verschillende hoeken als mantelzorgers zitten) komen we op 
regelmatige basis samen om Poperinge dementievriendelijk te maken en 
te houden.  
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5. Hoe verder? Enkele nuttige tips 
 
Enkele vuistregels voor  contact en communicatie bij 
personen met dementie:  
- contact met de persoon: 

 ga dicht bij de persoon staan op gelijke hoogte 
 maak oogcontact 
 zeg zijn naam 
 raak zijn lichaam aan 

- communicatie met de persoon: 
 spreek traag en duidelijk 
 gebruik eenvoudige, concrete woorden en korte zinnen 
 benadruk uw woorden met gebaren en aanrakingen 
 deel niet meer dan één boodschap per keer mee 
 geef tijd om te antwoorden 
 neem een bevestigende houding aan 
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6. Wat als u mantelzorger bent? 
 
Als wordt vastgesteld dat iemand dementie heeft, worden zijn naasten 
plots mantelzorgers. Ook voor hen vraagt dit wat tijd om zich aan te 
passen. 
Probeer uzelf niet te overschatten bij het kiezen om deze rol op te 
nemen. Denk op tijd aan uzelf zodat u er niet onderdoor gaat. Behoud 
bvb. uw sociaal leven, neem soms enkele dagen rust, blijf uw culturele 
activiteiten beoefenen, … 
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7. Vragen? 
 
Mieke HEBBEN (Referentiepersoon dementie) 
dementie@olvgasthuis.be 
 
Mieke VANDEPUTTE (Algemeen directeur)  
mieke.vandeputte@gasthuis.be 
 
 
8. Links en nuttige adressen in verband met dementie 
 
www.dementie.be 
www.omgaanmetdementie.be 
www.tijdwinnenopalzheimer.be 
www.info-alzheimer.be 
www.onthoumens.be 
www.jongdementie.info 
https://www.hulpmiddelenbijdementie.be/ 
Gratis infonummer Vlaamse Alzheimer Liga: 0800 15 225 
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