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THUIS IN
DEMENTIEZORG

Heeft u te maken met dementie? Wilt u meer informatie over 
dementie? Bij SZR bent u aan het juiste adres. Wij hebben een 
team van specialisten ouderengeneeskunde, behandelaars en 
dementiedeskundigen met specifieke kennis om mensen met 
dementie te begeleiden en te behandelen. Dit doen wij vanuit de 
thuissituatie met dagverzorging, het Ontmoetingscentrum en Zorg 
Thuis tot aan het wonen met zorg in onze zorgcentra. Daarin 
werken wij nauw samen met onder andere de huisartsen, de  
Geheugenpoli en de dementieconsulenten in de regio. 

Door jarenlange ervaring met zorg aan mensen met dementie, weten wij 
als geen ander dat dementie ingrijpend is. Niet alleen voor de persoon 
zelf, maar ook voor de partner, kinderen en het sociale netwerk. Wij vinden 
het vanzelfsprekend dat mensen met dementie gerespecteerd worden en 
zoveel mogelijk het leven willen voortzetten die bij hun past. SZR wil u daar 
graag bij helpen. Daarbij hebben wij niet alleen aandacht voor de cliënt, 
maar ook voor familie en mantelzorgers.
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VISIE DEMENTIEZORG
Goede zorg en dienstverlening begint bij een gemeenschappelijk en 
gedragen visie. Voor onze dementiezorg betekent dat: Uzelf kunnen 
zijn, veilig en vrij bewegen, doen wat u fijn en zinvol vindt, ervaren dat u 
erbij hoort, met gezonde beweging en buitenlucht.

Wat hebben wij voor onze bewoners met dementie? Hieronder een aantal 
voorbeelden: 
•  Locaties Ravestein en Vrijthof hebben belevingstuinen.
•  Op de afdelingen zijn beweegmanden aanwezig (o.a. ballen, kegels, pitten-

zakken en kaartjes met beweegideeën.) Zowel medewerkers, vrijwilligers 
als mantelzorgers kunnen hier gebruik van maken.

•  De leefcirkel op Ravestein. Onze bewoners met dementie kunnen veilig 
wandelen door het gebouw. 

•  Fietslabyrint op Ravestein waarbij de bewoners virtueel o.a. een rondje 
Betuwe kunnen fietsen.

•  Duofiets op Ravestein en Vrijthof. Een fiets voor twee personen waarbij 
een mantelzorger/familielid met hun naaste buiten een rondje kan fietsen. 

•  Peuters op bezoek.
•  Muziek en Zang.
•  En dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen, koken etc. 

DEMENTIEZORG VOOR THUISWONENDE CLIËNTEN

Dagverzorging
Woont u thuis en mist u een vaste structuur of heeft u behoefte aan  
contact met andere mensen? 
Dan kunt u terecht bij onze dagverzorging. De dagverzorging biedt onder-
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steuning aan thuiswonende ouderen door middel van een dagprogramma. 
Door gerichte activiteiten worden uw lichamelijke en geestelijke functies 
gestimuleerd en/of behouden. De activiteiten wisselen van bewegen,  
geheugentraining tot creatieve activiteiten. Hiermee bieden wij tegelijkertijd 
ondersteuning aan mantelzorgers. Zij weten dat u in goede handen bent en 
hebben even tijd voor zichzelf. 
Dagverzorging bieden wij in Tiel, Geldermalsen en Ophemert.

Ontmoetingscentrum
Hebt u wat meer ondersteuning nodig, dan kunt u terecht in het Ontmoetings- 
centrum in Tiel of Geldermalsen. Het Ontmoetingscentrum is een nieuwe 
vorm van de bestaande dagbehandeling. SZR biedt in het Ontmoetings- 
centrum ondersteuning, specifiek gericht op mensen met geheugen- 
problemen of beginnende dementie en hun mantelzorgers. Bij cliënten in 
het Ontmoetingscentrum kijkt ook de specialist ouderengeneeskunde van 
SZR mee. Dit is van grote meerwaarde omdat deze goed kan beoordelen 
hoe het met iemand gaat.
Uw ondersteuning is gericht op het leren omgaan met de eigen beperkingen 
en het op die manier voorkomen of verminderen van gedrags- en stemming-
sproblemen. Hierdoor kunt u langer thuis blijven wonen. 
De ondersteuning van de mantelzorger is gericht op het leren omgaan met 
de gevolgen van dementie en op het voorkomen van overbelasting. 
Professionele hulpverleners bieden hierbij ondersteuning. 
Onder deskundige begeleiding wordt een afwisselend programma geboden, 
afgestemd op uw wensen. Van beweging en geheugentraining tot creatieve
activiteiten. Er is veel ruimte voor gezelligheid en contact met andere mensen.

“Bewegen is een belangrijk onderdeel voor iedereen, 
maar zeker ook voor mensen met dementie.”
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Zorg Thuis 
Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw eigen, vertrouwde 
omgeving, ook als het met uw gezondheid wat minder gaat? Met de Zorg 
Thuis van SZR bent u verzekerd van professionele verzorging, verpleging 
en begeleiding.
Onze Zorg Thuis geeft vanuit vaste buurtteams verzorging, verpleging 
en begeleiding aan thuiswonende cliënten met dementie. Samen met de 
mantelzorgers streven zij ernaar om ervoor te zorgen dat de cliënt met de-
mentie zo lang mogelijk in de vertrouwde thuissituatie kan blijven wonen. 
Dit zo nodig met hulp van de dementieconsulente of ondersteuning vanuit 
de dagverzorging of het Ontmoetingscentrum.
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DEMENTIEZORG IN ONZE ZORGCENTRA

Wonen met zorg
Er kan een moment komen dat het thuis echt niet meer gaat. U kunt dan 
terecht in onze zorgcentra Vrijthof, Walstede en Westerhof in Tiel en 

Ravestein in Geldermalsen. 
De woonomgeving is kleinschalig van opzet, veilig en sfeervol. Vrijthof en 
Ravestein hebben prachtige belevingstuinen met bomen en bankjes, om te 
wandelen en te zitten.
Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan 
mensen met dementie. Zij hebben niet alleen aandacht voor uw ziekte, 
maar ook voor wie u bent en was. U bent een uniek persoon en dat  
respecteren wij. De zorg is afgestemd op uw behoeften, wensen en  
voorkeuren. Uw mantelzorger wordt daarbij nadrukkelijk betrokken.

DEMENTIEZORG EN ACTIVITEIT

Of u nu de dagvoorzieningen bezoekt of in een van onze zorgcentra woont, 
wij helpen u actief te blijven. Dat doen we door het aanbieden van activi-
teiten, met veel aandacht voor bewegen. Bewegen is goed voor iedereen, 
maar zeker ook voor mensen met dementie. Bewegen doen wij onder 
andere in de vorm van spelactiviteiten en wandelen.
Naast spelactiviteiten zijn er geheugentrainingen en creatieve activiteiten. 
Naast recreatief bewegen wordt er ook aan functioneel bewegen gedaan. 

“Wij kijken niet alleen naar het ziektebeeld, maar ook 
naar wie de persoon was en is. Wij benaderen de 
bewoner als een uniek persoon.”
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Denk hierbij aan het zelf naar het toilet lopen in plaats van in een rolstoel, 
armen omhoog doen (wanneer iemand dat nog kan), een boodschap doen 
of de tafel dekken. Welke activiteiten gedaan worden hangt af van wat u 
nodig hebt en waar u plezier aan beleeft. Onze activiteitenbegeleiders en 
vrijwilligers ondersteunen hierbij.

Waarborgzegel  
Fixatievrije zorginstelling
SZR heeft in juni 2014 de Waarborg 
zegel Fixatievrije zorginstelling met 
één ster ontvangen. Dit is een keur-
merk voor optimale bewegingsvrij-
heid voor mensen met dementie.

Welkom
Wilt u een keer een kijkje nemen bij een van onze dagvoorzieningen of bij 
een van onze locaties, kom dan geheel vrijblijvend langs. Voor een  
rondleiding of alleen een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.
Meer informatie? Neem contact op met ons Zorg Adviespunt, T:0800-0588
Voor aanmelding en de voorwaarden zie www.szr.nl

“Wij vinden de aanwezigheid van familie, vrienden en 
dierbaren belangrijk voor onze bewoners. Zij kennen de 
bewoner het beste.”
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