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Hospital at Home

Fotostrip-informatiefolder

Neem mee!



Hospital at Home

Als iemand met dementie plotseling ziek wordt, bijvoorbeeld door een longont-
steking, kan dit soms een ziekenhuisopname tot gevolg hebben. In het zieken-
huis wordt goede zorg en behandeling gegeven, maar mensen met dementie zijn 
kwetsbaar. Zo zien we vaak dat door de plotselinge ziekte en de verandering van 
de omgeving iemand met dementie tijdelijk extra in de war raakt (we noemen dit 
een delier). Voor iemand met dementie kan de omgeving van het ziekenhuis dan 
onveilig worden. Daarom is het soms beter om iemand met dementie (tijdelijk) 
op te nemen in een verpleeghuis. Maar veel mensen met dementie willen liever 
terug naar hun vertrouwde thuissituatie. Dit is tegenwoordig heel goed moge-
lijk. Iemand met dementie krijgt dan tijdelijk ziekenhuiszorg in de thuissituatie. 
We noemen dit ‘Hospital at Home’ (dit betekent letterlijk ‘ziekenhuis thuis’). Bij 
Hospital at Home werken huisartsen, thuiszorg, ziekenhuis, naasten en andere 
hulpverleners samen in de thuissituatie van de persoon met dementie.

Het Hospital at Home traject wordt in deze folder weergegeven door middel van 
vier foto-verhalen. In de foto’s zijn Hospital at Home zorgverleners te zien. De 
verschillende zorgverleners worden voorgesteld in onderstaande fotoreeks.  

Arts op de Spoed-  
eisende Hulp 

Hospital at Home arts Fysiotherapeut

Huisarts

Spoedeisende Hulp 
verpleegkundige

Hospital at Home 
patient Piet Mantelzorger Rosa

Thuiszorg 
verpleegkundige



     Piet voelt zich niet lekker1



        Piet gaat naar het ziekenhuis2



              Piet krijgt ziekenhuiszorg thuis3



Piet wordt ontslagen 4



Deze fotostrip is in samenwerking met Ype Driessen (fotostrips.nl) ontwor-
pen. Grote dank gaat uit naar de twee talentvolle acteurs die vanuit VRIJ-
DAG Groningen (het Derde Bedrijf) bereid waren mee te werken aan deze 
fotostrip. De totstandkoming van de fotostrip is mede mogelijk gemaakt 
door de volgende partijen:

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Hospital at Home:
www.hospitalathome.nl

Voor vragen kunt u mailen naar:
hospitalathome@umcg.nl
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