
 

PLAN VAN AANPAK BELEVING, REMINISCENTIE EN BEWEGEN 
 
Binnen individueel wonen zien we een verschuiving van zorg. Er zijn meer bewoners met een 
hogere zorgvraag. Begeleiding en dagstructuur komen hierdoor meer centraal te staan. Dit 
vraagt zeker ook iets vraagt van de omgeving. Om toekomstbestendig te zijn hebben we op 
afdeling eikenlaan een huiskamer ontwikkeld waar bewoners die begeleiding nodig hebben 
bij hun dagelijkse structuur, 7 dagen per week kunnen deelnemen. De huiskamer is geopend 
van 08.00 uur tot 20.00 uur.  
 
 

 
Huiskamer Tulpenhof op afdeling eikenlaan 
 
 
 
In de toekomst zal mogelijk ook op de afdeling beuken- en dennenlaan een huiskamer 
worden gerealiseerd.  
Op de afdelingen beuken- en dennenlaan zijn in de afgelopen maanden de kantoren voor 
verzorging/verpleging weggehaald en daar worden nu ontmoetingsplekken gerealiseerd 
waar bewoners samen met de collega’s zorg/assistenten zorg en welzijn kunnen genieten 
van een kopje koffie/thee en/of een activiteit. Dit is nog volop in ontwikkeling, medio Q1 
wordt dit verder ingericht. 



 

 
Afdeling beukenlaan in de nieuwe setting 
 
Reminiscentie bestaat uit het bewust ophalen van herinneringen. Door middel van 
bijvoorbeeld verschillende materialen, gesprekken, muziek en foto’s worden herinneringen 
gestimuleerd bij betrokkenen en kunnen zij hierover vertellen. Door verhalen over zijn/haar 
leven te vertellen, wordt de betrokkene met dementie zich weer bewust van wie hij/zij is, 
van zijn/haar ervaringen en zijn/haar prestaties. Dit kan heel goed zijn voor het 
zelfvertrouwen en de eigenwaarde. Daarnaast kan het hele prettige herinneringen oproepen 
en daardoor een prettig gevoel. Ouderen met dementie kunnen in het eerste stadium van 
hun ziekte nog redelijk tot goed vertellen over vroeger. Reminiscentie doet dus een beroep 
op wat de oudere nog kan. Dit is voor mensen die voortdurend geconfronteerd worden met 
afnemende capaciteiten, een verademing. Reminiscentie is voor ouderen met dementie de 
enige manier om hun identiteit te bewaren en zich te presenteren zoals zij zichzelf zien. Voor 
ouderen die hun oriëntatie in het heden kwijt zijn, kan de oriëntatie in het verleden zorgen 
voor meer grip op het leven.  Wij zien een grote meerwaarde in het gebruik maken van 
reminiscentie. 
Een van onze studenten van de opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie heeft 
het onderwerp reminiscentie gekozen om hier in het kader van haar eindproduct zich verder 
in te verdiepen. 
 
Bewegen blijft een van onze speerpunten en we blijven dan ook hard bezig om mensen 
zoveel mogelijk te laten bewegen. De medewerkers welzijn werken nauw samen met de 
fysiotherapeuten om iets leuks en aantrekkelijks te bewerkstelligen wat ten gunste komt van 
het bewegen. Hopelijk gaat u hier in de gangen van KSW iets van zien/meemaken in het 
komende jaar. 
 
 

 


