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3.1.02.28 Referentiepersoon dementie 

 
A. OPDRACHT 
 
De opdracht van de referentiepersoon dementie is conform aan de inhoud van het MB dd 04.05.2010 
(Belgisch Staatsblad 01.06.2010). 
 
De kwaliteit van het dienstenaanbod van H Catharina - met focus op dementie - is zijn/haar zorg. 
 
Hij/zij moedigt de persoonsgerichte, belevingsgerichte en de gedragsmatige benadering van ouderen met 
een dementieel beeld aan en evalueert. 
 
De referentiepersoon stimuleert de uitwisseling van kennis, van attitudes en van vaardigheden in het 
werkveld. Dit werkveld is bepaald: de verblijfsafdelingen Kreeft en Wilg in H Catharina Zonhoven.  
Tevens levert hij/zij over het thema dementie - op vraag van de dienstverantwoordelijke of de verantwoor-
delijke campus - advies en expertise aan de andere verblijfsafdelingen van H Catharina. 
 
De referentiepersoon dementie stimuleert het personeel en de omgeving van personen met dementie om 
over de problematiek van dementie na te denken en om een aanpak en een houding te ontwikkelen die 
het welzijn van deze personen en hun omgeving kan verbeteren. 
 
De referentiepersoon dementie werkt mee aan het ontwikkelen van een kwaliteitspolitiek (procedures, 
multidisciplinair overleg, enz) in verband met de omkadering van en de zorg voor personen met dementie. 
 
De referentiepersoon dementie neemt deel aan vergaderingen met externe partners: het expertisecen-
trum dementie, het geriatrisch dagziekenhuis waarmee er een functionele band is, de CRA en andere 
referentiepersonen in verband met dementie. 
 
De referentiepersoon staat in voor een verbindingsfunctie, via de directie, tussen externe partners en de 
CRA. 
 
De referentiepersoon dementie stimuleert personeel en directie om te blijven zoeken naar methodieken 
en middelen die de woon – en levenskwaliteit van personen met dementie kunnen verbeteren. 
 
De referentiepersoon dementie doet aan de directie voorstellen in verband met de verbetering van de 
competenties van het personeel dat personen met dementie verzorgt of bijstaat en dit binnen de ganse 
organisatie en in samenwerking met externe deskundigen. 
 
De referentiepersoon brengt goedgekeurde en door de organisatie gedragen voorstellen met betrekking 
tot verbetering van de competenties van het personeel in de praktijk conform gemaakte afspraken met 
de verantwoordelijke van de campus en de directie. 
. 
Hij/zij ondersteunt kwaliteitsprojecten op de verblijfsafdelingen Kreeft en Wilg, participeert aan de werk-
groep “dementie“ in H. Catharina. 
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Hij/zij informeert bewoners en familieleden i.v.m. het ziektebeeld “dementie“ en de evoluties hieromtrent. 
Hij/zij organiseert hiertoe jaarlijks een vergadering “te gast op …” waarvoor familieleden en medewerkers 
worden uitgenodigd. 
 
De referentiepersoon ondersteunt de dienstverantwoordelijke die verantwoordelijk blijft voor de commu-
nicatie met familieleden van de bewoners. 
Hij/zij ondersteunt de dienstverantwoordelijke bij externe verwijzingen, externe contacten. 
 
Hij/zij volgt de literatuur en het ondersteund materiaal, beschikbaar op de markt. 
De referentiepersoon dementie informeert zich over de wetgeving in verband met dementie. 
 
Hij/zij bewaakt de tevredenheid van de klanten, d.i. de bewoners en hun familieleden in samenwerking 
met de verantwoordelijke van de campus. 
 
Vervaldata van procedures die van toepassing zijn op de zorg voor personen met dementie worden door 
de referentiepersoon bewaakt.  
Bij een opdracht wordt telkens een tijdstip van realisatie afgesproken en nagekomen. 
 
 
B. PLAATS IN HET ORGANOGRAM 
 
De referentiepersoon dementie is rechtstreeks ondergeschikt aan de verantwoordelijke campus aan wie 
hij/zij rapporteert. 
 
 
C. TAKEN 
 
De referentiepersoon dementie treedt op als raadgever en geeft advies over vragen in verband met de 
omkadering en de verzorging van personen die lijden aan dementie en hun omgeving. 
 
De referentiepersoon dementie toetst de kwaliteitsvisie van CWZC aan de dagelijkse werking van de 
verblijfsafdelingen Wilg en Kreeft: 

 thematisch (per procedure), 

 gepland (op jaarbasis). 
 
De referentiepersoon dementie staat de directie bij bij de vorming van het personeel in verband met de-
mentie en formuleert voorstellen over externe deskundigen die (delen van) deze opleiding kunnen geven. 
 
De referentiepersoon dementie verhoogt het specialisme van de zorgequipes van de verblijfsafdelingen 
Wilg en Kreeft,  

 in parate kennis van het ziektebeeld; 

 in gedragsmatige en persoons- en belevingsgerichte benadering van de bewoner. 
 
De referentiepersoon dementie bouwt de competentie van medewerkers van de zorgequipe, ergothera-
peuten en animatoren uit, signaleert knelpunten, doet verbetervoorstellen, bereidt opleidingen voor en 
geeft deze waar mogelijk zelf of trekt deskundigen aan. 
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Hij/zij adviseert de zorgequipe i.v.m. de communicatievormen met personen met dementie en de com-
municatie met familieleden. 
 
Hij/zij maakt nieuwe medewerkers op beide verblijfsafdelingen vertrouwd met de persoons- en belevings-
gerichte benadering van personen met dementie. 
Kritisch evalueert hij/zij de expertise van de zorgequipes m.b.t. het ziektebeeld dementie en de geëigende 
benadering volgens de visie van CWZC. Hij/zij adviseert voor bijsturing. 
Hij/zij organiseert intervisie bij probleemsituaties. 
 
I.s.m. de betreffende medewerkers bouwt hij/zij mee aan de woonkwaliteit en aan een zinvolle dagbeste-
ding op de verblijfsafdelingen voor bewoners met dementie. 
 
 
D. OVERLEG 
 
De referentiepersoon dementie heeft op vastgelegde tijdstippen een overleg met de verantwoordelijke 
van de campus. 
De referentiepersoon dementie neemt deel aan de bewonersbesprekingen op afdelingen Kreeft en Wilg. 
Hij/zij heeft wekelijks een overleg met de dienstverantwoordelijke van die verblijfsafdelingen. 
Hij/zij heeft maandelijks een overleg met de ergotherapeuten/animatoren die werkzaam zijn op die ver-
blijfsafdelingen. 
Hi/zijj neemt deel aan de projectgroep “dementie“. 
 
 
E. FUNCTIEPROFIEL 
 
a) Kwalificatievereisten 
 

 Kwalificatie op master niveau, gezondheidswetenschappen of (klinische) psychologie. 

 Beantwoordt aan de vormingsvereisten geformuleerd in het MB dd 04.05.2010. 

 Heeft opleiding referentiepersoon dementie genoten 
 
b) Vaardigheden 
 
De referentiepersoon beschikt over een goede klinische kennis van dementie. 
Hij/zij is innovatief in zijn benadering. 
 
c) Persoonlijkheidsvereisten 
 

 Hij/zij beschikt over goede sociale vaardigheden en een psychologisch inzicht.  

 Hij/zij is loyaal naar de organisatie. 

 Hij/zij is discreet en eerlijk. 

 Hij/zij werkt planmatig en gestructureerd.  

 Hij/zij is stipt in afspraken en werkmethodiek. 
 
De gearceerde tekst verwijst naar het MB dd 04.05.2010 


