
Thuis 
in zorg 
voor 
mensen 
met 
dementie



• Elk uur krijgen vier mensen in NL dementie.

• In 2040 tellen we er 500.000.

• Een verhuizing naar het verpleeghuis stelt 
men zo lang mogelijk uit. Omdat men dat 
zelf wil, maar ook omdat de overheid dit 
verwacht. Als thuis wonen echt niet meer 
kan, wil men liefst kleinschalig wonen.

• Gemeentes staan voor de uitdaging deze 
kwetsbare groep mensen een hoge kwaliteit 
van leven te blijven bieden in hun eigen 
omgeving. 

• Dat vraagt om goed zorgaanbod maar ook 
om ‘hulp’ van hun inwoners.

‘Mijn vrouw zorgt voor me. 
Ik vergeet namelijk dingen. 
Het ergste vind ik dat ik 
namen vergeet. Iemands 
naam weten is zo belangrijk.’

OVER DEMENTIE
De feiten



HET GASTENHUIS
Ons antwoord op de ontwikkelingen

• Het Gastenhuis is een kleinschalige zorgformule. 

• We bieden een woonomgeving waar het levensritme en de persoonlijke interesses 
van de individuele gasten leidend zijn.

• Geen versnippering: zorg aan huis, dagbesteding en uiteindelijk ook wonen. 

• Het vullen van de agenda is de basis van de zorg.

• We combineren formele en informele zorg: het eigen sociale netwerk van de gast blijft 
een belangrijke rol spelen. 

• De leiding van een Gastenhuis is in handen van een zorg(echt)paar, dat er ook 
woont. Er zijn geen overbodige managementlagen. Wel is er veel persoonlijk contact.

• Het verzorgingsgebied is lokaal, mensen kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven 
en er is samenwerking met de plaatselijke middenstand.



ONZE VISIE
Dementie moet een emancipatieslag maken

‘Er moet meer openheid zijn over 
dementie. Dan kunnen mensen beter 
functioneren in onze maatschappij. Het is 
een emancipatieslag die we moeten 
maken. Net als ieder ander hebben 
mensen met dementie het recht hun 
eigenheid te behouden.

- Annemieke Bambach en Clasien Schakenraad -

• Het Gastenhuis is ‘open’. 

• We zoeken nadrukkelijk verbinding met de 
wijk. Met inwoners en met de middenstand. 

• Dit alles draagt bij aan acceptatie en 
kennisvergroting in de maatschappij.



Ligging
Midden in een wijk

Voorbeeld: Druten



Plattegrond
Begane grond

Voorbeeld: Vleuten



Plattegrond
Detail: woonkamer en sociëteit

Voorbeeld: Vleuten



Plattegrond
Impressie: entree en open keuken

Voorbeeld: Vleuten



Plattegrond
Impressie: woonkamer en sociëteit

Voorbeeld: Vleuten



HET GASTENHUIS
Thuis in kwaliteit van leven

• Goede dementiezorg draait om persoonlijke 
aandacht. 

• Het Gastenhuis werkt met vaste gezichten 
(persoonlijke assistenten) in de zorg.

• Op medisch gebied is er samenwerking 
met de plaatselijke huisarts en indien nodig 
een team van specialisten in de ouderen-
geneeskunde en dementie.

• Wanneer je samen zorgt, is informatie delen 
belangrijk: het gastenboek.

• Kwaliteitstoetsing gebeurt formulebreed.

• Er zijn elk kwartaal evaluatiegesprekken, 
klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten en 
we werken volgens de ISO-standaarden.

‘Het wordt steeds zwaarder 
voor mijn moeder om voor 
mijn vader te zorgen. Ik 
merk dat ik steeds vaker 
moet bijspringen. Het zou 
fijn zijn als er een prettige 
plek in de buurt was waar hij 
af en toe heen kon gaan. 
Dan kan ze even bijkomen.’

- Hein Warnaars -



HET GASTENHUIS
financieel

• Het Gastenhuis wil voor een brede doelgroep toegankelijk zijn en gaat uit van het 
scheiden van wonen en zorg.

• De zorg wordt gefinancierd uit de WLZ door middel van een PGB of het Volledig 
Pakket Thuis. De huur,  service- en hotelkosten worden door de gasten zelf 
betaald en liggen tussen de 1450 en 2200 euro.

• De zorg aan huis wordt uit de zorgverzekeringswet of de WLZ betaald (wanneer 
mensen al een intramurale indicatie hebben).

• Bij dagopvang sluiten we aan bij de WMO of eigen bestedingen en afhankelijk van 
de vraag wordt besloten of er invulling aan wordt gegeven.



HETGASTENHUIS.NL

http://www.hetgastenhuis.nl
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