
‘(H)Erken mij!’

Vitalis maakt onderdeel uit van de samenleving; 
onze locaties zijn vrij toegankelijk. 

In de horeca wordt u gastvrij ontvangen. 
Wilt u anderen ontmoeten of iets ondernemen?  

Er is een aantrekkelijk kunst- en cultuur programma 
en aanbod van (dagbestedings)activiteiten. 

Dus loopt u  gerust eens binnen of bel ons als  
u een vraag heeft. 

U bent welkom

Klantencentrum

info@woonincplusvitalis.nl 040 -220 22 02 

Kijk voor ons aanbod en werkwijze op 
www.vitalisgroep.nl

Leven in balans 
met dementie



Wij zien dementie als onderdeel van het leven 

waarbij uw eigen regie van groot belang is. 

Samenwerking met name met uw mantelzorger/

contactpersoon maakt meer mogelijk. Met de voor u 

betekenisvolle mensen in uw sociale netwerk gaan 

we graag in gesprek. In uw dagprogramma, zorg 

en behandeling zijn we gericht op het behoud van 

zelfredzaamheid, geheugen en bewegen. Maar het 

gaat ons om uw persoonlijk welzijn! 

Wij streven naar het hoogst haalbare als het gaat om 

goede zorg en zorg op maat. Dat betekent niet dat wij 

dat in de praktijk al overal gerealiseerd hebben. 

Wij werken hier iedere dag aan. 

Heeft u vragen, maakt u zich misschien zorgen over 

uw geheugen, oriëntatie of andere ongemakken? 

Wij nodigen u uit om ze met ons te delen. Vitalis 

heeft veel ervaring en deskundigheid. Soms kunnen 

onze zorgtrajectbegeleiders in een vroeg stadium 

al uw persoonlijke vraagbaak en aanspreekpunt 

zijn. Tevens worden er specifieke informatie- en 

ondersteuningsbijeenkomsten georganiseerd.  

Wij kunnen iets voor u betekenen. 

Zo zien wij het

Dementie komt voor en is in 
ieders nabijheid
Dementie wordt gezien als 
onderdeel van het leven van de 
cliënt, zijn/haar omgeving en de 
maatschappij. 

Wij doen het samen
Wij werken graag samen met 
uw netwerk van betekenisvolle 
mensen,  uw sociale 
netwerk. 
 
Uw welzijn staat voorop
U heeft zelf de regie bij de 
invulling van de dagbesteding.
 
Wij kijken met andere ogen
Als de grip op uw leven minder 
wordt, bieden wij ondersteuning.
 

Wij bieden ruimte en veiligheid 
 

Wij zoeken naar passende 
activiteiten

 

Zo doen wij dat

Samen met u en uw mantelzorger/contactpersoon bespreken wij wat voor u van belang 

is om het leven te kunnen leiden dat bij u past. Alle afspraken die we samen hebben 

gemaakt leggen we vast in een zorgleefplan.

U heeft de regie over de afspraken die in het plan worden vastgelegd en uw 

mantelzorger/contactpersoon is daarop aanvullend. Dit plan wordt regelmatig met 

u en uw contactpersoon doorgesproken en aangepast wanneer dat wenselijk is. We 

bespreken met u wat wij, samen met uw sociale netwerk, kunnen doen en nodigen hen 

uit om te helpen bij dagelijkse activiteiten.

 

U bent op de hoogte van alle activiteiten die wij aanbieden en samen met uw sociale 

netwerk gaan we op zoek naar een passende dagbesteding. 

Wij  herkennen signalen van onbegrepen gedrag, bespreken dit met collega’s en met uw 

mantelzorger/contactpersoon en maken een analyse hiervan. Het kernteam bestaande 

uit een arts, psycholoog en zorgmedewerker bepalen op basis van de analyse samen de 

doelen van de zorg en behandeling waarbij u en uw contactpersoon worden betrokken. 

Dit moet leiden tot een eenduidige benadering. Binnen Vitalis maken we zo weinig 

mogelijk gebruik gemaakt van medicatie die gericht is op het beïnvloeden van gedrag.

Wij geven u bewegingsruimte naar eigen behoefte binnen de bestaande mogelijkheden 

en passen technologie toe om de bewegingsruimte te vergroten. Het uitgangspunt is dat 

vrijheidsbeperkende maatregelen niet worden toegepast, in bijzondere situaties is het 

een laatste overgebleven mogelijkheid. 

Wij gaan steeds op zoek naar passende activiteiten gericht op het behoud van 

zelfredzaamheid, geheugen en bewegen. Uw persoonlijk welzijn staat voorop. 


