
Op lichaam en  
geest gerichte zorg 

ARJO-OPLOSSINGEN VOOR DE DEMENTIEZORG
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Bij Arjo bedenken wij met onze 60 jaar ervaring en  
expertise oplossingen voor een betere kwaliteit van leven  
van zorgvragers die langdurige zorg nodig hebben en voor  
een hogere werktevredenheid van zorgverleners. Wij werken 
samen met onze klanten om meer inzicht te krijgen in de 
veranderende uitdagingen en behoeften van de huidige 
langdurige-zorgomgeving en willen zorgverleners in staat 
stellen de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Tegenwoordig hebben wereldwijd ongeveer 50 miljoen  
mensen dementie, waarbij deze aandoening meer dan 60%1  
van de zorgvragers in instellingen voor langdurige zorg treft. 
Hoewel zorgen voor een zorgvrager met dementie zeer 
dankbaar werk kan zijn, kunnen de aard en de complexiteit  
van de aandoening daar verandering in brengen naarmate  
de ziekte vordert. Veel mensen ontwikkelen probleemgedrag 
dat tot uitdagende situaties en momenten van wrijving  
in de zorgomgeving kan leiden.

Een complexe 
aandoening 



Er bestaat een duidelijk verband tussen de positieve  
lichamelijke, emotionele en cognitieve effecten van het 
handhaven van de mobiliteit voor zorgvragers. Uit tientallen 
jaren ervaring is gebleken dat mobiliteit een essentiële rol  
speelt in de kwaliteit van leven, betere klinische resultaten  
en de efficiëntie in de instelling. De randvoorwaarden voor 
mobiliteit - ruimte, hulpmiddelen en werkmethoden - zijn de 
belangrijkste aspecten van een veilige en doeltreffende zorg.

De Positieve Acht™-filosofie staat centraal in onze aanpak  
voor het verbeteren van de zorg. Hieruit blijkt dat er een 
duidelijk verband bestaat tussen de effecten van mobiliteit  
en immobiliteit op zowel het lichamelijke als het geestelijke 
welzijn van zorgvragers. Zorgverleners krijgen daardoor  
te maken met een dubbele uitdaging: zij moeten niet  
alleen rekening houden met het mobiliteitsniveau van  
een zorgvrager, maar ook met zijn of haar cognitieve  
niveau en het probleemgedrag dat hij of zij kan vertonen. 

De Positieve Acht™-
filosofie

Ruimte, hulpmiddelen 
en werkmethoden

ZORGVRAGER

ZORGVERLENER

Lagere zorgzwaarte

Minder blessures en 
verbeterde ef�ciëntie
De fysieke belasting verminderen 
en tijd overhouden

Kwaliteit van leven

Verbeterde zorg en 
�nanciële resultaten

Minder ziekteverzuim, 
personeelsverloop en 
schadeclaims
Beter algemeen welzijn 
en werktevredenheid 
voor zorgverleners

Mobiliteit

Betere vitale functies

De kans op dure 
fysieke en psychologische 
gezondheidsproblemen 
verkleinen

De juiste ruimte, hulpmiddelen en werkmethoden zijn essentieel 
om de voordelen van de Positieve Acht tot uiting te laten komen

Vitale lichaamsfuncties, zoals het 
hart, de longen, de bloedvaten, de 
bot- en spierstructuur stimuleren

Minder gevolgen 
van immobiliteit

De mobiliteit stimuleren 
en handhaven

Helpen het zelfvertrouwen 
en de zelfstandigheid te vergroten, 
het herstel te versnellen en 
de algehele kwaliteit van 
leven te verhogen

Zelfstandigere zorgvragers 
hebben minder hulp nodig Dit alles zorgt voor een betere 

kwaliteit van de zorg tegen lagere 
kosten voor de zorginstelling

Geest Lichaam

  ARJO DEMENTIEZORG  3  



Zorgen voor mensen met dementie is lastig 
en gecompliceerd en kent vele nuances  
en uitdagingen. Wij weten dat deze zorg 
niet gericht is op het streven naar genezing. 
Er wordt uitgegaan van de basisgedachte 
dat achter elke uitdaging een unieke 
persoon schuilt met onvervulde  
emotionele of lichamelijke behoeften  
die begrip en ondersteuning vereisen. 

Mensgerichte zorg steunen
Zorgen voor een basisondersteuning die u in staat stelt zorg  
op mensgerichte wijze te verlenen is van essentieel belang om 
de kwaliteit van leven van iemand met dementie te verbeteren.  
De beginselen van mensgerichte zorg waarborgen de menselijke  
waarde van mensen met dementie. Deze aanpak erkent de 
individualiteit van zorgvragers, evenals hun persoonlijkheid  
en de wijze waarop hun levenservaringen van invloed zijn op  
hun reactie op de aandoening. Ook wordt het belang van relaties  
en interacties met anderen benadrukt, alsook hun potentieel 
om welzijn te bevorderen. 

Mensgerichte zorg wordt internationaal erkend als het  
best-practice zorgmodel voor mensen met dementie2 en  
wordt aanbevolen in internationaal beleid en praktijkrichtlijnen3.

Behoud van 
waardigheid
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WRIJVING
Zorgt voor
vertraging

MINDER
WRIJVING
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Steeds vaker tevreden

Momenten van wrijving 
met mensgerichte zorg 
zoveel mogelijk beperken

Voor dementie is mensgerichte zorg efficiënte zorg

Probleemgedrag aanpakken
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Probleemgedrag is een van de meest kwellende en  
uitdagende uitingen van de aandoening. Dit probleemgedrag 
omvat meestal apathie, depressie, lichtgeraaktheid,  
onrust en angst. De druk op een zorgomgeving en individuele 
zorgverleners om episoden van probleemgedrag en de  
wrijving die zij veroorzaken te beperken, kan enorm zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat het handhaven van de kwaliteit  
van leven, het verminderen van episoden van probleemgedrag, 
en een efficiënte werkwijze alleen kunnen worden bereikt met  
een mensgerichte aanpak in de zorg voor mensen met dementie.4
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Meer dan hulpmiddelen
Niet alleen het aantal zorgvragers met dementie maar  
ook de behoefte aan steun van zowel zorgverleners 
als instellingen neemt toe. Voor zorgverleners en hun 
zorgvragers met dementie leveren wij niet-farmaceutische 
oplossingen voor een mensgerichte aanpak van essentiële 
routines die bedoeld is om momenten van wrijving dag  
en nacht te verminderen.

De Arjo- 
aanpak

Dagelijkse  
activiteiten  
vergemakkelijken

In een omgeving waarin 
intieme zorghandelingen 
voor wrijving kunnen zorgen, 
vergemakkelijken onze 
oplossingen de dagelijkse 
taken van zorgverleners  
en zijn ze minder belastend 
voor zorgvragers.

Een-op-een  
interacties  
mogelijk maken

Arjo-oplossingen zijn 
bedoeld voor gebruik  
door één zorgverlener,  
zijn eenvoudig en intuïtief  
in gebruik en kunnen in  
het hele zorgtraject worden 
ingezet. Wij streven ernaar 
dat zorgverleners een- 
op-een zorg kunnen bieden, 
waarbij ze minder tijd nodig 
hebben voor taken en meer 
tijd kunnen besteden aan 
hoogwaardige interacties. 

Een rustige  
en waardige  
zorgomgeving steunen

Net zo belangrijk als 
dagelijkse activiteiten is 
de noodzaak om positieve 
momenten die zorgen voor 
voldoening en plezier te 
creëren en vast te houden. 
Onze oplossingen gaan  
verder dan essentiële routines 
en lichamelijke behoeften;  
ze bieden zorgvragers welzijn, 
kalmte en waardigheid en 
komen de hele zorgomgeving 
ten goede.



Mobiliteit en 
waardigheid

Vertrouwd of  
huiselijk uiterlijk

Kleur en  
contrast

Geluidsomgeving

Comfort en 
ontspanning

Individualisering 
steunen

Steun van 
zorgverleners

Een-op-een  
interacties steunen
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Ontwerpen voor dementie
Onze ontwerpprincipes liggen ten grondslag aan ons onderzoeks- 
en ontwikkelingsproces voor zowel acute als langdurige zorg. Deze 
beginselen dienen niet alleen als leidraad voor productontwikkeling, 
maar vormen tevens de basis van ons portfolio en moeten ervoor 
zorgen dat wij blijven voldoen aan de veranderende behoeften  
en uitdagingen van de huidige zorgomgevingen. Bij het vaststellen  
van de oplossingen uit ons portfolio die het meest geschikt zijn voor  
het dagelijks leven van volwassenen, uw langdurige-zorgomgeving  
en uw zorgvragers met dementie, besteden wij extra aandacht  
aan de volgende aspecten:



Oplossingen voor mensgerichte zorg
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Zorgen voor zorgvragers met dementie is een 24-uurstaak. Ons zorgvuldig 
geselecteerde portfolio voor dementiezorg kan u helpen dag en nacht mensgerichte 
zorg te verlenen, van transfers van zorgvragers tot baden en welzijn.  

Onze oplossingen zijn geselecteerd op basis van hun eigenschappen om u te helpen de 
kans op probleemgedrag zoveel mogelijk te beperken, het welzijn van uw zorgvragers 
te bevorderen en een huiselijke en vertrouwde omgeving te creëren en te handhaven.

Bovendien hebben veel van onze welzijnsoplossingen belangrijke zintuiglijke  
functies zoals muziek, tactiele stimulatie, spa- en ontspanningstherapie.

Dag en nacht momenten  
van wrijving verminderen

 
Ontbijt

 

Toiletgebruik
Slapen

Lunch

Aankleden

Baden en 
douchen

Toiletgebruik

OchtendontspanningMiddagontspanning

Avondontspanning

ToiletgebruikToiletgebruik

Avondmaal

Uitkleden

TOILETGEBRUIK
• Carendo
• Sara Flex
• Sara Stedy

AANKLEDEN
• Carendo 
• Sara Flex
• Sara Stedy

BADEN EN  

DOUCHEN
• Carendo
• Parker-bad
•  Rhapsody- en  

Primo-baden

ONTSPANNING
•  Wellness Nordic 

Relax Chair

TRANSFER  

EN MOBILITEIT 
• Sara Flex
• Sara Stedy
• Maxi Move
• Maxi Sky 2



Wellness Nordic Relax® Chair
In de volledig geautomatiseerde Wellness Nordic Relax 
Chair worden muziek, tactiele stimulatie en een lichte 
schommelbeweging gecombineerd om een rustige ervaring  
te creëren waarbij meerdere zintuigen worden geprikkeld. 

Moeilijkheden met communicatie en het uitvoeren van  
alledaagse routines kunnen een last zijn voor mensen met 
dementie. Mettertijd kunnen zorgvragers probleemgedrag  
zoals agressie, rusteloosheid, verwarring en onrust  
ontwikkelen dat de kwaliteit van leven van de zorgvrager kan 
beïnvloeden en een uitdaging kan vormen voor zorgverleners.

Mensen met cognitieve stoornissen helpen te ontspannen  
door middel van rustgevende muziek en tactiele stimulatie  
kan een gunstig effect hebben op hun welzijn en kwaliteit  
van leven.

Carendo®

De Carendo is een veelzijdige, in hoogte verstelbare douche-
toiletstoel waarmee één zorgverlener in een ergonomische 
houding kan werken en een waardige douche-ervaring voor  
de zorgvrager wordt gewaarborgd.

De Carendo wordt door één zorgverlener gebruikt en maakt 
goed oogcontact mogelijk in zowel zittende als liggende positie, 
voor een betere een-op-een interactie met de zorgvrager.

Het zitkussen is zacht en gemakkelijk te verplaatsen voor meer 
comfort. De Carendo maakt het voor zorgvragers die daartoe in 
staat zijn bovendien mogelijk om aan de activiteit mee te doen. 
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Het Arjo-portfolio  
voor dementiezorg

DSDC Productaccreditatieklasse 1B



Sara® Flex
Sara Flex, ontworpen om dagelijkse taken te vergemakkelijken, 
stelt één zorgverlener in staat een zorgvrager in één 
ergonomische beweging vanuit een zittende positie  
naar een veilige en stabiele staande positie te helpen.

Maakt oogcontact mogelijk en zorgt met een 
gebruiksvriendelijke bediening voor een goede interactie  
tussen zorgverleners en zorgvragers. Bij de ontwikkeling  
van de oplossing is rekening gehouden met het esthetische 
aspect en de contrasterende kleuren helpen zorgvragers  
de verschillende onderdelen te onderscheiden. 

Sara Flex bevordert comfort en zekerheid gedurende het  
gehele bewegingsproces van zittend naar staand. De flexibele 
siliconen beensteun is comfortabel en ondersteunt het been  
en de knie. Bevordert de participatie van mensen met dementie 
en helpt ze hun spieren te blijven gebruiken.

“Het Dementia Services Development Centre van de Universiteit van Stirling heeft dit product beoordeeld en een score toegekend aan het 
ontwerp ervan in verhouding tot de ontwerpprincipes voor dementiezorg en de bruikbaarheid van het product in een dementievriendelijke  
en inclusieve omgeving. Voor een betere identificatie is de geschiktheid van het product ingedeeld per nummer met een bijbehorende uitleg 
over het gebruik, binnen de meegeleverde beoordelingssleutel.

Het DSDC Accredited Product-logo wordt toegekend aan het individuele product en het kleurenschema. Deze accreditatie is niet van toepassing  
op de vervaardiging of de definitieve toepassing van het product. Hoewel alles in het werk gesteld is om te waarborgen dat de scores de 
geschiktheid en de toepassing van de producten weerspiegelen bij het ter perse gaan, is DSDC niet aansprakelijk voor de toepassing, de 
prestaties of de wisselwerking met andere producten of afwerkingen van het eindproduct. Om ervoor te zorgen dat een omgeving ’inclusief’ 
of ’dementievriendelijk’ kan worden genoemd, moet extra aandacht worden besteed aan de specificatie van aangrenzende afwerkingen, de 
prestatie-eisen (bv. lichtreflectiewaarde (LRW), slipweerstand en gebruik van patronen) en de geschiktheid ervan voor het beoogde gebruik.”

Sara® Stedy
Sara Stedy is een mobiliteit bevorderend hulpmiddel dat  
zorgvragers helpt bij het onafhankelijk opstaan. Het ondersteunt  
de participatie van mensen met dementie en helpt ze hun 
spieren te blijven gebruiken. 

Stelt één zorgverlener in staat om zorgvragers veilig en  
met gemak te verplaatsen. De hoogte van de zorgvrager  
en de zorgverlener zorgt voor goed oogcontact en daarmee  
een betere interactie tussen zorgverlener en zorgvrager.
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DSDC Productaccreditatieklasse 1B

DSDC Productaccreditatieklasse 1B
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MaxiMove®

De MaxiMove is een tillift die ontwikkeld is om zorgvragers 
een aangename ervaring te bezorgen bij transfertaken  
met hulp. De MaxiMove is bedoeld voor gebruik door  
één zorgverlener en heeft verschillende tilbanden voor  
een comfortabele transfer voor vele soorten zorgvragers.

Maxi Sky® 2
De Maxi Sky 2 is een plafondliftsysteem dat tijdens een 
transfer comfort biedt aan de zorgvrager en een veilige 
werkomgeving aan de zorgverlener. De Maxi Sky 2 
bevordert een-op-een interacties tussen één zorgverlener 
en de zorgvrager. Met een reeks tiljukken en draagbanden 
kunnen zorgverleners de geboden ondersteuning 
afstemmen op elke zorgvrager.

Bad Rhapsody® & Primo®

De baden Rhapsody en Primo bieden een reeks opties, 
waaronder de functies Still Bathing, Hydromassage en 
Sound & Vision™, die u helpen een rustige, multizintuiglijke 
badervaring te creëren. De baden zijn volledig in hoogte 
verstelbaar en bevorderen oogcontact en een-op-een 
interacties tussen zorgverlener en zorgvrager. Ze zijn 
toegankelijk via een plafondlift, een in hoogte verstelbare 
badstoel of een badwagen en voorzien in velerlei soorten 
behoeften.

Bad Parker®

Het Parker-bad biedt een reeks opties, zoals de functies 
Still Bathing, Air Spa en Sound & Vision™, die u helpen  
een rustige, multizintuiglijke badervaring te creëren.  
Eén zorgverlener kan de hele Parker-badcyclus verzorgen. 
De afstandsbediening, de achteroverliggende badstand  
en de hoogte-instelling zorgen dat de verzorger altijd 
dicht in de buurt van de zorgvrager kan werken.

De in ons portfolio voor dementiezorg geselecteerde producten voldoen niet  
noodzakelijkerwijs aan alle aspecten van ontwerpen voor de dementiezorg en  
voldoen in verschillende mate aan de ontwerpcriteria.



Begrijpen wat iemand  
nodig heeft met oplossingen 
voor lichaam en geest

Roy
• Roy lijkt vaak rusteloos

• Hij heeft veel energie in zijn lijf  
en vindt het moeilijk om stil te  
zitten en te ontspannen. 

• Roy loopt graag rond en verdwaalt  
nogal eens

Alice
• Alice is heel actief met zorgverleners  

en andere zorgvragers

• Ze houdt bij wat er allemaal gebeurt  
en wil vaak gestimuleerd worden

• Alice stelt veel vragen en eist daar 
antwoorden op

Stacy
• Stacy is vaak slaperig en doet veel dutjes 

• Ze heeft weinig energie en het is soms  
lastig te zeggen of ze even haar ogen  
dicht heeft of echt slaapt

Roy, Alice en Stacy vertegenwoordigen gewone mensen in de dementiezorg  
en zijn bedacht om u te helpen bij het vaststellen van individuele behoeften  
en het kiezen van passende oplossingen die helpen bij dagelijkse activiteiten.

De Mobiliteitswijzer™ is een instrument dat vijf verschillende 
mobiliteitsniveaus toewijst, in alfabetische volgorde van A tot E. 

Mensen in de dementiezorg

Arjo.A00082.1.0.NL 

Albert, ambulant  
en onafhankelijk.

A B

Barbara, kan zichzelf 
tot op zekere hoogte 
ondersteunen.

C

Carl, rolstoelafhankelijk, 
kan deels gewicht dragen 
op tenminste één been.

D

Doris, rolstoelafhankelijk,  
kan zichzelf niet ondersteunen.

E

Emma, vrijwel volledig 
aan bed gebonden is  
en totaal afhankelijk.

De Mobiliteitswijzer™

Bij Arjo engageren we ons om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te  
verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie en de effectieve preventie  
van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd "with people in mind". 

Arjo Nederland BV · Biezenwei 21 · 4004 MB Tiel · Postbus 6116 · 4000 HC Tiel · Nederland · +31 (0) 344 64 08 00
Arjo Belgium nv · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgium · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.com/nl-nl
www.arjo.com/nl-be
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