Headlines

Multidisciplinair team

De medewerkers van Archipel oefenen een
combinatie functie uit. Ze zijn deeltijds in
de zorg tewerkgesteld en deeltijds in het
Kennisatelier. Theorie en praktijk komen op
deze wijze samen.
 Zorgverbreding en verdieping
 Vorming, intervisie, training
 Kritische blik op de huidige werking

vanuit het oogpunt van de bewoner

Het team is multidisciplinair samengesteld:
klinisch psycholoog, master verplegingswetenschappen, naargelang het thema uitgebreid met kinesisten of ergotherapeuten.

Kennisatelier
Archipel

 Working papers
 Kosteloos: door de projectsteun van

Limburg Sterk Merk (LSM) wordt de
begeleiding, de vorming kosteloos aangeboden. Er wordt wel een zeer uitdrukkelijk engagement gevraagd éénmaal
men is ingestapt in een project.

Praktijkgerichte kennisontwikkelinig

Voor meer inlichtingen: Ils Matheussen
011/22 40 71 of psychologe@begralim.be
www.begralim.be

Het kennisatelier Archipel maakt deel uit van de
vzw Bejaardenzorg Gr. Limburg

Kennisatelier Archipel
Dementie

“Archipel”

Doelstelling van Archipel

Een ‘archipel’ is een eilandengroep die bestaat uit een
ketting of cluster van eilanden. Deze beeldspraak
gebruiken wij om duidelijk te maken dat Archipel zich
inschrijft in bestaande verbanden en netwerken van
kennisopbouw. Zo wordt samengewerkt met KH.Limburg/Quadri, Kenniscel Expertisecentra dementie,
Alzheimer centrum.

Archipel staat dus voor het ‘wroeten’ met de
dagelijkse werkelijkheid in een woon en
zorgcentrum. Het is geen kenniscentrum maar
een toepassingscentrum. De winst van het
kennisatelier gaat dus in eerste instantie naar
uw bewoners en personeelsleden.
Keuzebepaling van thema’s


Literatuurstudie

Een “atelier”



Observaties in bestaande voorzieningen

Een atelier is een werkplaats: het opzet van Archipel is
praktijkgericht en pragmatisch:



Vragen van personeelsleden



Grensoverschrijdende
ervaringen



Kennis en ideeën
voorzieningen



Het kennisatelier staat voor
zorgontwikkeling en
zorgverbreding
in de omgang met personen met
dementie’
en dat expliciet
Binnen woon– en zorgcentra.

Het atelier een LSM-gesubsidieerd project met volgende partners: KHLim (Quadrem), ECD Contact en
Provincie Limburg



Er wordt gezocht naar de toepasbaarheid en directe
vertaling van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten
die de zorgverlening ten goede kunnen komen. Bij
zorgverbreding streven wij ernaar om kennis
beschikbaar te stellen in handzame en toepasbare
producten. Kennis naar en voor de praktijk en dat
rekening houdend met de realiteit van Vlaamse woon
– en zorgcentra. Geen hoogdravende theorieën die
nauwelijks toepasbaar zijn, maar wel beproefde
wetenschap.
Daarnaast zijn er de signalen en problemen uit de
praktijk van onze voorzieningen die inspirerend zijn
voor Archipelmedewerkers om pragmatische kennis
toe te leveren. Wij spreken van zorgverdieping
omdat bestaande handelswijzen van het team,
geïnstitutionaliseerde en routinematige patronen met
een grote impact op het welzijn van de bewoners zijn
het uitgangspunt vormen, naast vragen waarmede
hulpverleners worstelen.
Kortom, de bestaande
realiteit vormt het uitgangspunt.
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Dementie als thema
Het kennisatelier is gespecialiseerd in ‘omgang
met personen met dementie’, verblijvend in een
woon– en zorgcentrum. Bij deze bewoners
worden de communicatielijnen steeds korter, is
complex gedrag veelvoorkomend, …
Het kennisatelier wil zorgverleners in woon– en
zorgcentra bijstaan door het aanreiken van
aangepaste communicatiesleutels, omgangsvormen en methodieken.
Het atelier zal ‘projectoproepen’ lanceren voor
deelname aan een pilot. Na afstemming wordt
een (kosteloos) begeleidingstraject afgesproken.
Het aanbod kan zeer divers zijn: vorming,
intervisie, uitwerken van productmateriaal,
video-interactie, ...

