World Dementia
Council

Leading the Global Action
Against Dementia

World Dementia Council
Global Care Statement
Een statement over het belang van zorg
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Alle personen met dementie, zowel zij die leven
met de aandoening, hun mantelzorgers als
hun familie en vrienden, hebben recht op de
kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning
die beantwoordt aan hun behoeften en wensen.
Het is een mensenrecht om waardig en met
respect behandeld te worden. Mensen met
dementie hebben bovendien recht op een
volwaardige en effectieve participatie aan en
onderdeel uit te maken van de samenleving.
Deze rechten overstijgen nationale grenzen en
culturele verschillen.
Persoonsgerichte en kwalitatief hoogwaardige
zorg en ondersteuning moet beantwoorden aan de
unieke, individuele noden van ieder individu en
omvat ondersteuning bij hetgeen niet meer lukt.
Deze ondersteuning moet gegeven worden door
goed opgeleide zorgverleners, zowel professionelen
als vrienden en familieleden die mantelzorg bieden.
Dergelijke zorg en ondersteuning kan leiden tot betere gezondheid en een hogere
kwaliteit van leven, verhoogd comfort en minder stress bij personen met dementie.
Voor de mantelzorgers kan het hun gezondheid verbeteren en het mantelzorgsysteem
structureel ondersteunen. Wanneer hierdoor de druk op de gezondheidszorg en de
systemen van langdurige zorg vermindert, kan dit bovendien kostenbesparend zijn.

De principes van kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning
Om het recht op kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun zorgverleners te
garanderen, zouden de volgende principes in elk land aan de basis moeten liggen van de zorg en ondersteuning:
1.

Personen met dementie krijgen een tijdige en
accurate diagnose. Ze worden hiervan op de
hoogte gebracht en de realistische gevolgen
worden meegedeeld. Dit vormt de toegangspoort
voor vroegtijdige zorgplanning: het nemen van
weloverwogen beslissingen over persoonlijke
levenskeuzes en eventuele medische behandelingen.

2.

Personen met dementie hebben recht op respect
en waardigheid met een volledige erkenning
dat dementie op geen enkele manier de unieke
persoon aantast.

3.

Gemeenschappen ondersteunen een inclusieve
benadering van mensen met dementie, waarbij ze de
mogelijkheid tot participatie en betrokkenheid van
hen die met dementie leven garanderen en waarbij
ze hen in staat stellen en de gelegenheid geven
om zo lang mogelijk deel te blijven uitmaken van
de gemeenschap.

4.

Zorg is persoons- en relatiegericht. Persoonsgerichte
zorg is een visie op zorg die gebaseerd is op volgende
principes: de persoon met dementie kennen,
authentieke relaties opbouwen en onderhouden,
voorzien in een ondersteunende, cultuursensitieve
omgeving die de mogelijkheid biedt tot
betekenisvolle betrokkenheid, en de leefwereld en
individuele noden van de persoon erkennen.

5.

Het geven van persoonsgerichte zorg is gebaseerd
op een continue evaluatie en geïndividualiseerde
zorgplanning met als doel om de zelfredzaamheid te
maximaliseren, effectieve communicatiestrategieën
te ontwikkelen, onbegrepen gedrag te minimaliseren
en om de beschikbare hulp voor de persoon met
dementie en zijn zorgnetwerk in kaart te brengen.

6.

Personen met dementie en hun mantelzorgers
worden actief betrokken in de zorgplanning en
besluitvorming en hebben toegang tot informatie en
ondersteuning gedurende het ziekteproces, van de
diagnose tot aan het levenseinde.

7.

Professionele zorgverleners vanuit medisch en
zorgdomein hebben voldoende kennis van alle
aspecten van dementie en werken multidisciplinair
om zo een holistische zorgvisie waar te maken.
Dit zal ervoor zorgen dat mensen met dementie
gedurende het hele ziekteproces passende medische
zorg, psychosociale hulp en ondersteuning bij hun
beperkingen krijgen, zowel voor dementie als ermee
gepaard gaande aandoeningen.

8.

Er is zorgcoördinatie en samenwerking tussen alle
zorgverstrekkers, waaronder medische, paramedische
en sociaal (welzijns)werkers, gezondheidssystemen,
mantelzorgers, betaalde zorgverleners,
maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligers.
Overheden, niet-gouvernementele organisaties
(NGO’s) en patiëntenverenigingen spelen een
belangrijke rol in het opbouwen van de samenwerking
tussen zorgverleners en in het toezicht op en het
evalueren van de geleverde zorg en ondersteuning.

Oproep tot actie
De World Dementia Council roept overheden en bestuursorganen wereldwijd op om kwalitatief hoogwaardige,
persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor personen met dementie te realiseren en te waarborgen, op een
manier die beantwoordt aan deze principes.
De World Dementia Council doet bovendien wereldwijd beroep op alle gezondheidssystemen en sociale
zorgsystemen, waaronder de zorgverleners en financiers van zorg, om toegang tot kwalitatief hoogwaardige,
persoonsgerichte dementiezorg en –ondersteuning te financieren en aan te bieden in lijn met deze principes.
Voor meer informatie over de World Dementia Council, ga naar www.worlddementiacouncil.org
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