
Woonzorgcampus 

Waterrijk Waar mensen 
met dementie 
zich veilig en 
geborgen voelen. 



Elke persoon met dementie verdient 
de zorg en het respect waarop hij of zij 
recht heeft. In het woonzorgcentrum 
Waterrijk zien we er elke dag op toe dat 
dit met de grootste toewijding wordt 
toegepast. 

Vanuit een bezorgdheid voor de 
belevingswereld van de bewoner met 
dementie gaan we met aandacht op zoek 
naar een zinvolle dagbesteding, in een 
omgeving die veilig en rustgevend is. 

Elke 
dag een 
zinvolle dag 

HOE WE DIT ZIEN EN 
AANPAKKEN 
• We evalueren regelmatig onze aanpak 

om die nog beter af te stemmen op de 
noden en verlangens van de bewoners. 

• We willen zoveel mogelijk weten over de 
residenten zodat we hen door en door 
kennen. 

• We communiceren met alle betrokkenen 
(bewoners zelf, familie, dokters, …), in alle 
openheid en het volste vertrouwen. 

• We creëren een thuisgevoel, vanuit het 
levensverhaal van de bewoner. 

• We trekken de nodige tijd uit om te 
luisteren, om contacten te leggen, om 
vragen te stellen… vanuit een oprechte 
nieuwsgierigheid. 

• We bejegenen de bewoners vanuit 
hun mogelijkheden, nooit vanuit hun 
beperkingen. 



Respect voor privacy, autonomie, 
structuur, toezicht, de bewoner 
tegemoet komen vanuit een holistische 
mensvisie… 

Het zijn waarden die onze medewerkers 
in hun hart dragen en die hen bezielen 
bij hun dagdagelijkse zorgtaken. Want 
we willen dat elke bewoner zich echt 
thuis voelt, veilig en geborgen. 

Voor onze bewoners zorgen wij voor: 
• een veilig en beschermend semi-open 

huis zonder de beperking van een 
gesloten afdeling;

• een beschermd terras waar het 
aangenaam vertoeven is, met open 
zicht op het groen in de omgeving;

• de aanwezigheid van deskundigen 
omtrent dementie;

• snoezelbaden om de bewoners 
tot rust te laten komen en te laten 
genieten;

• stimulansen om hen te bewegen 
tot activiteiten waartoe ze nog in 
staat zijn; denk aan planten water 
geven, de tafel dekken, stof afnemen, 
wanddecoraties maken, …;

• een mini-groentetuin waar de 
bewoner actief kan meehelpen

• verhoogd toezicht waar nodig of 
gewenst;

• comfortzorg zoals palliatieve 
begeleiding;

• familiewerking;

• woonformule op maat voor koppels;

• dwaaldetectie in de inkomhal aan de 
hand van badges;

• B.I.O.’s (Bewonersgericht 
Interprofessioneel Overleg) op 
regelmatige basis;

• individuele aanpassingen (b.v. een 
foto of specifiek merkteken op de 
deur van de kamer).

Wat Waterrijk 
tot een thuis maakt 



Meer info? Bezoek onze website.    

www.waterrijk.be  - T 014 50 80 00 - info@waterrijk.be 
Industrieweg 41, 2280 Grobbendonk  

Waterrijk maakt deel uit van Senior Living Group. 

Wenst u een afspraak voor een eerste vrijblijvend gesprek of een 
rondleiding in onze woonzorgcampus? 

Neem gerust contact met ons op info@waterrijk.be -  
T 014 50 80 00 
 
U bent van harte welkom. 

Welkom in Waterrijk

V
U

: W
at

er
ri

jk
, I

n
d

u
st

ri
ew

eg
 4

1, 
22

8
0

 G
ro

b
b

en
d

o
n

k.
  

N
ie

t-
b

in
d

en
d

e 
fo

to
’s

.


