
2.  Samen een warm 
     welkom voorbereiden

Stem als betrokken zorgprofessional in het verpleeg- 
huis af wie het centraal aanspreekpunt wordt 

Draag de persoon met dementie en naasten en/of informele 
zorgverleners over:

Contacteer het centraal aanspreekpunt van de andere setting
Verzamel, documenteer, deel en bespreek de wensen en 
voorkeuren omtrent vroegtijdige zorgplanning met het 
centraal aanspreekpunt uit het verpleeghuis 
Geef aan persoonlijk door wie het centraal aanspreekpunt 
in het verpleeghuis is 

Verricht als centraal aanspreekpunt in het verpleeghuis het 
volgende:

Breng de betrokken zorgverleners op de hoogte van de 
wensen en voorkeuren omtrent vroegtijdige zorgplanning 
Bespreek met alle betrokkenen of er behoefte is aan een 
huisbezoek, verpleeghuisbezoek en activiteiten om het 
wennen in het verpleeghuis te bevorderen.
Geef een indicatie van de wachttijd tot de verhuisdag 
Plan de verhuisdag in met als aandachtspunt de warme 
verwelkoming van de persoon met dementie en naasten 
en/of informele zorgverleners
Gebruik persoonlijke i.p.v. klinische woorden, zoals ‘verhuizing’ 
i.p.v. ‘opname’
Schenk aandacht aan het verwerkingsproces van naasten 
en/of informele zorgverleners 

Bouw als betrokken zorgprofessional uit de thuissetting het 
contact met de persoon met dementie en naasten en/of  
informele zorgverleners geleidelijk af

Bespreek en evalueer de samenwerking omtrent het warme 
welkom met alle betrokkenen

Verricht als betrokken zorgprofessional het volgende:
Voer het warme welkom uit
Schenk aandacht aan het wennen in het verpleeghuis 
Biedt holistische zorg (vier dimensies) aan
Voer regelmatig gesprekken over de wensen en voorkeuren 
omtrent vroegtijdige zorgplanning (d.w.z. het dagelijks leven 
en verzorging en het levenseinde)

Bespreek en evalueer de samenwerking omtrent het wonen 
in het verpleeghuis en de vroegtijdige zorgplanning regelmatig 
met alle betrokkenen

* Wij richten ons in de handreiking samen DEDICATED verhuizen 
op de verhuizing van thuis naar het verpleeghuis, maar deze 
kernstappen kunnen ook worden toegepast bij verhuizingen naar 
overige intramurale woonvormen zoals het hospice en zorg- 
appartement.

3. Samen een thuisgevoel   
    creëren

1.  Samen thuis 
     vooruitkijken

Stem met alle betrokken af wie het centraal aanspreekpunt 
in de thuissetting wordt 

Bespreek als betrokken zorgprofessional:

De wensen en voorkeuren omtrent vroegtijdige zorgplanning 
(d.w.z. het wonen thuis, het dagelijks leven en verzorging 
en het levenseinde)
Het gezamenlijk besluit om te verhuizen
Bespreek en evalueer de samenwerking omtrent het wonen 
thuis en de vroegtijdige zorgplanning regelmatig met alle 
betrokkenen

Samen DEDICATED
verhuizen
Werk samen met alle betrokkenen (de persoon 
met dementie, naasten en/of informele zorg-
verleners en alle betrokken zorgprofessionals) 
voor, tijdens en na de verhuizing naar een ver-
pleeghuis*.  

Schenk hierbij aandacht aan de verwachtingen, 
wensen en voorkeuren van de mensen met  
dementie, naasten en/of informele zorgverleners. 


