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VERDICHTING
VAN DICHTBĲ 
BEKEKEN

BESTELFORMULIER

Actuele thema’s zoals de betonstop, cohousing, enz, wĳ zen ons op een essentieel maatschappelĳ k probleem. Meer 
mensen op een zelfde oppervlak. Zal er in de toekomst nog voldoende ruimte zĳ n om ons allemaal comfortabel te 
laten wonen en leven? Zal een eigen huis betaalbaar zĳ n voor iedereen?

De oplossing heet ‘Verdichting’ oftewel (ver)bouwen met als doel tot een beter en/of intensiever gebruik van de ruimte.

Dit boek is dé inspiratiebron voor wie op een kwaliteitsvolle manier verdichting willen laten verlopen. Aan de hand 
van praktische voorbeelden van tien initiatieven die gemeenten namen en heel veel fotomateriaal is het een must voor 
iedereen die zoekt naar manieren om zuinig en goed met de ruimte om te springen. Dankzĳ  bĳ dragen van verschillende 
auteurs, waaronder Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Gents bouwmeester Peter Vanden Abeele, wordt de term 
verdichting op een toegankelĳ ke manier uitgelegd. Een must-have voor iedereen die zich beroepshalve in stedenbouw 
en wonen interesseert.

• Op welke vragen krĳ gt u met dit boek een antwoord?
• Waarom is verdichten belangrĳ k?
• Welke vormen kan verdichting aannemen?
• Met welke aandachtspunten moet rekening worden gehouden?

Met bĳ drages van Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck 
en kersvers Gents Bouwmeester Peter Vanden Abeele

door Xavier Buĳ s (red.)

Thuiszorgdiensten verdiepen
zich in dementie 
Vlaanderen telt zo’n 122.000 personen met dementie, waarvan ongeveer zeventig procent thuis woont. Tegen 
2030 zal dit aantal nog met een kwart stijgen. De zorg en ondersteuning voor al deze mensen is een grote 
uitdaging voor zowel de families en mantelzorgers als alle zorgverleners.

Het geactualiseerde Demen-
tieplan Vlaanderen (2016-
2019) accentueert de regie 

van de persoon met dementie 
en diens omgeving, waarbij een 
autonoom en goed leven centraal 
staat, met in de eerste plaats aan-
dacht voor de resterende moge-
lijkheden van de persoon.

Dementiekundige basiszorg in 
de gezinszorg
Om de zorg voor het stijgende 
aantal personen met dementie 
thuis te versterken ontwikkelde 
het Expertisecentrum Dementie 
samen met de thuiszorgsector, in 
het kader van het transitieplan, de 
opleiding dementiekundige basis-
zorg in het natuurlijke thuismi-
lieu en de vorming dementiekun-
dige basiszorgverlener voor zowel 
verzorgenden als begeleidend 
medewerkers in de thuiszorg. 
Begeleidend medewerkers zor-
gen ervoor dat elke persoon die 
gezinszorg of schoonmaakhulp 
nodig heeft, de juiste hulp krijgt. 
Zij begeleiden ook dagelijks de 
verzorgenden en schoonmaak-
hulpen die deze hulp bij de cliënten 
thuis verzorgen. Het is dan ook belang-
rijk dat zowel zijzelf als de verzorgenden 
en schoonmaakhulpen goed weten wat 
dementie is en hoe zij er het best mee 
kunnen omgaan. 
In 2016 en 2017 konden begeleidend 
medewerkers van de openbare diensten 
voor gezinszorg en aanvullende thuis-
zorg de opleiding dementiekundige 
basiszorgverlener volgen bij het Netwerk 
Thuiszorg van de VVSG. Voor de verzor-
genden biedt het Netwerk Thuiszorg deze 
opleiding aan via het vormingsfonds. 
De reacties van medewerkers gezinszorg 
die de opleiding bij het Netwerk Thuis-

zorg gevolgd hebben, spreken boekde-
len. Candides visie op dementie is com-
pleet bijgesteld: ‘Ik geloof nu meer in 
de mogelijkheden van de persoon met 
dementie, hoe miniem de resultaten ook 
mogen zijn. En ik zal de familie en de 
collega’s beter informeren in de hoop 
hun kijk op dementie in positieve zin bij 
te sturen.’ Voor Lynn werd het tijdens de 
opleiding duidelijk dat het algemeen gel-
dende beeld van dementie anders is dan 
de werkelijkheid: ‘Ik heb geleerd anders 
te kijken naar iemand met dementie. De 
gedragingen die deze mensen vertonen, 
hebben vaak een oorzaak. Het is belang-
rijk dit mee te geven aan de verzorgen-

den en de mantelzorgers. Het is 
een goed idee iemands verleden 
en interesses op een fiche te ver-
melden en die aan de verzorgen-
den mee te geven.’ Shanna beseft 
nu dat het leven niet eindigt wan-
neer iemand de diagnose demen-
tie krijgt: ‘Maar het beperkt wel 
het leven, daarom spelen we 
vanaf nu in op die beperkingen.’ 
Ook Inge kijkt sinds de opleiding 
anders naar personen met demen-
tie: ‘Anders maar ook vooral ver-
der… ik zoek nu bijvoorbeeld 
naar de reden waarom de per-
soon met dementie welbepaald 
gedrag vertoont. Bij een huisbe-
zoek zoek ik actief contact met de 
persoon met dementie. Het con-
tact is soms maar kort maar toch 
even één op één. Ook probeer ik 
altijd duidelijk verstaanbaar te 
spreken. Onze voltallige groep 
verzorgenden heeft intussen de 
opleiding gevolgd. Iedereen was 
laaiend enthousiast.’

Vorming voor de 
schoonmaakhulpen
Ook de medewerkers van schoon-

maakdiensten en de zorgvrijwilligers 
komen tijdens hun werk vaak in con-
tact met personen met dementie. Spe-
ciaal voor hen werd het vormingspak-
ket Er zijn voor mensen met dementie: 
Samen op weg naar meer kwaliteit van 
leven ontwikkeld. Deze vorming biedt 
het Netwerk Thuiszorg vanaf 2018 ook 
aan voor de schoonmaakdiensten in het 
vormingsfonds. ■

 Voor meer informatie over de opleiding 

dementiekundige basiszorg of het 

vormingspakket voor schoonmaakhulpen 

en zorgvrijwilligers: liesbet.vanelsacker@

vvsg.be 

beweging opleiding thuiszorg

Het is belangrijk dat 
zowel begeleidend 
medewerkers als 
verzorgenden en 
schoonmaakhulpen 
goed weten wat 
dementie is en hoe zij 
er het best mee kunnen 
omgaan.

Het leven eindigt niet wanneer iemand de diagnose dementie 
krijgt, maar het leven wordt wel beperkt. Het komt erop aan in 
te spelen op die beperkingen.




