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Waarom in de zorg ? 
 Hat der Geber nicht zu 

danken, daß der 
Nehmende nahm? 
Ist Schenken nicht eine 
Notdurft? 
Ist Nehmen nicht – 
Erbarmen? 

 Quelle: Nietzsche, Also sprach Zarathustra. 
Ein Buch für Alle und Keinen. 1883-1885 (1. 
vollständige Ausgabe 1892), Erstdruck 1883. 
Dritter Teil, 1884. Von der großen 
Sehnsucht 

 



Knelpunten in de ondersteuning van 
personen met Jong Dementie 
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 Sterke eerstelijnszorg  
 Zorgbegeleiding 
 Ontmoetingshuis 
 Dagcentrum 
 Groepswonen 
 Buddy werking  
 Vorming 
 Ontmoeting 



Onze zorg coöperatie  
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A B C 



De ROPI zoomt in op acht dimensies van herstelondersteunende zorg 





Te Leven 

Te Leren 

Te Ondersteunen 

Een huis aan de rand van de stad 
waar personen met dementie omringd zijn 
met elkaar op weg zijn 
zoekend naar vormen van levenskwaliteit 
vanuit ieders belevingswereld en levensverhaal 
We doen dit door  
Te leven 
Van dag tot dag 
samen en vanuit je eigen plek 
met behoud van familierelaties 
met en tussen mensen  
die zorg dragen en je bijstaan 
met je verleden en je heden 
Te leren 
Steeds weer opnieuw 
met het oor naar elkaar 
met het oog op de wereld 
van bewoners en bezoekers 
zoeken welke weg 
medewerkers kunnen gaan 
om zelf overeind te blijven 
en anderen te helpen 
in betrokkenheid 
Te zorgen 
Dat we elkaar verplichten 
te doen wat we zeggen 
en te zeggen wat we doen 
steeds te kiezen voor de kwetsbare mens 
Dat doet ervaren  
dat warme zorg en solidariteit bestaan. 

 
 



Werkingsprincipes 
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Herstel en Dementie  
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 Opportuniteiten 
 Knelpunten  

 



Vragen? 
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