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Inleiding 

Er is in Groningen en omgeving behoefte gebleken aan diverse woongroepen voor mensen met 

dementie.   

a) Mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen  

b) Mensen met dementie, die veel waarde hechten aan een specifiek leefmilieu.  

 

Beide doelgroepen kunnen nog langere tijd in hun eigen omgeving blijven wonen en meedoen aan 

dagopvang die voor hen geschikt is. Op een gegeven moment ondervinden zij door hun ziekte te veel 

problemen om zichzelf te kunnen redden of hun omgeving is niet meer in staat om voldoende voor 

hen te zorgen. Vaak is er sprake van een combinatie van beide factoren.  

Er ontstaat dan behoefte aan een plek in een beschermde woonomgeving. 

 

In ’t Blauwbörgje is een nieuwe woonafdeling gecreëerd speciaal voor deze twee doelgroepen. 

Dit is de woning Morgenster. Deze woning heeft een bovenregionale functie.   

 

In deze notitie wordt  informatie gegeven over de Morgenster, de opzet, het doel en de uitwerking. 

Aan de orde komen: 

o Visie 

o Doelgroepen 

o Familie en omgeving 

o De Morgenster (appartementen / zorg en behandeling / welzijnsagenda) 

o De toekomst. 

 

Visie 

Bij Dignis houden cliënten de regie over hun eigen leven. Waar dat niet (meer) lukt, bieden wij hen 

bescherming, ondersteuning en compensatie. Vertrekpunt bij onze zorg en behandeling vormt altijd 

de mens en zijn verhaal. Ieder mens is anders en heeft een eigen levensstijl en invulling daarvan. 

Daar sluiten wij bij aan. We hebben aandacht voor de eigenheid van cliënten en hun naasten. We 

vinden het belangrijk dat mensen hun eigen leven kunnen voortzetten, ook al zijn ze in meer of 

mindere mate afhankelijk van onze zorg en behandeling.  

 

Een werkwijze die nauw aansluit bij deze visie is het belevingsgericht werken. Dit wil zeggen dat de 

gevoelens, behoeften en mogelijkheden van de cliënt uitgangspunt zijn voor ons doen en laten. 

Het is een zoektocht om hierin inzicht te krijgen. Contact maken en houden is voor ons dan ook van 

groot belang, maar ook zelfreflectie; “komt het beeld dat ik heb van deze cliënt overeen met wie 

hij/zij werkelijk is?”  

Als het maken van eigen keuzes voor de bewoner niet meer mogelijk is, zoeken we naar 

mogelijkheden die aansluiten bij zijn/haar achtergrond en belevingswereld.  

 

Partner, familie en naaste omgeving zijn hierbij voor ons erg belangrijk. Zij kennen de bewoner, hun 

verleden, gewoonten en beleving. Zij zijn erg belangrijk ons te helpen de cliënt in haar eigenheid te 

ondersteunen. Wij willen graag dat de familie en naasten nauw betrokken zijn bij de zorg.  

Soms heeft familie zelf behoefte aan ondersteuning. Ook daarvoor hebben we aandacht.   

 

Om dit te  realiseren is het nodig dat medewerkers, binnen de professionele kaders, ruimte hebben 

om hun eigen werk vorm te geven. Initiatieven om de zorg beter te maken en het werk leuker zijn 

van harte welkom. Voor leidinggevenden betekent dit ruimte geven en werken vanuit vertrouwen. 

Daar willen we met elkaar aan werken.  

 

De visie kunnen we voor de Morgenster als volgt ‘vertalen’: we zijn er met elkaar en voor elkaar.   
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Doelgroepen 

In de Morgenster komen twee groepen mensen wonen. Hieronder volgt een beschrijving van beide 

groepen. Daarna wordt toegelicht waarom we kiezen voor het samengaan van deze groepen op één 

afdeling. Tenslotte geven we de criteria op basis waarvan mensen in aanmerking komen voor deze 

woonvorm.  

 

Jonge mensen met een dementie  

Dementie komt ook voor op jonge leeftijd. Meestal begint dit dan tussen het 40
e
 en 65

e
 levensjaar, 

bij sommige mensen zelfs nog eerder. De ziekte verschilt van die van oudere mensen. De verandering 

in de hersenen is hetzelfde maar het ziekteproces loopt anders.  

Bij jonge  mensen met een dementie vallen gedragsveranderingen vaak als eerste op, bijvoorbeeld 

dwangmatig gedrag, prikkelbaarheid, problemen met het vinden van woorden en verandering in de 

persoonlijkheid. De persoon zelf en de omgeving denken dan niet meteen aan dementie. 

Verandering in het geheugen uit zich in bijvoorbeeld het verstoppen van dingen, verdwalen en 

moeite hebben met alledaagse handelingen. Dit alles kan zorgen voor een complex ziekteproces. 

 

In de beginfase van de dementie staan jonge mensen met een dementie volop in het leven. Ze 

hebben vaak een baan en een gezin. Soms zijn er nog jonge kinderen. Lichamelijk zijn zij nog fit en 

vitaal. De behoefte aan activiteiten en deelname aan de maatschappij is over ’t algemeen groot. 

Bovendien beseffen ze vaak goed dat ze ziek zijn. Dit uit zich in gevoelens van onmacht.  

 

Deze mensen en hun omgeving zijn een lange weg gegaan voordat de diagnose dementie is gesteld. 

De spanningen zijn vaak hoog opgelopen en de gevolgen zijn ingrijpend. Soms is er verlies van baan 

en inkomen. Gaandeweg neemt de belasting voor de omgeving toe. Niet alleen de dementerende 

persoon maar ook de familie heeft dan intensieve begeleiding nodig.  

 

Mensen met een specifieke leefstijl 

Deze mensen hebben een brede interesse en doen nog volop mee aan allerlei maatschappelijke 

activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die erg geïnteresseerd zijn in kunst, cultuur en natuur. Zij 

hebben daarover vaak veel kennis opgebouwd en delen dat graag met anderen. Als bij hen de 

diagnose dementie gesteld wordt, blijft die behoefte bestaan. Zij zijn gewend om in samenspraak 

met hun omgeving vorm te geven aan hun leven. Deze mensen voelen zich prettig in een bepaald 

leefmilieu. Over het algemeen zijn deze personen erg sfeergevoelig en kunnen kritisch zijn naar hun 

omgeving.  

 

Specifieke ondersteuning is ook hier nodig. Daarbij komt, dat deze mensen hoge verwachtingen 

hebben op het gebied van een zinvolle invulling van hun dag, passend bij hun interesses. Ze stellen 

dit vaak zelf aan de orde. 

 

De twee doelgroepen op één woonafdeling 

Op de Keerkring  (de dagopvang voor mensen met dementie en psychische problemen) hebben we 

een groep, waar jonge mensen met dementie en mensen met een specifieke leefstijl samen 

optrekken. We hebben geconstateerd dat deze mensen een hechte groep vormen.  

We denken dat dit te maken heeft met het feit dat beide groepen leven in een (relatief) groot 

netwerk en daar actief bij betrokken zijn. Ze hechten veel waarde aan het zelf inrichten van hun 

leven.  

Mensen lijken elkaar ook op te zoeken vanwege een gezamenlijke interesse zoals bijvoorbeeld  

muziek of natuur, ze zien in elkaar ‘lotgenoten’. Jonge mensen met een dementie zoeken contact 

met elkaar door hun leeftijd.  

De combinatie van beide groepen lijkt een goede match te zijn. Dat willen we voortzetten, ook als 

deze mensen meer zorg nodig hebben.  
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Inclusie- en exclusiecriteria 

We kiezen ervoor een aantal criteria te formuleren voor het wonen op de Morgenster. 

 

� Criteria voor beide doelgroepen 

- redelijk goede communicatieve en sociale vaardigheden 

- redelijk tot goed zicht op sociale situaties 

- gerichtheid op - en interesse in anderen 

- minimaal decorum verlies 

- geen ernstig apathisch gedrag ten gevolge van bewustzijnsstoornissen 

- geen ernstige psychomotorische onrust 

- qua cognitief functioneren op verzorgingsniveau 

- GIP hulpbehoevendheidscore tot ongeveer 20 (op een schaal van 0 – 40) 

- voor de groep jonge mensen met dementie geldt daarnaast dat de diagnose dementie voor het 

65
e
 levensjaar is gesteld. 

 

Hanteren van deze criteria betekent, dat overplaatsing naar een andere groep in het verpleeghuis op 

den duur kan plaatsvinden.  

 

Familie en omgeving 

Een andere woonomgeving voor de partner of het familielid met dementie kan een opluchting zijn 

voor de naasten. Het is echter ook een ingrijpende gebeurtenis. Regelmatig komt het voor, dat de 

partner of mantelzorger dan pas goed merkt wat dit alles met haar of hem doet. Het is begrijpelijk, 

dat zij dan meer tijd voor zichzelf nodig hebben. Toch willen we graag dat vanaf het eerste moment 

ook de familie en naaste omgeving nauw betrokken is bij de zorg en behandeling voor de bewoners. 

Zij kennen hun dierbare immers het beste. Naast onze rechtstreekse contacten met de bewoner om 

hem/haar te leren kennen, willen we graag informatie van de familie.  

Partner, kinderen, familie, buren, vrienden en kennissen zijn van harte welkom op de Morgenster. Ze 

worden uitgenodigd om mee te doen met het dagelijks reilen en zeilen. We vragen aan hen, wat ze 

gewend zijn samen te ondernemen. Waaraan beleven ze plezier, wat geeft zin aan hun leven? En 

welke ideeën hebben ze om dat hier voort te zetten. Dat wat je thuis doet, kun je hier ook. Dat is ons 

uitgangspunt. 

 

De Morgenster 

In de Morgenster leven mensen zoals zij dat wensen en willen. Bewoners, familie, naasten en 

medewerkers vormen met elkaar een zorgleefgemeenschap. Deze woonvorm bevindt zich op de 

begane grond van ’t Blauwbörgje en beschikt over een  tuin. Er is ruimte voor elf bewoners, ieder 

heeft een eigen kamer. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer met open keuken. De 

huishouding doen we met elkaar. Dat betekent onder meer, dat we zelf boodschappen doen, koken, 

afwassen, opruimen, wassen en strijken. Eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden horen er ook bij.  

 

De Welzijnsagenda 

Huishoudelijke bezigheden zijn net zo goed als hobby’s en uitstapjes, dagelijkse activiteiten. Alle 

(deels) gezamenlijke dingen staan op de welzijnsagenda, deze hangt op een zichtbare plaats op de 

Morgenster. Iedere dag maken we een plan om de activiteiten uit te voeren. Wat gaan we vandaag 

doen en wie doen hieraan mee? De antwoorden op deze vragen komen van bewoners, familie en 

medewerkers. Familie kan een belangrijke rol hebben bij het invullen van de ze activiteiten.  

 

Er zijn veel mogelijkheden: werken in de tuin, muziek maken, strijken, een lekkernij bakken, 

yogaoefeningen, schilderles etc. We hebben daarvoor eerst informatie ingewonnen bij de bewoners. 

Waarin zijn ze geïnteresseerd, welke hobby’s hebben ze en welke willen ze hier voortzetten. Of is er 
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een belangstelling voor iets, wat ze verder willen ontwikkelen. Dit kunnen mensen individueel 

ontplooien en in groepsverband. 

De activiteiten hoeven niet uitsluitend plaats te vinden op de Morgenster.  Zijn mensen lid van een 

koor, schilderclub, sportvereniging e.d, dan kijken we naar de mogelijkheden dat zij daaraan blijven 

meedoen. Ook is het mogelijk dat we een vereniging in huis organiseren.    

Regelmatig bekijken we samen of de activiteiten nog aansluiten bij de wensen en behoeften van dat 

moment. 

 

Appartementen 

Iedere bewoner heeft een appartement, dat bestaat uit een kamer met een douche en toilet. De 

kamer kan naar eigen smaak ingericht worden. Bewoners van de Morgenster kunnen, meer dan 

andere mensen met dementie, soms veel behoefte hebben aan privacy. Zij zullen regelmatig in hun 

eigen appartement zijn. De grootte van de kamers en ook de voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een 

internetaansluiting , zijn hierop afgestemd.   

 

Zorg en behandeling 

Bewoners van de Morgenster hebben specifieke zorg nodig omdat hun behoeften en problemen 

anders zijn dan die van ouderen met dementie. De achterliggende oorzaak bij jonge mensen met 

dementie is meer divers: van alzheimer, frontotemporale dementie, hersenbloedingen tot niet-

aangeboren hersenletsel. Gedragsproblemen komen bij beide doelgroepen vaker voor. Medewerkers 

moeten deskundig zijn op dit gebied. Zij worden hierin regelmatig bijgeschoold.  

 

Bij de behandeling ligt de nadruk op regelmaat en structuur. Mensen in deze levensfase hebben een 

beschermde omgeving nodig. Tegelijk geven wij hen de ruimte die zij wensen.   

 

Ook in de zorg en behandeling voert de bewoner regie over zijn eigen leven. Voor elke bewoner zal 

dat anders zijn. Dat leggen we vast in het zorgleefplan.  

 

De toekomst 

De Morgenster is een zorgleefgemeenschap in ontwikkeling. Gaandeweg leren we van en met elkaar. 

Wat gaat goed en wat kunnen we beter doen?  Hoe komt iedereen goed tot zijn recht, we hopen dat 

we in de toekomst zoveel ervaring en deskundigheid hebben opgedaan, dat we deze vorm ook op 

andere afdelingen en locaties kunnen introduceren.  

 

 

 

Groningen, Januari 2013  

Anja van Slooten, afdelingshoofd 

Hans Dekker, psycholoog 

 

Redactie: Wina Johannes en Jolanda Valk. 

 


