
Wat was de aanleiding voor dit project? 

De ambitie van Cardia is om de allerbeste zorg te 
verlenen aan mensen met dementie.  De formule 
hiervoor is verbluffend simpel. Sluit aan bij de ge-
woonten van mensen en dingen die zij vroeger de-
den en belangrijk vonden.  Hiervoor is allereerst een 
prettige woonomgeving noodzakelijk. Het  
”instellings”-wonen moet worden afgebouwd en 
het wonen als thuis opgebouwd. In deze herkenbare 
omgeving voelen bewoners zich op hun gemak. Fa-
milie en vrienden van bewoners zijn essentieel voor 
het verkrijgen van kennis van gewoonten en ritue-
len. Mensen met dementie kunnen dit immers zelf 
niet meer aangeven. Voor goede zorg is daarnaast 
kennis nodig van dementie, een ziekte waar inmid-
dels veel over bekend is. Deze kennis moet breed 
worden gedeeld, alle medewerkers en vrijwilligers 
die dementerenden begeleiden en verzorgen moe-
ten hier weet van hebben. 

Wat is ‘U Woont nu Hier’ en hoe heeft Cardia 
het project aangepakt?  

Door  een organisatiebreed en multidisciplinair e-
learning traject bereiken wij alle medewerkers en 
vrijwilligers. Dit traject combineert intervisiebijeen-
komsten met een digitale leeromgeving gedurende 
een heel jaar. Dit alles onder de naam ‘U Woont nu 
hier’  en onder begeleiding van verpleegkunde-
leraar Gerke de Boer en gerontoloog Anneke van 
der Plaats. Cardia legt hierbij de verbinding met Pla-
netree (zie ook bijgevoegde documentatie).  

 

De succesvolle ingrediënten zijn: 

> Humorvolle kick-off bijeenkomsten. 

> Een boek van Gerke de Boer als cadeau op de dag 
van de zorg. 

> Informatiebijeenkomst  voor vrijwilligers over  
dementiezorg en woonmodel. 

> E-learning van 7 modules met daarbij een toets 
die medewerkers in hun eigen tijd volgen. 

> Themabijeenkomsten voor interactie en verdie-
ping, onder begeleiding van gespreksleiders uit de 
eigen organisatie. De inzichten en inspiraties die 
medewerkers kregen werden omgezet in concrete 
acties, door Planetree verbeterplannen op te stel-
len. Deze plannen maken de zorg voor cliënten 
merkbaar beter. 

> Feestelijke certificaat uitreiking met een presenta-
tie van Gerke de Boer en een boek. 

> ‘Doorleven’ van het concept door het manage-
mentteam door middel van een cultuursessie op  
Terschelling. 

> Regelruimte voor de teams om het geleerde in de 
praktijk te brengen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot 
een nieuwe inrichting van huiskamers.                     

Ervaringen van... 

Onze cliënten en bewoners 

Onze bewoners ervaren een (relatief) betere kwali-
teit van leven. Dit komt doordat de medewerkers 

 

Cardia | ’U Woont nu hier’ 
‘De levenskwaliteit van bewoners verhogen, zodat men zo veel als mogelijk kan leven zoals  

hij of zij dat altijd heeft gedaan.’  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de bewoners beter kennen en deze kennis omzetten 
naar passende activiteiten. Enkele voorbeelden: 

> Een bewoner die altijd het huishouden heeft  
gedaan, wordt nu ook gevraagd de tafel te dekken 
en te helpen bij de afwas. 

> Een andere dame die van tuinieren houdt, kweekt 
plantjes met een medewerker. 

> Een meneer die lang een actieve sporter was, blijft 
wekelijks met zijn zoon naar het zwembad gaan. 

Medewerkers 

De e-learning en themabijeenkomsten sluiten goed 
aan bij de belevingswereld van medewerkers waar-
door kennis wordt toegepast in de praktijk. Hiermee 
versterken zij hun eigen regie. 

Medewerkers vertellen dat ze door de intervisiebij-
eenkomsten meer begrip hebben voor elkaars werk. 
Ook is er meer zicht op welke informatie over bewo-
ners relevant is voor de andere disciplines en familie 
en vrienden.  

Een zorgmedewerker vertelt dat ze nu goed beseft 
wat ze vroeger zoveel beter had kunnen doen.  
Andere medewerkers geven aan dat ze beter begrij-
pen dat door het rouwproces familie niet altijd even  
makkelijk reageert en hier beter mee om kunnen 
gaan. 

De organisatie 

Doordat het management ook deelneemt aan het  
traject, is het eenvoudiger om het woonmodel in te 
bedden in de doelstellingen van de organisatie.  
Enkele voorbeelden: 

> Bij de interne audits vinden nu ook observaties op 
de huiskamers plaats om te zien hoe het geleerde in 
praktijk gebracht wordt. 

> Er wordt gedacht over de vraag hoe kennis van de 
gewoonten van cliënten beter tot zijn recht kan ko-
men bij de verhuizing vanuit de thuissituatie naar de 

intramurale zorg. 

> Het programma van eisen voor de nieuwbouw van 
onze locatie Tabitha is ontwikkeld vanuit de visie: ’U 
woont nu hier’. 

 

Interesse? 

Behoefte aan meer achtergrondinformatie,  
voorbeelden en foto’s? Kijk dan hier: 

>Medewerkersnieuws: Planetree=mensgerichte 
zorg pagina 6 en 7 

> Inspiratiesessie bij de Planetree conferentie 2015: 
E-learning: ‘U woont nu hier’ 

> Artikel over de resultaten in het tijdschrift Den 
Haag Transmuraal op pagina 26 en 27. 

http://transmuralezorg.nl/tijdschrift/2015/2/
trans2015-2.pdf 

 

Is het project makkelijk over te nemen door 
andere teams, afdelingen, organisaties en/of 
sectoren? 

Dit traject richt zich met name op dementiezorg en 
is goed over te nemen door andere VVT organisa-
ties. De investering op de scholing is te bekostigen 
doordat hiervoor accreditatiepunten worden ver-
kregen.  

 

Wat is de toekomstwaarde van het project? 
Wat hebben we ervan geleerd? 

Het traject ‘U Woont nu hier’ heeft een verandering 
ingezet in Cardia van een gezondheidsinstelling naar 
een woonplek voor mensen met dementie.  

Dit begrip en belang wordt gedragen door een bre-
de laag van de organisatie. Wij snappen beter op 
welke wijze Cardia kan investeren in de organisatie 
om de levenskwaliteit van de bewoner te verhogen. 
Door de betere levenskwaliteit nemen gedragspro-
blemen af waardoor minder medicatie nodig is.  

 

Waarom verdient Cardia de ‘Spirit of Planetree 
Projectaward’?  

Door het traject ‘U woont nu hier’ heeft Cardia laten 
zien dat het mogelijk is om te transformeren van 
een klassieke zorginstelling naar een woonplek voor 
mensen met dementie.  Met medewerkers die niet 
langer vooral ’zorg verlenen’ maar zich richten op 
optimale persoonlijke begeleiding van mensen tij-
dens het ingewikkelde ziekteproces van dementie. 
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