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De peilers van Stichting Wiesje 

Vier peilers: 

• Dagopvang 

• Kenniscentrum 

•Woonzorgcentrum 

•Mantelzorg  

 



Visie 
Stichting Wiesje is een zorgorganisatie in 
Suriname die zich richt op de opvang, de 
dagopvang, de omgang met en de zorg op 
maat van en voor mensen met Dementie.  
Stichting Wiesje deelt graag haar kennis en 
kunde via scholing en het kenniscentrum en 
ondersteunt daarnaast de mantelzorg van 
haar cliënten en doelgroep, daarom heeft 
Stichting Wiesje het streven om de beste 
professionele opvang en zorg van mensen 
met Dementie in Suriname te bieden. 

 



Missie 
Stichting Wiesje wilt ervoor zorgdragen dat zij in 
Suriname de toon aangeeft op het gebied van 
zorgverlening aan mensen met Dementie door met 
een eigen methodiek te werken, waarbij behoud 
van autonomie, zelfredzaamheid, geborgenheid, 
veiligheid en respect onderdelen zijn en tevens 
van belang zijn om kwalitatieve en klantgerichte 
zorg op maat te leveren. Steun aan de 
mantelzorg, training en bijscholing van 
medewerkers en andere hulpverleners en 
ontwikkelingsgericht werken blijven naast het 
delen van kennis belangerijke facetten binnen 
onze organisatie. 

 



Onze kernwaarden 
 

   Deze  zijn: 

•  W = welbevinden 

•  I = integer (rechtschapen) 

•  E = empathie (inleven) 

•  S = samen 

•  J = joviaal (gulhartig) 

•  E = efficïent  (doelmatig / doelgericht)   

 



De doelstellingen van Stichting Wiesje 

• Mensen (van alle culturen) met Dementie, hun mantelzorg, 
individuen, dienstverleners of hulpverleners die activiteiten op het 
gebied van Dementie hebben helpen en ondersteunen; 

• Het geven van een impuls aan de ontwikkeling van de 
zorgverlening van mensen met Dementie in Suriname; 

• Het bieden van een kwalitatieve dagopvang en dagbesteding aan 
mensen met Dementie in Suriname; 

• Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg op maat afgestemd 
op de eisen van de cliënt; 

• Het bieden van ondersteuning op maat aan de mantelzorg; 

 



 
 
• Het trainen en bijscholen van medewerkers op het gebied van 
Dementie; 

• Het trainen en bijscholen van mantelzorg, individuen, 
dienstverleners of hulpverleners die activiteiten op het gebied van 
Dementie uitoefenen; 

• Op basis van de wensen en de behoeften van de cliënt het 
dienstenpakket per cliënt waar nodig uitbreiden en of aanpassen 
(vraaggericht en klantgericht werken); 

• Het garanderen en handhaven van het welbevinden, de veiligheid 
en geborgenheid; Zoals het garanderen van Algemene Dagelijkse 
Levensbehoeftes (ADL) en het garanderen en verzorgen van 
maaltijden; 

• Het bevorderen van de kwaliteit van het leven van al onze 
cliënten: 

 



• Het garanderen en verzorgen van activiteiten;  

• Het hoog houden van onze methodiek; Het opstellen van 
Verpleegkundige anamneses en zorgleefplannen met domeinen 
per cliënt;  

• Het administreren en rapporteren ten behoeve van de cliënt; 

• Meegroeien met veranderingen en ontwikkelingen met betrekking 
tot het omgaan met en het benaderen van mensen met Dementie; 

• Kwaliteit is een uitgangspunt en voorwaarde binnen de 
dienstverlening van Sichting Wiesje. 

 



Gedragscode Stichting Wiesje 

•We zijn klantgericht 

• Het Welbevinden (een staat van welbehagen) van 
de cliënt staat  in alle opzichten centraal. 

•We denken aan het gedragsraam  

•We luisteren actief   

•We gebruiken bij agressie ik-boodschappen  

•We schakelen over 

•We lossen conflicten op   



•We zijn integer, oprecht en eerlijk 

•We zijn empathisch (leven ons in) 

•We werken samen  (van samenwerken) 

•We zijn joviaal (gul) 

•We werken efficient en doelgericht 

•We nemen de algemene regels in acht 

 



Zorgbeleid 
• Handboek 

• Protocollen  

 

• Voorbehouden handelingen 

• Risicovolle handelingen 

 

•Overige handelingen 



Het ziektebeeld Dementie 
 

•Welke oorzaken? 

 

•Welke verschijnselen (uitval op welke 
gebieden)? 
 

 



Vier belangrijke gebieden: 

•Cognitief 

•Motorisch (fijne en grove motoriek) 

•Communicatief  

•Sociaal 



Enkele vormen van Dementie 
 

• Het syndroom van Alzheimer  

• FTD 

• Vasculaire Dementie  

• Combi Alzheimer en Vasculaire Dementie 

• Parkinson Dementie 

 

 

 



•Ziektebesef  hebben 
• Cliënt 

•Mantelzorg  

•Ziekte inzicht  hebben 
• Kennis van ziektebeeld (verzorging en 
mantelzorg) 

• De cliënt  (de verzorging moet cliënt kennen) 

 
 



Dementie en de stadia 
 
Fase 1/stadium 1: lichte Dementie (Amnetisch syndroom) 

• Extreme vergeetachtigheid / desoriëntatie 

Fase 2/ stadium 2: matige tot ernstige Dementie 

• Weinig inprenting, storing korte termijn 

• Karakterverandering, afname intellectuele vermogen 

Fase 3/stadium 3: Diepe Dementie, gevorderde fase / laatste 
fase  

• Afname geestelijke functies 



Screening 
 
Klinische Geriater 

Psychiater 

Neuropsychologe 

 

  Doel: 

• Testen /in kaart brengen uitvalsverschijnselen en stimilus 

• Uitsluiten van chronische ziekten of andere lichamelijke oorzaken 

• Begeleiding mantelzorg en cliënt 

 



De zorg voor een persoon met Dementie 
 

• Geduldig 

• Liefdevol  

• Zorgzaam  

• Empathisch 

• Respectvol 

• Autonomie hanteren 

• Begripvol  

• Gestructureerd  



Methodisch werken volgens Wiesje 

• Humanistische psychologie 

Holistisch mensbeeld  

Psychisch /geestelijk 

Sociaal /omgeving 

Somatisch /lichamelijk 

Communicatie staat centraal 



De rol van de mantelzorg 

•Ziekte inzicht geven 

•Ondersteuning van de cliënt 

•Meebepalen  

•Begeleiden in ziekteproces 

•Verwachting  

•Wensen cliënt 

•Belangen behartigen 



Omgaan met de mantelzorg 
 

• Informatie geven / kennisoverdracht 

•Overdracht over hoe het gaat 

•Ondersteunen  

•Casemanager zijn 

•Bewustwording bewerkstelligen 

•Voorbereiden op het ziekteproces 

 



Communicatie 

•Respectvol / gelijkwaardig 

•Feedback (vanuit jezelf, geen generalisatie) 

•Geen commando’s /overleggen en vragen 

•Conflicthantering  

•Teamsamenwerking 

 



     EINDE  


