Wat doet DAZ?

DAZ is een klein ideologisch bureau, dat zich bezig houdt met
vernieuwingen in de ouderenzorg. De dementiezorg is onze specialiteit.
Wij staan aan de wieg van vele vernieuwende projecten. Dat doen we
vanuit een heldere visie, vooral gericht op denken en handelen op
basis van mogelijkheden.
DemenTalent
Bij DemenTalent-projecten worden mensen met dementie weer
uitgedaagd om actief te worden als vrijwilliger in de samenleving. DAZ
is het landelijk kenniscentrum DemenTalent en helpt bij ieder nieuw
project om dit op te zetten. Wij hebben hierbij vooral oog voor de
onderleggende cultuurverandering: anders kijken naar mensen met
dementie en daarnaar handelen. Wij trainen zorgverleners,
gemeenteambtenaren, indicatiestellers, vrijwilligers en familie. Ook
coachen wij lokale projectleiders (met en zonder dementie). Inmiddels
zijn er tientallen DemenTalent-projecten in het land. Wilt u ook in uw
wijk of gemeente DemenTalent? Vorm dan met enkele mensen een
lokale initiatiefgroep en nodig ons uit.
Dementie-Event
DAZ is ook mede-initiatiefnemer en organisator van het DementieEvent, de eerste grote bijeenkomst VOOR en DOOR mensen met
dementie zelf.

Boeken
DAZ-directeur Ruud Dirkse is coördinerend schrijver van de volgende boeken:
Best verkochte
boek over
dementie.
Basisboek,
opgebouwd
rond 100 tips.

Over het
lerend
vermogen van
mensen met
dementie.
Zowel theorie
als praktijk.

Over het
steeds verder
toenemende
gevoelsleven
van mensen
met dementie.

Boek met 50
openhartige
brieven van
mensen met
dementie aan
lotgenoten.

Over de
invloed van
bewegen en
actief zijn op
het hele
ouderdomsproces.

Meer info en bestellen:

www.moderne-dementiezorg.nl

Visie
Dementie is een ingrijpende en progressieve rotziekte. Toch is het niet alleen maar achteruitgang. Mensen met dementie hebben een toenemend
gevoelsleven. Zij hebben lerend vermogen, dat zelfs niet ‘uitgezet’ kan worden. Zij kunnen - indien slim begeleid - vaak goed omgaan met moderne
hulpmiddelen. Hen in verpleeghuizen opsluiten achter gesloten deuren is de regel niet nodig; de nadelen daarvan zijn groter dan de voordelen. De invloed
van de sociale en gebouwde omgeving is enorm groot. Net als de invloed van licht, bewegen en muziek. Nuttig zijn is extreem belangrijk, verveling werkt
averechts. Sociale interventies hebben veelal meer effect op gedrag dan medicatie. Het lerend vermogen speelt een grote rol bij het ontstaan van gedrag.

Activiteiten
DAZ werkt in de regel in opdracht van zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en andere overheden. Wij richten ons zowel op thuiswonenden
als mensen die in woonzorgcentra en verpleeghuizen wonen. Wij voeren veel vernieuwende projecten uit. Deze hebben als rode draad: kijken naar wat
nog wel gaat, ondanks de eventuele ernst van het ziektebeeld. Veranderen is onze kernactiviteit. Hoe zorgen we dat plezier in het leven centraal blijft
staan en de ziekte het normale leven niet teveel gaat overheersen? Ontmoetingen en activiteiten horen hier onlosmakelijk bij, ook met andere
generaties. Wij verzorgen veel lezingen, en trainen en coachen regelmatig. Daarnaast helpen wij organisaties hun visie te ontwikkelen en/of bij te sturen.
Wij trainen en coachen veel.

Trainingen

Projecten

DementieVlog

DAZ beschikt over een netwerk van ervaren trainers.
Onze trainingen worden door deelnemers na afloop
met een ruime 8 als rapportcijfer beoordeeld. Wij
zien onszelf als ‘voorbijgangers’. Na onze trainingen
moeten de deelnemers in staat zijn om het geleerde
in de praktijk te brengen. Wij leren hen daarom
vooral ‘anders kijken en handelen’. Om die reden
werken wij in alle trainingen veel met eigen
casuïstiek van de deelnemers.

DAZ is op diverse plaatsen in Nederland betrokken
bij projecten die de dementievriendelijke
samenleving verder vorm geven. Dit gaat vaak om
DemenTalent, waarbij mensen met dementie weer
vrijwilliger worden bij scholen, in de natuur, bij
sportverenigingen, in de zorg e.d. Maar ook gaat
het over anders omgaan met maaltijdvoorziening,
alternatieven voor ‘Tafeltje-dekje’. Of over meer
inzet van moderne hulpmiddelen. Of over anders
samenwerken. Of het verbinden van generaties.
Ook doen wij projecten rond eten en bewegen.

Tweewekelijks vlogt DAZdirecteur Ruud Dirkse over
dementie. In korte filmpjes
geeft hij voorlichting en/of
geeft hij zijn visie op concrete en actuele
vraagstukken. U kunt zich op de deze vlogs
gratis abonneren via zijn YouTube-kanaal.
Alle vlogs zijn ook te bekijken op
www.moderne-dementiezorg.nl.

Vaak lopen wij ter voorbereiding op een training
mee met het werk in betreffend team. Wij hebben
goede ervaringen met gemengde trainingsgroepen.
Dit gemengde karakter betreft soms verschillende
‘beroepsgroepen’, maar vaak ook de combinatie van
beroepskrachten, vrijwilligers en familie.
Wij werken zowel met maatwerktrainingen in
opdracht als met ‘standaardtrainingen’.
Thema’s waarover wij veel trainen zijn:
• Lerend vermogen bij dementie
• Bewegingsgerichte zorg
• Samenwerken professionals- familie
• Beïnvloeden van gedrag bij dementie
Een bijzondere training is de ‘familietraining’. Deze
geven wij bij families thuis aan alle betrokken
familieleden.

Ook binnen woonzorgcentra en verpleeghuizen
hebben wij veel ervaring met vernieuwende
projecten. Ook hier zijn wij DemenTalent aan het
ontwikkelen. Maar wij begeleiden ook
verpleeghuizen om het aantal bewoners achter
deurcodes fors te verminderen of zelfs helemaal af
te schaffen. Wij zijn in veel wooncentra bezig met
de begeleiding naar bewegingsgerichte zorg, omdat
in de regel veel te weinig bewogen wordt. Anders
samenwerken met familie en meer zelfredzaamheid
van bewoners zijn andere thema’s waarop wij
worden ingeschakeld. Wij zijn actief rond anders
samenwerken binnen teams en tussen disciplines.
Ook rond koken, muziek, in-huizing, beweegtuinen,
en gedrag zijn wij bij projecten betrokken.

Meer weten:
www.anderszorgen.nl
www.moderne-dementiezorg.nl
www.dementalent.nl
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl

Contact

O35-6220336 of info@anderszorgen.nl

www.anderszorgen.nl

