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Het is, net als zoveel dingen in het le-
ven, iets waar we mee moeten leren 
omgaan. Dat gaat makkelijker en het 
is fijner voor de mensen met demen-
tie en mantelzorgers als we het samen 

VOORWOORD

doen. Daarom zijn we negen jaar ge-
leden in Brabant begonnen met de-
mentievriendelijke  gemeenschappen: 
de DVG’s. Op dit moment zijn 59 van 
de 61 Brabantse gemeenten een DVG.
Vrijwilligers, professionals, onder-
nemers en verenigingen zorgen er 
samen met de gemeente voor dat 
mensen met geheugenproblemen of 
dementie mee kunnen blijven doen. 
Tegelijkertijd zorgt deze dementie-
vriendelijke samenleving ervoor dat 
mantelzorgers zich gesteund voelen. 
Het opbouwen van een dementie-
vriendelijke samenleving blijft een 
zoektocht en draait vooral om het af-
rekenen met vooroordelen. 

In deze nieuwe editie van LEEF! met 
dementie lees je hoe mensen met de-
mentie, hun mantelzorgers, profes-
sionals en de DVG’s dit aanvliegen. 
Hoe kun je in het gewone leven mee 
blijven doen én betekenisvol zijn, ook 
met dementie?

e kunt op verschillen-
de manieren te maken 
krijgen met dementie. 

Je partner of jij krijgt het 
zelf of je komt het tegen in 
je familie of vriendenkring. 
De kans dat dit gebeurt 
is groot, want er wonen 
in Noord-Brabant zo’n 
45.000 mensen met de-
mentie. Over twintig jaar, 
in 2040, zijn dat er naar 
verwachting ruim 74.000.

Voorzitter PGraad

Stichting Zet

Deze LEEF! met dementie is een eerbe-
toon aan en inspiratie voor iedereen 
die dagelijks invulling en betekenis 
geeft aan het leven van mensen met 
dementie. Maar deze uitgave is ook 
een oproep aan alle Brabanders, or-
ganisaties, overheden en zorgverze-
keraars om te blijven investeren in 
daadkrachtige en zorgzame gemeen-
schappen. Waar professionele zorg, 
hoe noodzakelijk ook, daar slechts 
een beperkte bijdrage aan levert, zijn 
het deze gemeenschappen die zorgen 
dat mensen met dementie en hun 
mantelzorgers met plezier hun eigen 
leven kunnen blijven leiden.
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RUBRIEK

De GGD West-Brabant rolt in 2021 
het project ‘We zijn zelf het medicijn’ 
regionaal uit. De campagne is bedacht 
door het Alzheimer Centrum Limburg, 
die er ook de app MijnBreincoach bij 
maakte. Samen met Dementienet-
werk Breda en omgeving en Demen-
tienetwerk Westelijk Noord-Brabant 
vraagt de GGD West-Brabant met de 
campagne aandacht voor de preven-
tie van dementie. Want met gezond 
eten, regelmatig bewegen, nieuwsgie-
righeid en hobby’s, verminder je de 
kans op dementie.

Bewoners kunnen straks in de inter-
actieve app meer leren over dementie 
en hoe ze het voorkomen. Daarvoor 
krijgen ze tips, persoonlijke adviezen 
en elke dag een weetje, quizvraag, tip 
of uitdaging.

> Op de hoogte blijven? Kijk op 
www.ggdwestbrabant.nl of download 

alvast de mobiele app MijnBreincoach

Yolanda van Leest, programmamaker bij Bibliotheek Goir-
le, is al sinds 2016 betrokken bij Dementievriendelijke Ge-
meenschap Goirle. Vanuit daar heeft ze een jaarlijks terugke-
rend programma opgezet rondom dementie: Zilverbrein. Een 
avond voor én door inwoners en professionals, die elk jaar 
bestaat uit vier delen. “Deze bouwstenen vormen de basis en 
moeten altijd lokaal zijn.”

Een vaste gast is hersenonderzoeker Harm Krugers, die de be-
zoekers elke editie bijpraat over wetenschappelijk onderzoe-
ken naar dementie. Daarnaast is er een onderdeel met thea-
ter, wordt er informatie gedeeld, bijvoorbeeld over nieuwe 
hulpmiddelen en worden er persoonlijke verhalen verteld. 
Yolanda: “Dat laagdrempelig karakter nodigt echt uit tot ge-
sprekken tussen inwoners en instanties onderling.” De avond 
wordt altijd afgesloten met een luchtig onderdeel, zoals dans 
of cabaret.

In 2020 was Zilverbrein live te zien via de lokale omroep 
vanwege corona. “Het was een geslaagd programma met veel 
verhalen en lokale voorbeelden, maar in september hopen 
we weer terug te zijn in het theater.”

> Informatie over Zilverbrein 2021 wordt gepubliceerd op 
www.bibliotheekmb.nl

Hoe 
creëer je alledaagse, onge-

dwongen gesprekken met iemand die 
dementie heeft? Met die vraag in gedachte 

heeft conceptontwikkelaar Chantal van der Nat 
speciale puzzelboekjes gemaakt. “Als dochter van een 

moeder met dementie, zocht ik steeds vaker naar aan-
knopingspunten voor een gesprek. Daarop ben ik gaan kij-

ken naar wat mijn moeder nog wel kan en leuk vindt om te 
doen.” Zodoende kwam ze uit bij puzzels, als basis voor nieuwe 

gesprekken. Alle puzzels uit de boekjes van Klessebasjes draaien 
om onderwerpen uit het verleden. “Onderwerpen die herinnerin-
gen opwekken en een feest van herkenning zijn”, voegt Chantal toe. 
Naast de puzzelboekjes heeft ze ook prentenboeken en postkaarten 
met herkenbare afbeeldingen ontwikkeld die teruggaan in de tijd.

Op pagina 51 van dit magazine staat een puzzel uit een van de 
boekjes en een winactie. De voorwaarden hiervoor staan op de 

pagina vermeld.

>  Kijk voor meer informatie of de bestelmogelijkheden op 
www.klessebasjes.nl

 

Gezonde
hersenen

Download de 
MijnBreincoach app!

Dit is een campagne van Alzheimer Centrum Limburg i.s.m. vele partners.

Hoe dan? we zijn zelf het medicijn.nl

Verkleint wandelen 
de kans op dementie?

LEEF! 7

Wist je dat mensen met een verstandelijke beperking vaker de-
mentie krijgen en vooral ook op jongere leeftijd? Vanwege hun 
beperking is het niet alleen lastig om de symptomen te herken-
nen, maar is het ook een uitdaging om de juiste ondersteuning 
te bieden. Daarom heeft belangennetwerk KansPlus in samenwer-
king met het NGO, Stichting Zet, Vilans, de Hanzehogeschool, het 
UMCG en Stichting Philadelphia Zorg een campagne opgezet voor 
meer bekendheid. Want herken en erken jij dementie bij iemand 
met een verstandelijke beperking? En hoe ga ermee om als iemand 
ineens sneller geïrriteerd is, zich terug lijkt te trekken of plotseling 
niet meer wil meedoen aan zijn vaste, vertrouwde activiteiten?

> Op www.herkenjijdementie.nl zijn video’s, posters en socialmedia- 
berichten rondom deze campagne te downloaden
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Tekst: Saraï van Well
Fotografie: Roy Vermeij

e zorgen voor een 
glimlach op het gezicht, 
een moment van steun 

en een gevoel van ‘ik doe 
ertoe’. Maar ze zijn ook een 
essentiële aanvulling op de 
zorg: de vrolijke contacthon-
den dementie van Stichting 
Blijf. Ze werken samen met 
hun baasjes met bewoners 
van woonzorgcentra door heel 
Nederland, en dat werpt zijn 
vruchten af. 

LEEF! 8

Een kwispelende staart, twee vrien-
delijke ogen en een donzige vacht die 
vraagt om een knuffel. Contacthond 
Bo, een zwart-witte labradoodle, is 
een graag geziene gast bij de bewo-

ners van woonzorgcentrum Altena-
hove in Almkerk. Meerdere dagen 
per week (met rustmomenten, want 
Bo slaapt op zijn werk regelmatig in 
zijn bench) trippelt hij vrolijk door 
de gangen met zijn begeleidster, ver-
pleegkundige Karin van Heeren. Als 
vast onderdeel van het verpleegkun-
dig team draait Bo mee in alle activi-
teiten: hij helpt tijdens de wekdienst, 
is de perfecte wandelvriend en de 
steun en toeverlaat van menig bewo-
ner. “Het is een schat van een hond, 
echt een vriend. Zodra hij je ziet, gaat 
zijn kopje omhoog en komt hij naar 
je toe”, vertelt bewoonster Loes van 
Toorren (85) met een twinkeling in 
haar ogen. 

Bo helpt Loes met het opstarten van 
haar dag. “Voor Loes was het ‘s och-
tends lastig om de dag te starten. > 

Zorgduo Karin en hond Bo maken 
een wandeling met Jenny van 

Bladel (l) en haar schoonmoeder 
Loes van Toorren (m).
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Om te douchen en naar de woonka-
mer te gaan. Ze wilde liever niet uit 
bed komen”, vertelt Karin. “Maar 
zodra ze hoort dat Bo aanwezig is en 
haar opwacht in de woonkamer gaat 
het opstaan makkelijker. Mensen voe-
len dat ze ertoe doen, dat iemand spe-
ciaal op ze zit te wachten. Dat geeft 
een goed gevoel.” 

steun
En dat geldt niet alleen voor Loes. 
Door het inzetten van de contacthond 
zijn de bewoners actiever geworden, 
gaan ze wandelen, spelen en bewe-
gen. Er wordt ook meer gepraat en ze 
delen hun gevoelens. Karin: “We zien 
veel mooie momenten ontstaan door 
de aanwezigheid van Bo. Sommige 
bewoners zijn erg gesloten en dwalen 
dagelijks over de gangen. Als ik met 
Bo rondloop en ze hem zien, komen 
ze toch even langs om hem te aaien. 
Dat is vaak al genoeg om een gesprek 
te beginnen.” 

Waar sommigen voorheen nooit mee 
naar buiten wilden, vinden ze het nu 
met Bo wel leuk om een ommetje te 
maken. Hij doorbreekt een stukje een-
zaamheid. Ook naasten zien de voor-
delen. “Bo brengt gezelligheid met 
zich mee en hij is een goede reden om 
naar buiten te gaan. We zien dat Loes 
daar erg van geniet”, vertelt Jenny 
van Bladel, schoondochter van Loes. 

contact houden
Niet alleen zorgen de honden van 
Stichting Blijf voor positiviteit in het 
leven van de bewoners. Ze zijn door 
de intensieve opleiding die ze hebben 
gevolgd ook een waardevolle toevoe-
ging in de zorg, stelt Cynthia op den 
Brouw, bedenkster en vrijwilliger van 
Stichting Blijf. “Waar wij als mensen 
het contact met elkaar verliezen door 
dementie, behouden honden dat.” In 
2018 richtte Cynthia de stichting op. 
Drie jaar en vijftien zorgduo’s later is 
Stichting Blijf actief in tien woonzorg-

centra door heel Nederland en wor-
den de eerste contacthonden getraind 
om ook in de thuissituatie mensen 
met dementie te helpen.

“Dementie is een pijnlijk proces, waar 
langzaamaan steeds meer contact ver-
loren gaat. Dit maakt het voor zorg-
medewerkers soms lastig om iemand 
te begrijpen”, vertelt Cynthia, die 
zelf in de ouderenzorg werkt en dit 
jaar start als zorgduo met hond Suus. 
“Een hond voelt een mens, dementie 
of niet, feilloos aan. Deze opgeleide 
contacthonden zijn fijngevoelig, sig-
naleren op emotieniveau en weten 

hoe iemand zich voelt. Ze zien de on-
rust bij iemand, ruiken angstzweet en 
kunnen ons duidelijk maken hoe het 
met iemand gaat.”
Die informatie is ontzettend waar-
devol en zorgt ervoor dat mensen zo 
goed mogelijk worden ondersteund 
en begeleid. “Als zorgverlener is het 
een van de moeilijkste dingen als je 
iemand niet meer begrijpt. Door de 
honden blijven we langer met elkaar 
in contact en maken we het leven van 
iemand met dementie dragelijker en 
aangenamer.”

> Meer informatie: www.stichtingblijf.nl
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ven eruit zijn, ontspan-
nen en al wandelend 
met elkaar kletsen. 

Dat is precies waar het om 
draait bij de Schaijkse wan-
delgroep voor mensen met 
geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers.

RUBRIEK

Tekst: Manon de Boer
Fotografie: Thomas Segers

Wijkverpleegkundige Toos Franken 
van Zorgcoöperatie Schaijk kende het 
concept uit Heesch, waar ze regel-
matig aansloot bij een wandelgroep. 
“Maar ik merkte dat mensen die van-
uit Schaijk daarheen kwamen, het 
geen prettige plek vonden om even 
te gaan wandelen. Het is voor hen 
een onbekend gebied met onbekende 
mensen.”

Docus de Das-avonturenpad
Dat bracht haar op het idee om in de 
gemeente Landerd een eigen wandel-
groep te starten. Samen met Marietje 
Bongers van ONS welzijn organiseert 
ze nu elke eerste woensdag van de 
maand een wandeluurtje in Schaijk. 
“Iedereen kent en herkent de deelne-
mers uit het dorp”, vertelt ze trots. De 
wandelaars verzamelen bij het Docus 
de Das-avonturenpad in de Maashorst 
en gaan vanaf daar lopen.

“Omdat iedereen de omgeving kent, 
geeft het niet alleen de mensen met 
dementie, maar ook de mantelzorger 
rust”, legt Toos uit. Tijdens de wan-
deling loopt gepensioneerd IVN-gids 
Thijs van Gaal mee. Hij leidt de deel-
nemers door de natuur. “Thijs heeft 
zelf ook geheugenproblemen. Maar 
zijn kennis over bloemen, planten en 
bijzondere natuurverschijnselen heeft 
hij nog steeds paraat.”

En is er iemand minder mobiel of 
heeft hij geen interesse in de verha-
len van Thijs? “Dan ben je alsnog 
welkom. Gewoon om te genieten van 
de wind in je haren en om het gevoel 
van rust en tevredenheid te ervaren.”

> Meer informatie is verkrijgbaar per mail: 
toosfranken@zorgcooperatieschaijk.nl

IVN-gids Thijs van Gaal (met kap) 
laat het ruwe oppervlak van een 
paddenstoel voelen.
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e een is al jarenlang 
supporter, de ander 
was professioneel 

voetballer. Eén ding is zeker: 
alle deelnemers van Football 
Memories genieten zo van 
herinneringen ophalen over 
voetbalclub Willem II, dat de 
dementie of eenzaamheid 
even wordt vergeten. Hoe 
zorgt Football Memories er-
voor dat mensen met demen-
tie weer helemaal opleven?

Foto’s kijken en praten over bijzon-
dere gebeurtenissen die te maken 
hebben met jouw voetbalclub. Het 
concept van Football Memories is 
overgewaaid vanuit Schotland. Al-
lemaal dankzij initiatiefnemer Arjen 
Pijfers. Hij las in mei 2018 een artikel 
over Football Memories en raakte zo 
geïnspireerd dat hij het concept naar 
Nederland wilde halen. Hij ging op 
onderzoek uit, nam contact op met 
Suzanne Albregts van Stichting Wil-
lem II Betrokken en zo geschiedde. 
Een half jaar later was de eerste sessie 
van Football Memories. 

De oude glorie
Bijeenkomsten in het stadion van 
Willem II met vrijwilligers en mensen 
die te maken hebben met dementie, 
geheugenverlies of eenzaamheid. Een 
laagdrempelig, maar enorm effectief 
concept. “Ouderen komen tijdens 
Football Memories bij elkaar en halen 
herinneringen op door plakboeken, 
kaarten, vaantjes en foto’s. Dat is zo 
fantastisch om te zien”, vertelt een 
trotse Pijfers. “Wanneer je ze ziet op-
leven, besef je meteen waarom je dit 
doet. Helemaal als je weet dat som-
migen hun huis niet meer uit komen, 
behalve voor Football Memories.”

De bijeenkomsten worden begeleid 
door vrijwilligers, onder wie oud-
keeper Henk Lelieveld. Hij kwam in 
1974 bij Willem II terecht als keeper 
en is nog steeds met ‘zijn club’ ver-
bonden. Henk maakte al een tijdje 
deel uit van de zogenoemde ‘Oude 
Glorie’. Een team met daarin oud-spe-
lers van Willem II. Dat clubje zorgde 
indirect voor Henks vrijwilligerswerk 
bij Football Memories. Dat, en zijn 
bewondering voor oud-doelman Chris 
Feijt; een van de eerste deelnemers 
van Football Memories. “Chris was 
mijn idool. Hij was ook keeper”,> 

‘Als we de pijn kunnen verlichten, ben ik tevreden’

LEEF! 14

Tekst: Noëlle van den Berg  
Fotografie: Toin Damen
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glundert Henk. “Dat hij deel uitmaak-
te van Football Memories, trok me 
aan. Ik ben uiteindelijk gaan kijken 
en nooit meer weggegaan.”

genieten
Chris Feijt leefde volgens Henk echt 
op tijdens Football Memories. “Ik heb 
meegemaakt dat hij plots opstond en 
zijn iconische bewegingen maakte. 
‘Kijk eens wat ik deed als keeper!’ Hij 
stond gewoon een show weg te ge-
ven! Dat was heel bijzonder gezien de 
situatie waarin hij zat.”
De oud-keeper overleed in januari 

2020, maar Henk prijst zich enorm 
gelukkig met de tijd die hij dankzij 
Football Memories met Chris heeft 
mogen doorbrengen. Mede door hem 
blijft Henk zich inzetten voor de Til-
burgse club. En daar is hij erg trots 
op. “Onze deelnemers genieten. He-
laas zie je bij sommigen ook echt de 
pijn die ze hebben. Dat kun je niet 
wegnemen, hoe graag ik ook zou wil-
len. Maar bij Football Memories doen 
we ons best om die pijn wat te ver-
lichten. Als dat lukt, ben ik tevreden.”
Jos Derksen – al jaren fan van Willem 
II – neemt als vrijwilliger ook iedere 
sessie plaats aan een tafel met twee of 

drie deelnemers. Op tafel liggen zo’n 
150 kaarten van oud-spelers: aan de 
voorkant een foto, op de achterkant 
informatie zoals de naam, leeftijd en 
de jaartallen die bij de desbetreffende 
speler horen. Genoeg voer voor Jos 
om met deelnemers over in gesprek 
te gaan.

Waardevol
Helaas zijn er vanwege de coronacri-
sis al een tijd lang geen bijeenkom-
sten. Voor Jos duurt het allemaal te 
lang zo. “Als we weer mogen, sta ik 
vooraan om weer te beginnen! Want 
het werk dat wij met Football Memo-
ries neerzetten, is heel waardevol. 
Voor ons, voor de deelnemers, maar 

ook voor de mantelzorgers.” Om in 
de tussentijd contact te houden en 
deelnemers betrokken te houden bij 
Football Memories, hebben de vrij-
willigers een maandblad gemaakt en 
verschillende dingen bezorgd zoals 
fotokaarten en een cadeaupakket.

En hoewel beide vrijwilligers volop 
lof uitspreken over oprichter Pijfers, 
is die nog lang niet klaar met zijn 
ambities. Met de Stichting Football 
Memories Nederland wil hij het initi-
atief uiteindelijk landelijk neerzetten 
bij meerdere voetbalclubs, te begin-
nen bij RKC en FC Eindhoven. “Ik 
ben trots op Football Memories bij 
Willem II, maar we staan pas aan het 
begin. Het is mijn droom om dit groot 
te maken in heel Nederland. Wanneer 
duizenden mensen deelnemen aan 
Football Memories, ben ik pas écht 
trots!”  

 
> In een video op 

www.footballmemories.nl deelt 
oud-voetballer Kees zijn ervaringen 

PERSOONLIJK
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Wat houdt je werk in?
“Onze werkgroep achterhaalt welke 
problemen rond dementie spelen in 
Sint-Michielsgestel en bedenkt oplos-
singen. Een voorbeeld: wat doe je als 
caissière wanneer iemand zijn pinco-
de vergeet? Daarover gaan we cur-
sussen geven. Vanuit bewoners kre-
gen we ook vragen, zoals ‘Waar kan 
ik heen met vragen over dementie?’ 

Tekst en fotografie:
Evy van der Sanden

We hebben daarom een dementiewij-
zer waarin staat waar mensen terecht 
kunnen.”

Waarom ben je hier vrijwilliger?
“Dementie is bijna volksziekte num-
mer één. We moeten als maatschappij 
iets doen. Zorginstellingen kunnen dit 
niet alleen. Ik wil daaraan meehelpen 
en het dragelijker maken.”

Wat is het mooiste aan dit werk?
“Mantelzorgers ondersteunen met 
adviezen. Zij zijn enorm belangrijk. 
Zorg je goed voor de mantelzorger, 
dan zorg je goed voor degene met de-
mentie. Dag en nacht zorgen is heftig, 
dus een mantelzorger moet zijn ver-
haal kwijt kunnen of een dagje weg 
kunnen.”

Wat is belangrijk bij werken met 
mensen met dementie?
“Mensen met dementie willen dat je 
goed luistert en normaal met ze om-
gaat. Je moet ze respecteren als mens 
en niet alleen de dementie zien. Toen 
ik nog in de zorg werkte, probeerde ik 
altijd met respect en humor een band 
op te bouwen.”
 
Wat is jullie doel?
“Sint-Michielsgestel dementievrien-
delijk maken en zorgen dat bewoners 
dementie herkennen én erkennen. 
Ons doel is bereikt als de buitenwe-
reld de drempel lager maakt voor  de 
mantelzorgers en mensen met demen-
tie. Wanneer je je niet meer hoeft te 
schamen als je het bij de kassa even 
niet meer weet, omdat je weet dat de 
caissière je helpt.”

art Lips (65) werkt al 
25 jaar met en voor 
mensen met dementie. 

Sinds twee jaar is hij kartrekker 
van het Dementievriendelijk 
Netwerk in Sint-Michielsgestel. 
Hij wil zorgen dat het taboe 
rondom dementie verdwijnt.

RUBRIEKMAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

‘Zorg goed 
voor de  

mantelzorger’

MAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

onge mensen die de 
diagnose dementie krij-
gen, staan vaak midden in 
het leven. Ze hebben een 

gezin, gaan er graag op uit en 
hebben hun werk. Maar door 
dementie is de kans op uit-
val groot. De TalentMakelaar, 
een regionaal initiatief vanuit 
De Wever, helpt ze daarom bij 
aanpassingen in het huidige 
werk of zoekt naar passend 
(vrijwilligers)werk.

J

Dementie bij mensen onder de 65 
jaar. In veel gevallen denken artsen 
eerst aan een burn-out of depressie. 
De geheugenproblemen vallen nog 
niet op waardoor de ziekte meestal 
pas na vier jaar wordt ontdekt. Om 
mensen betrokken te houden in het 
arbeidsproces, is er in samenwerking 
met Zorgnetwerk Midden-Brabant 

een Talentmakelaar aangesteld. Die is 
het aanspreekpunt van project Verge-
ten Talent.

“Vergeten Talent helpt jongen men-
sen met dementie op basis van hun 
interesses en kwaliteiten aan passend 
(vrijwilligers)werk. Bijvoorbeeld bij 
een fietsenmaker of kledingzaak in de 
omgeving”, geeft Annelein van Sluijs, 
programmamanager bij De Wever, als 
voorbeeld. Welke passies, talenten en 
ervaringen heeft iemand op zak en 
wat kan hij nog wél? “Hiervoor werkt 
De TalentMakelaar nauw samen met 
de casemanagers en zorgt hij voor een 
aanspreekpunt of buddy bij de werk-
gever.”

ADVERTORIAL

Binnen de regio is De TalentMakelaar 
de schakel die vraag en aanbod bij 
elkaar brengt: de bedrijven in Mid-
den-Brabant die zulke werkplekken 
willen aanbieden en de jonge mensen 
met dementie die hun talenten willen 
inzetten. Annelein: “Zo bouwen we 
samen aan een duurzame maatschap-
pij waar ook jonge mensen met de-
mentie onderdeel zijn én blijven van 
het arbeidsproces.”

> Kijk ook op www.zorgnetwerkmb.nl of 
voor meer informatie over dementie op 

jonge leeftijd op www.dewever.nl

Tekst: Manon de Boer
Beeld: Philipimage/Shutterstock
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Tekst: Rosanne Langenberg/Het Champagne Atelier
Fotografie: Maartje Geels

MAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

‘Ik hoop in de toekomst op meer kennis 
en kunde vanuit de samenleving’

et is 1999 als cultureel antropoloog 
en bijzonder hoogleraar Anne-Mei 

The voor het eerst met eigen ogen het fe-
nomeen dementie in verpleeghuizen aan-
schouwt. Ze is meteen ontdaan; wat ze hier 
ziet, wil ze het liefst meteen veranderen. 
Volgens Anne-Mei doet de omgang van 
mensen met dementie hen op dat moment 
geen recht.

Inmiddels zijn we heel wat jaren ver-
der en staat Anne-Mei bekend als 
dementie-expert. Dankzij haar inzet is 
de sociale benadering dementie ont-
wikkeld en wordt deze in praktijk ge-
bracht in sociale experimenten voor 
mensen met dementie, met als doel 
dat ze een betere kwaliteit van leven 
krijgen. 

Wat was het eerste moment dat je in 
aanraking kwam met dementie?
“Ik ben opgegroeid in een zorgfamilie 
met allerlei dokters om me heen. Ja-
renlang zei ik tegen mezelf dat ik die 
kant niet op wilde. Maar het zat blijk-
baar toch in me; als antropoloog be-
sloot ik onderzoek te doen in de zorg. 
Mijn onderwerp? Het levenseinde. In 

eerste instantie dompelde ik me on-
der in de wereld van euthanasie en 
palliatieve zorg, niet veel later zette 
ik mijn eerste stappen in een ver-
pleeghuis. Daar zag ik allerlei men-
sen met dementie, wat ik ontzettend 
aangrijpend vond. Een beetje beang-
stigend ook. Het waren veelal oudere 
mensen, waar ik respect voor had. Ik 
wilde ze van alles vragen, maar som-
migen schreeuwden naar me, of be-
grepen me niet. Sommige bewoners 
waren ook vies. Het was een beetje 
een cultuurshock voor mij. Zeker om-
dat in die tijd de welvaart hoog was in 
Nederland. Het was alsof ik een soort 
verborgen wereld binnen stapte.” 
 
Was dat het moment dat je dacht: 
hier moet ik iets mee? 
“Eigenlijk wel. Ik ben een hele tijd in 
het verpleeghuis geweest. In het begin 
liep ik er rond en dacht ik: hoe gaan 
we hier nog iets moois van maken? 
Naarmate ik me erin verdiepte, begon 
ik alles steeds beter te doorzien. Het 
interessantste was: nadat ik lange >  

Anne-Mei The (staand) in 
het Huis van de Tijd.

LEEF! 21
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Niet meer te herkennen als verzorgingshuis

MAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

e Nederlandse ‘verzorgingshuiscultuur’ 
bestaat zo’n zestig jaar. Waar de focus 
in het begin vooral lag op het afzonde-

ren van mensen met dementie (ter bescherming) 
is er de laatste jaren een verschuiving te zien. 
“Vroeger werd de verzorging vooral vanuit me-
disch oogpunt benaderd. Die traditionele cultuur 
hebben wij hier al lang geleden losgelaten”, vertelt 
Peter Verkuijlen, regiomanager bij Nieuwe Hoeven 
van BrabantZorg. “Wij zorgen juist voor openheid, 
samenzijn en één zijn met de natuur.” >

Tekst: Michiel Stol

tijd in dat verpleeghuis was geweest 
en daarover had geschreven, kreeg ik 
van steeds meer mensen om mij heen 
de opmerking: ‘Ik denk dat mijn man 
(of vrouw) ook dementie heeft’. Pas 
op dat moment ontdekte ik dementie 
in een andere vorm. Van mensen die 
nog thuis wonen en ‘te goed’ zijn voor 
een verpleeghuis, maar daardoor niet 
de hulp krijgen die ze nodig hebben. 
Dat zijn heel veel mensen. Ik ben hen 
en hun geliefden gaan volgen. Steeds 
vaker zag ik dat het voor hen onge-
looflijk moeilijk is dat ze ineens niet 
meer meetellen in de samenleving. 
Simpelweg omdat ‘gezonde’ mensen 
niet weten hoe ze met iemand met 
dementie moeten omgaan. Over ie-
mands bezigheden zeggen ze al snel: 
‘Misschien kun je dit beter niet meer 
doen.’ Mensen met dementie voelen 
zich daardoor snel een tweederangs-
burger. Dat is enorm pijnlijk.”
 
En daar wil jij verandering in brengen?
“Klopt. Ik wil vooral dat mensen met 

dementie een betere kwaliteit van le-
ven krijgen. Daarom heb ik zogenoem-
de social trials in het leven geroepen. 
Een experiment waarbij deze mensen 
verschillende teams toegewezen krij-
gen die hen samen met de partners 
helpen een weg te vinden in het dage-

lijkse leven met dementie. Want dat 
iets niet meer lukt, betekent niet dat 
je níets meer kan doen. Alleen is het 
voor iemand met dementie vaak zoe-

ken naar alternatieven. Een schrijver 
die zijn verhalen niet meer op papier 
krijgt, dat is moeilijk. De teams kij-
ken dan welke opties er nog wel zijn. 
Zij zijn een soort gidsen die hen door 
een onbekend landschap leiden. Het 
is ook mijn wens dat de samenleving 
in de nabije toekomst beter begrijpt 
wat dementie is, wie die mensen zijn 
en hoe we ermee om moeten gaan. 
We denken namelijk al snel dat ie-
mand met dementie het allemaal 
niet meer snapt en ontwijken dan 
de communicatie met diegene. Maar 
dementie is er in allerlei vormen.  
Probéér eerst te communiceren. Vaak 
zie je dat iemand nog meer weet of 
kan dan je in eerste instantie denkt. 
Voor corona ben ik regelmatig sa-
men met mensen met dementie het 
land doorgetrokken. Om met burgers 
op straat het gesprek hierover aan te 
gaan. Dat leverde bijzondere gesprek-
ken op. Ik hoop dat er door deze initi-
atieven meer en meer levenskwaliteit 
ontstaat voor deze doelgroep.”
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Nieuwe Hoeven in Schaijk was een 
van de eerste verzorgingshuizen in 
Nederland voor mensen met demen-
tie. “Het gebouw is vijftig jaar gele-
den gebouwd, geheel in de stijl van 
toen; gesloten, als een ziekenhuis. Net 
als vele verzorgingshuizen trouwens”, 
legt Verkuijlen uit. Het grote verschil 
is dat Nieuwe Hoeven - één van de 35 
locaties van BrabantZorg -  midden in 
de natuur ligt. En daarvan maakt Bra-
bantZorg dankbaar gebruik.
“De natuur is altijd heel belangrijk 
geweest voor ons. We telen onze ei-
gen groenten, hebben eigen vee en 
een pluk- en fruittuin waarin de be-
woners helpen. Die komen daardoor 

buiten en blijven in beweging. Maar 
bewoners spelen zo ook een rol bij het 
verzorgen van de maaltijd. Dat geeft 
hen zin, veel meer dan dagbestedings-
activiteiten in een gekunstelde omge-
ving.” 

Het is bekend dat twee uur in de week 
de natuur in voor iedereen goed is. 
Dat geldt nog meer voor mensen met 
dementie. De natuur helpt om rust 
te creëren. Maar ook om vaardighe-
den langer op niveau te houden. “We 
zagen dat bij een mevrouw die ver-
vreemd was en niets meer zelfstan-
dig kon doen. Toen we met haar in 
de fruittuin stonden, begon ze vanzelf 
frambozen te plukken. Zonder hulp. 
De natuur riep dat op. Het was echt 
prachtig om te zien.”

open
“Nu het tijd is om onze locatie te ver-
nieuwen, willen we volledig weg van 

het ‘ziekenhuisidee’ en een plek ma-
ken die juist helemaal open is. Waar 
bewoners en hun naasten bij elkaar 
kunnen zijn.” Daarom start Nieuwe 
Hoeven in mei met nieuwbouw en 
komt er een open concept. De natuur 
en groene omgeving zijn daarbij een 
belangrijke bron van inspiratie. “Het 
wordt een volledig open locatie, mid-
den in de natuur en in de prachtige 
omgeving van Landgoed De Maas-
horst”, schetst Verkuijlen. 

Op het elf hectare grote terrein ko-
men open paviljoenen. “Het idee 
is dat de gebouwen open zijn en de 
bewoners zelf naar buiten kunnen. 
Uiteraard zijn er grenzen, maar ook 
die zijn natuurlijk, zoals boomhagen 
langs het terrein en een dierenweide. 
Juist natuurlijke grenzen geven veel 
meer rust dan een slot en een hoog 
hek. Daarnaast proberen we zoveel 
mogelijk circulair te zijn. Denk aan 
zelf groente en fruit telen. Dit werkt 
niet alleen therapeutisch, het geeft 

bewoners ook een rol in hun gemeen-
schap.”

Het open, groene concept is ook be-
langrijk voor families van de bewo-
ners. “Je gaat niet graag met kinderen 
naar een gesloten verzorgingshuis. De 
vernieuwde locatie wordt een leuke 
plek om de kinderen mee te brengen. 
Ze kunnen bij goed weer zelfs hun 

tentje opzetten en overnachten, als 
een soort vakantie.”

kwaliteit van leven
De bouw van het vernieuwde concept 
bij Nieuwe Hoeven in Schaijk start in 
mei 2021. “Je zal het straks niet meer 
herkennen als verzorgingshuis. Dat is 
ook precies de bedoeling.” Wat Ver-
kuijlen wel wil laten terugkomen, is 
het gemeenschappelijke gevoel, dat 
nu al centraal staat op Nieuwe Hoe-
ven. “Door de bewoners onderdeel te 
maken van de gemeenschap – een rol 
te geven – krijgen ze levenszin. Te-
gelijkertijd verbeteren we zo de zorg 
voor deze mensen. Niet alleen van-
uit medisch oogpunt, maar juist ook 
qua levenskwaliteit. Nieuwe Hoeven 
wordt nog meer een plek waar men-
sen met dementie hun leven, met 
alle beperkingen die er zijn, kunnen 
voortzetten en waar ze met hun naas-
ten bij elkaar kunnen zijn”, besluit 
Verkuijlen.

> www.brabantzorg.eu

ADVERTORIAL
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e coronacrisis heeft 
een ongekende impact 
op mensen met de-

mentie en hun mantelzorgers. 
Uit de Dementiemonitor van 
Alzheimer Nederland blijkt dat 
61 procent van de mantelzor-
gers zich meer belast voelt 
dan voorheen. Hoe kunnen we 
het hen makkelijker maken?

MAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

Familie die uit angst voor besmettin-
gen wegblijft, geen fysieke contacten 
en minder ondersteuningsmogelijk-
heden. Het is slechts een greep uit 
de gevolgen die de coronacrisis heeft 
voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. “De druk op de man-
telzorger is verhoogd en dat is een 
zorgelijk signaal. Zeker gezien het feit 
dat veel mantelzorgers van een naas-
te met dementie zich al overbelast 
voelden”, duidt Anke van der Made, 
onderzoeker bij Stichting Zet.
 

geen rustmoment
Zij zag tijdens de eerste lockdown 
dat het wegvallen van de dagbeste-
ding een groot probleem werd. Met 
name de gevolgen daarvan. “Doordat 

de dagbesteding wegviel, ontbrak de 
dagelijkse structuur voor mensen met 
dementie. De mantelzorger had daar-
door geen rustmoment meer of tijd 
voor zichzelf.”
Een vaste plek waar die mantelzor-
gers samen kunnen komen, zijn de 
Alzheimer Cafés. Maar vanwege de 
lockdown waren ook die maanden-
lang gesloten. In september ging het 
café in Oisterwijk weer even open. 
“Eindelijk konden mantelzorgers hun 
hart luchten”, vertelt Jeanne Verberk, 
coördinator bij het Alzheimer Café. 
Zij kreeg zorgelijke signalen tijdens 
de lockdown. “Een aanwezige man-
telzorger vertelde een heel schrijnend 
verhaal. Zijn partner kon niet meer 
bij de dagbesteding terecht waardoor 

zijn ziektebeeld flink achteruit ging. 
De mantelzorger kreeg daardoor ook 
zwaardere taken en meer zorglasten.”
 

in beweging komen
Positieve geluiden hoorde ze even-
goed. “Iemand schetste dat de lock-
down rust had gebracht. Er viel veel 
weg maar er kwam ook iets voor te-
rug. Zo was het overal rustig en brach-
ten ze veel tijd door in de natuur. Met 
als bijkomend voordeel de beweging, 
die bewezen positieve effecten heeft 
voor mensen met dementie.”
Als er iets is dat de coronacrisis dui-
delijk heeft gemaakt, is het wel de 
noodzaak van een dementievriende-
lijke samenleving. De handen ineen 
slaan, oplossingen behouden en sa-

men nieuwe oplossingen zoeken. “Bij-
voorbeeld samen werken aan een be-
tere ondersteuning voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers”, vult 
Van der Made aan. “Juist nu moeten 
we elkaar helpen.”

Vanwege de tweede lockdown heeft 
het Alzheimer Café in Oisterwijk de 
deuren weer tijdelijk gesloten, waar-
door samenkomen ook in de eerste 
maanden van 2021 niet mogelijk is. 
“Des te belangrijker is het om oog te 
houden voor elkaar en op een creatie-
ve manier te blijven werken aan een 
dementievriendelijke samenleving”, 
besluit Verberk. “Zoals een van de 
gasten treffend zei: ‘Je moet het leven 
kleuren en ik heb een grote kleur-
doos’.”

Breng structuur aan in de 
dag. Kies een vast moment 
voor activiteiten of voor 
telefonisch contact met een 
familielid.

Creëer rust(momenten) voor 
de mantelzorger. Zoek of bied 
ondersteuning bij het huis-
houden.

Kijk hoe met 1,5 meter afstand 
persoonlijk contact toch 
mogelijk is. Ga bijvoorbeeld 
buiten wandelen of doe samen 
iets in de tuin.

Maak bestaande contactmo-
menten luchtiger. 

Breng hulpvraag en hulpaan-
bod bij elkaar, bijvoorbeeld in 
een lokale Facebookgroep.

Vraag de casemanager of het 
wijkteam naar de mogelijkhe-
den.

Zoek naar mogelijkheden om 
lotgenotencontact in stand te 
houden.

Tekst: Manon de Boer 
Fotografie: Peter Maszlen/Adobe Stock
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In het karakteristieke pand van Con-
vivio aan de Goirkestraat zitten zo’n 
zes mensen rustig te lezen of kaarten. 
Achterin het gebouw is het atelier, de 
favoriete plek van Gerrie. “Als andere 
mensen te druk zijn, ga ik graag hier-
naartoe. Het is hier altijd rustig en ik 
kan hier lekker schilderen. Even mijn 
hoofd leegmaken.”

Gerrie komt twee keer per week naar 
de dagbesteding, de rest van de week 
is ze thuis bij haar vrouw Cobie. Die 
heeft als mantelzorger wat meer rust 
op deze dagen. “Hoewel ik het hier 
bij Convivio heerlijk vind, ben ik ook 
altijd weer blij om bij haar terug te 
komen. Ik heb haar echt nodig, want 
ik ben altijd alles kwijt. Vaak vraag ik 
haar om de paar uur waar mijn spul-
len zijn”, vertelt Gerrie.

errie heeft sinds vijf jaar alzheimer. Ze is vergeet-
achtig en heeft daarom begeleiding nodig. Haar 
vrouw is mantelzorger en helpt waar het kan. Om 

haar te ontzorgen, gaat Gerrie sinds een paar jaar naar de 
dagbesteding van Convivio: “Hier voel ik me net zo veilig 
als thuis.”

Elleke Inderfurth

structuur
Elleke Inderfurth, eigenaresse van 
Convivio, werkte voorheen als geri-
atrisch verpleegkundige bij verschil-
lende zorgorganisaties. De laatste ja-
ren was dat in het ziekenhuis, waar 
veel mensen de diagnose dementie 
kregen. Dat triggerde haar: “Deze zorg 
in het laatste stuk van iemands leven 
kan beter.” Tien jaar geleden opende 
ze een kleinschalige dagbesteding, > 

Tekst: Romy Dingemans
Fotografie: Babs Tuerlings/PEP
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Gerrie is helemaal in haar element 
als ze in het atelier van dagbesteding 

Convivio aan het schilderen is.
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Als nieuwslezer vraag ik steeds weer jullie aandacht 
om te kijken en luisteren naar nieuws uit Den Haag, 
China, Amerika of over de beurs. Ik vraag nu ook even 
jullie aandacht, maar dan vanuit mijn rol als ambassa-
deur voor Dementievriendelijk. 

Regelmatig kom ik ze tegen. Teksten waar het bij-
voorbeeld gaat over de ziekte van Alzheimer en het 
groeiend aantal dementerenden in ons land. Een paar 
recente voorbeelden na een minuutje speuren:

‘De brand begon rond 06.00 uur. In het verzorgings-
huis wonen onder meer dementerenden’.

Of: ‘Regels voor euthanasie op ernstig dementerenden 
worden verruimd’.

En in een instructietekst van een ouderenorganisatie 
las ik: ‘De dementerende mens beschikt nog wel dege-
lijk over emoties. Benader hem of haar met respect en 
niet “als een kind”.’

‘Dementerenden’, hoor ik wat mensen nu hardop den-
ken. Mocht je hier niet op aanslaan, dit is waar ik 
aandacht voor wil vragen in deze column. Ik sloeg 
er – eerlijk is eerlijk – jaren geleden ook niet op aan, 
maar werd er vriendelijk op gewezen toen ik tijdens 
een congres op het podium voor een volle zaal stond. 
En terecht. Want waar ook ik sprak over ‘dementeren-
den’ gaat het over vrienden, kennissen en familiele-
den. Mensen, jong en oud, die lijden aan een rotziekte. 

Dus laten we liever spreken en schrijven over ‘iemand 
met dementie’, die dus niet vernoemd hoeft te worden 
naar zijn of haar ziekte, zoals bij ‘de dementerende’. 
Want gelukkig zijn en blijven ze voor altijd ook onze 
dochters, collega’s, ooms, buurmannen en oma’s. 

Meike de Jong is een van de bekende 
Brabanders die zich inzet voor een dementie-
vriendelijke samenleving. Ze is presentator en 
redacteur bij RTL Nieuws, nieuwslezer voor 
verschillende radiostations en is te boeken als 
dagvoorzitter of gespreksleider bij congressen.
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later kwam daar een woonhuis bij. 
“Daar wonen nu zeventien mensen 
die zorg krijgen, in de dagbesteding 
komen achttien bezoekers. Vanwege 
corona hebben we dat tijdelijk afge-
schaald naar twaalf, om de ruimtes 
coronaproof te houden.”

De dagbesteding creëert onder ande-
re structuur door terugkomende ele-
menten. Zo beginnen ze bij Convivio 
de dag met koffie drinken, de krant 
lezen en de puzzel daarin oplossen. 
Ook gymmen ze elke ochtend. “We 
gaan dan in een kring zitten en doen 
spelletjes; een bal overgooien en onze 
armen en benen bewegen”, schetst 
Elleke. “Als zestigplusser kun je dat 
wel gebruiken”, vult Gerrie lachend 
aan. Elleke: “Na het gymmen gaan 
de meeste deelnemers terug naar de 
woonkamer, Gerrie gaat vaak het 
atelier in.” Behalve voor de lunch, 
want ze vindt het leuk om mee te 
koken. “Vandaag heb ik de cham-
pignons gesneden. Het is fijn dat 
ze ons hierbij betrekken, dat zorgt 
voor een huiselijke sfeer waardoor 
dit echt mijn tweede thuis is.” 

convivio thuis
Omdat de alzheimer bij Gerrie alleen 
maar erger zal worden, is het niet uit-
gesloten dat ze straks drie dagen naar 
de dagbesteding gaat. Maar nu is ze 
daar nog niet aan toe: “Jullie denken 
er meer over na dan ik”,  lacht ze. 

PERSOONLIJK RUBRIEK

Je bent zowel partner als 
mantelzorger. Hoe werkt dat?
“Ik help mijn vrouw graag, maar 
soms is de verhouding best las-
tig. Ze vindt het bijvoorbeeld niet 
fijn als ik te veel doe. Mijn taak is 
om de structuur te bewaken: op 
tijd opstaan, eten, boodschappen 
doen, reparaties verzorgen en 
veel regelen. Ook help ik appara-
ten te bedienen als dat haar niet 
meer lukt.”

Binnenkort kan Elleke haar een al-
ternatief bieden: Convivio Thuis. “Ik 
merkte dat steeds meer ouderen een-
zaam zijn en moeilijk hun weg vinden 
naar hulpverlening. En mantelzorgers 
zijn vaak overbelast, helemaal in deze 
gekke tijd”, licht Elleke toe. “Voor 
mensen is het fijn als ze ons al kennen, 
ook Gerrie heeft hier haar maatjes. 
Wij gaan daarom ondersteuners inzet-
ten die bij mensen thuis langskomen. 
Bijvoorbeeld voor een wandeling, kop 
koffie, spelletje of het eten.” Op deze 
manier worden mantelzorgers ontlast 

en kunnen mensen zoals Gerrie langer 
thuis blijven wonen. 

Daarbij zit volgens Elleke de kracht 
in de kleinschaligheid van Convivio: 
“Toen ik begon zei ik al dat ik van ie-
dereen de naam wil kennen, ook van 
de kinderen en kleinkinderen. Dat 
houdt het vertrouwd en fijn. Bij ons 
vind je niemand alleen in een kamer-
tje.”

> Kijk voor meer informatie over Convivio 
Thuis op www.convivio-zorg.nl

Wat doet dat emotioneel met je?
“We zijn samen maar toch sta ik 
overal alleen voor. Je hebt een part-
ner maar in zekere zin ook niet. De 
gelijkwaardigheid is weg. Dat is best 
pittig. Ik voel me beperkt doordat ik 
bijna niet van huis kan, dat zorgt 
voor weinig eigen ruimte en ook wel 
frustratie. Dat maakt de situatie niet 
makkelijker.”

Hoe focus je op wat nog wél kan? 
“Door zo goed mogelijk dingen op 
elkaar af te stemmen. Ook poetsen 
we soms samen, koken we of kijken 
we het journaal. Dat gaat wel steeds 
minder makkelijk, maar gelukkig vindt 

mijn vrouw programma’s over de 
natuur of dieren nog altijd leuk!”

Wat heb jij nodig als mantelzorger? 
“Ruimte voor mezelf. Maar ik zou 
het ook fijn vinden als er iemand 
is die bij mijn vrouw kan blijven als 
ik bijvoorbeeld naar het ziekenhuis 
moet. Daarnaast organiseert Con-
vivio weleens informatieavonden; 
het zou super zijn als ik daarheen 
kan gaan, wetende dat mijn vrouw 
thuis in goede handen is.”

*De naam Paul is uit privacyoverwe-
gingen gefingeerd. De echte naam is 

bekend bij de redactie.
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Sociaal werkers Monique Wolters en 
Maren Brakke van Welzijn De Meierij 
zijn er enorm trots op. “Bij onze be-
zoekers is vaak sprake van problema-
tiek zoals een lichte geheugenstoor-
nis, maar we zijn er ook voor mensen 
die zich alleen voelen. Ook voor hen 
is de noodzaak hoog.” 

De dagbesteding van Welzijn De Mei-
erij, die inmiddels al negen jaar be-
staat, is gestart na signalen van over-
belaste mantelzorgers. Mensen met 
een indicatie als dementie moeten zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Dat kan mede dankzij mantel-

ADVERTORIAL

eel dagbestedingslo-
caties zijn bedoeld 
voor mensen met een 
indicatie. De daginvul-

ling bij Welzijn De Meierij (een 
lokale organisatie voor soci-
aal werk) is daarentegen voor 
iedereen toegankelijk. Maar 
waarom is dat zo?

Tekst: Noëlle van den Berg
Fotografie: Evy van der Sanden

zorgers. Welzijn De Meierij zorgt er 
onder andere voor dat zij even wor-
den ontlast. Juist in de coronacrisis, 
wanneer mantelzorgers extra onder-
steuning nodig hebben.

 Vrijwilligers
“Op onze locaties worden deelnemers 
geactiveerd: ze krijgen meer sociale 
contacten en vitale functies zoals be-
weging en het geheugen verbeteren. 
Bijvoorbeeld door vraag- of levens-
loopspellen en bewegingsactiviteiten. 
Mantelzorgers hebben op dat moment 
even tijd voor zichzelf of andere za-
ken”, legt Wolters uit. Daarnaast 
biedt Welzijn De Meierij een ruim 
aanbod andere activiteiten aan, van 
creatieve cursussen tot een klussen-
dienst en budgetmaatjes. “Het gevoel 
dat we zo alle betrokkenen helpen, is 
super. Daar doen we het voor.”
Alle activiteiten worden begeleid 
door meer dan vierhonderd vrijwil-
ligers. Een klein deel daarvan, een 
groep van twintig vrijwilligers, runt 

de daginvulling. Iets waar Wolters 
en Brakke erg trots op zijn. Maar het 
werken met vrijwilligers zorgt er wel 
voor dat deelnemers bij Welzijn De 
Meierij aan bepaalde criteria moeten 
voldoen. “Ze moeten zelf naar het toi-
let kunnen en moeten ook hun medi-
catiegebruik in eigen beheer kunnen 
houden. We kunnen die verantwoor-
delijkheid namelijk niet bij onze vrij-
willigers neerleggen omdat zij soms 
geen achtergrond in de zorg hebben.”

Vier locaties
Welzijn De Meierij ontvangt iedere 
week zo’n 25 unieke bezoekers, die 
allemaal één of twee keer per week 
langskomen, van maandag tot en met 
donderdag. De deelnemers zijn ver-
deeld in vier groepen dagbesteding, 
die plaatsvinden op diverse locaties 
in wijkcentra. 
Mensen die geïnteresseerd zijn in de 
begeleiding van Welzijn De Meierij 
kunnen zich aanmelden via de thuis-
zorg, via familieleden die al deelne-

men of direct bij Welzijn De Meierij 
(073-5441400). “Wij plannen dan een 
gesprek in en kijken of onze organisa-
tie goed bij iemand past. Als dat het 
geval is, mag iemand vier keer mee-
doen met onze daginvulling. Want na 
één keer kun je nog niet zeggen of je 
het leuk vindt. Na de vierde keer is 
de kans heel groot dat je ervan bent 
overtuigd.”

> Meer informatie over Welzijn De Meierij 
is te vinden op www.welzijndemeierij.nl
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MAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

leinkinderen die samen met opa of oma 
koken en eten. Zo simpel is de basis van 
het project Groen & Grijs, bedacht door 

trendonderzoeker en conceptontwikkelaar 
Melissa de Laat. Het blijkt een gouden formule 
te zijn die zelfs de coronacrisis overleeft. 

MAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

“Zullen we samen een restaurant-
je beginnen?” vraagt Ans aan haar 
kleindochter Elise. De twee hebben 
nog nooit samen gekookt, maar blij-
ken dat super goed te kunnen. Ook 
opa Piet en kleinzoon Matthijs zijn 
erg tevreden. “Laten we deze toma-
tensoep nog een keertje maken met 
Kerstmis. Voor oma.”

Nog voor de coronacrisis zijn we te 
gast bij een Groen & Grijs kookwork-
shop. Daarvan zijn er sinds oktober 
2019 al twaalf gehouden in regio Hart 
van Brabant. Maar liefst negentig ou-
deren met dementie hebben samen 
met hun kleinkinderen en andere fa-
milieleden meegedaan. Het project 
brengt hen niet alleen samen, maar 
zet ook gezonde voeding bij ouderen 
op de agenda.

jongeren-ouderen
Het signaal vanuit de wijkverpleging 
twee jaar eerder was namelijk luid en 
duidelijk: alleenstaande mensen met 
dementie eten te vaak onvoldoende 

of bedorven maaltijden. Melissa de 
Laat bedacht vanuit de Brabantse 
proeftuin dementie een oplossing: ze 
koppelt jongeren aan ouderen met 
dementie en laat ze samen een maal-
tijd bereiden om er vervolgens samen 
van te genieten. “Ik zocht naar een 
oplossing in het sociaal netwerk van 
de ouderen. Dat is doorgaans klein en 
mantelzorgers zijn vaak overvraagd”, 
legt ze uit. 

Jongeren bleken een goede ingang te 
zijn. “Die willen wat betekenen maar 
weten niet hoe. Ik wilde het vooral 
iets leuks laten zijn, zoals samen aan 
de slag gaan met een oud-Hollands 
gerecht. Dat is herkenbaar voor de 
ouderen (grijs) en onalledaags voor 
de jongeren (groen). Een gerecht als 
hete bliksem maakt de tongen los, 
waardoor de duo’s elkaar beter leren 
kennen en de relatie versterkt. Dat is 
mooie bijvangst”, glimlacht Melissa.

receptenboek
Bij een van de oma’s die meedoet, be-
ginnen de ogen te twinkelen als haar 
kleindochter vraagt hoe ze eigenlijk 
erwten moet doppen. Aan een ande-
re tafel gaat het gesprek vooral over 
vroeger. Toen je echt niet voor elk 
gerecht een schoon bord kreeg. “Nee, 
alles in dezelfde kom. Van soep tot 
aardappelen tot yoghurt.”

De succesvolle pilot van Groen & Grijs 
in Drunen smaakte naar meer, waar-
na er door heel de regio workshops 
kwamen. Inmiddels heeft Melissa een 
toolkit, receptenboek en informatie-
brieven gemaakt. Daarmee heeft de-
gene die de workshops organiseert al-
les in huis voor een geslaagde editie. 
Er is altijd een zorgprofessional als 
begeleider, die bijvoorbeeld uitlegt 
waarom opa geen twee dingen meer 
tegelijk kan doen, maar wel één voor 
één iets kan. 

Digitale workshops
Voor het jaar 2020 gooide corona 
roet in het eten en konden veel work-
shops niet doorgaan. Maar er zijn ook 
positieve ontwikkelingen. “Gemeen-
ten en instellingen zijn breder gaan 
kijken naar de doelgroep: kwetsbare 
ouderen. Mensen met dementie horen 
daar bij. Met Groen & Grijs bewegen 
we mee met de wensen en kansen die 
daardoor ontstaan”, zegt Melissa. > 

Tekst & fotografie: Leonie Soemers
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Melissa de Laat met haar opa Henk, haar 
grote inspiratiebron voor Groen & Grijs.
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r bestaat nog veel onbegrip over demen-
tie. Hoe is het om daarmee te moeten 

Precies deze vragen zijn de reden dat 
Into D’mentia de Dementiehub ont-
wikkelt. “Eén plek waar alle kennis 
samenkomt, zodat de samenleving 
daar gebruik van kan maken”, vertelt 
Wiebe Cnossen, bestuurslid van de 
stichting. 

De afgelopen jaren is Into D’men-
tia bezig geweest om meer begrip te 
creëren rond dementie. “We zijn be-
gonnen met een simulatieproject om 
mensen te laten ervaren wat demen-

leven? Hoe kunnen we zorgen dat klachten 
minder snel heftiger worden? Hoe gebruiken 
we technologie om de zorg voor mensen met 
dementie te verbeteren? 

tie is. De simulatie en de daaropvol-
gende trainingen hebben sindsdien in 
een grote behoefte voorzien. Door de 
opkomst van de dementievriendelij-
ke samenleving is aan Into D’mentia 
gevraagd om onze ervaringen en net-
werk ook in te zetten voor een brede-
re ondersteuning voor mensen die te 
maken krijgen met dementie.”

Daaruit volgde het idee om regiona-
le dementiecentra te starten. “Dat is 
ontstaan uit onze samenwerking met 

Stichting Zet. Al snel kwamen we op 
het idee van de Dementiehub, waarin 
we vanuit drie ankerpunten mensen 
met dementie en hun omgeving on-
dersteunen.”

beleving
Het eerste ankerpunt is beleving. “In 
2012 hebben we de dementiesimu-
lator ontwikkeld. Een cabine waarin 
mensen zelf ervaren hoe het is om 
met dementie te moeten leven. Dat 
bleek zo’n succes te zijn dat we uit >  

Wiebe Cnossen

ADVERTORIAL
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“Er komt een tweede pijler gebaseerd 
op de bestaande ingrediënten: jonge-
ren en ouderen die samen koken en 
eten. Maar dan gericht op álle (eenza-
me) ouderen.”

Waar het voor ouderen met demen-
tie momenteel lastig is om alternatie-
ven te bieden, zijn er voor de brede 
doelgroep juist meer mogelijkheden. 
Zo is er al gekeken of er een Groen & 
Grijs-workshop kan plaatsvinden met 
de naleving van de coronamaatrege-
len. Bijvoorbeeld eentje op anderhal-
ve meter afstand of een digitale vari-
ant, waar technische vaardigheden en 
middelen voor nodig zijn. Beide va-
riaties lijken potentiële alternatieven.

ontwikkelingen
Daarnaast maakt Groen & Grijs in-
middels onderdeel uit van de Demen-
tietuin van het Zorgnetwerk Mid-

den-Brabant en weet zich ook tijdens 
de coronacrisis staande te houden. 
De Nederlandse organisatie voor ge-
zondheidsonderzoek en zorginnova-
tie (ZonMw) heeft namelijk een sub-
sidieaanvraag goedgekeurd, waarmee 
Groen & Grijs anderhalf jaar lang in 
Tilburg wordt ingezet tegen eenzaam-
heid bij ouderen. 

Zodra het kan, komen er ook weer 
workshops voor mensen met demen-
tie. “Weet je nog, dat restaurantje 
waar we zo lekker hebben gegeten?”, 
vraagt deelnemer Henk twee weken 
later aan zijn kleinkind. Dat hij daar 
zelf heeft staan koken, is hij vergeten. 
Maar het gevoel van die avond is blij-
ven hangen. En dat is de precies waar 
Groen & Grijs om draait.

> Kijk op www.zorgnetwerkmb.nl onder 
het kopje ‘Dementietuin’ voor meer 

informatie over Groen & Grijs

Tekst: Michiel Stol
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heel het land aanvragen kregen om 
ermee te werken. Ook van hulpverle-
ners. Bijvoorbeeld brandweerlieden, 
zodat die weten hoe ze bij calami-
teiten met mensen met dementie om 
moeten gaan.”

Om de simulatie makkelijker te delen 
werd de cabine in 2016 verruild voor 
een simulatie met een VR-bril. Ook 
in de Dementiehub hebben de simu-
latie en bijbehorende trainingen een 
grote rol. “Hoe meer begrip er is, hoe 
meer we de zorg kunnen verbeteren 
en zorglasten kunnen verminderen.” 
Dit geldt voor zowel mantelzorgers 
als lokale ondernemers, verenigingen 
of hulpverleners.

ADVERTORIAL

kennis en technologie
De tweede pijler waar de Dementie-
hub zich op richt, is kennis en tech-
nologie. “In het ‘lab’ kunnen mensen 
demonstraties volgen van de verschil-
lende technologische hulpmiddelen 

die er zijn, zoals zorgrobots, valde-
tectie, cognitieve trainingen, zorg op 
afstand en communicatiehulpmidde-
len. Maar het lab is ook bedoeld om 
kennis te delen om mensen langer 
zelfstandig thuis te laten wonen”, legt 
Cnossen uit.

Levensstijlbegeleiding
Vanuit de wetenschap zijn steeds 
meer aanwijzingen dat voeding, be-
weging en sociale relaties het risico 
op en de ontwikkeling van dementie 
verminderen. “Binnen de Dementie-
hub willen wij daarom interventies 
bedenken die de dagopvang dichter 
naar de eigen woonomgeving bren-
gen. Dat zorgt voor een verbeterde 

begeleiding en het is een antwoord 
op het groeiende capaciteitstekort in 
de dagopvang. Ook helpen we bij het 
in praktijk brengen van het in Groot- 
Brittannië bedachte Do Something 
Different-programma. DSD prikkelt 

het brein met kleine interventies, om 
hardnekkige gewoontes te doorbre-
ken en nieuwe activiteiten te ontdek-
ken.”

Inmiddels wordt de Dementiehub in 
drie regio’s uitgerold: Tilburg, Eind-
hoven en Midden-Limburg. “Dat is 
wat ons betreft natuurlijk maar het 
begin. Versie 1.0. We blijven het con-
cept doorontwikkelen – onder andere 
door de VR-simulatie in meerdere ta-
len aan te bieden – en we willen de 
Dementiehub in alle 23 regio’s van 
Alzheimer Nederland beschikbaar 
maken”, zegt Cnossen resoluut. “De 
Dementiehub is een hele geschikte 
manier om de zorg voor mensen met 
dementie te ondersteunen met ken-
nis. Hoe meer kennis er beschikbaar 
is, hoe beter we een dementievrien-
delijke gemeenschap kunnen opbou-
wen. Want de zorg voor mensen met 
dementie gaat ons allemaal aan”, be-
sluit hij. 

> Meer informatie over de Dementiehub 
is te vinden op  www.intodmentia.nl
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Stephan van Erp

PERSOONLIJK

aast zijn baan als manager bij een woning-
corporatie schrijft Stephan van Erp romans. 
Zijn nieuwste roman gaat over een jazz-

drummer die dementie krijgt. Een verhaal over ethi-
sche dilemma’s waarvoor Van Erp zijn eigen vader, 
die ook dementie heeft, observeert.

“Tachtig jaar is hij geworden. We 
vieren zijn verjaardag in de tuin. Hij 
weet dat hij jarig is, maar vergeet wie 
hem is komen feliciteren. Mijn va-
der vergeet steeds meer, sluimerend 
en onherroepelijk. Ik observeer hem. 
Een eigenschap die elke schrijver niet 
vreemd is. 

Het verloop van zijn geheugenpro-
blemen vormt een inspiratiebron 
voor mijn nieuwe roman, waarin de 
hoofdpersoon, een jazzdrummer, de 
diagnose dementie krijgt. Natuurlijk 
ontkent de man in eerste instantie. 
Maar als de boodschap tot hem door-
dringt, vraagt hij zijn vriendin met 
wie hij al dertig jaar een relatie heeft 
om een gunst. ‘Wil jij mij doden als 

ik niet meer de man ben die jij altijd 
hebt gekend?’

De hoofdpersoon gruwelt van het 
vooruitzicht dat hij op een gegeven 
moment in een verpleeghuis terecht 
komt, een luier moet dragen, nie-
mand meer herkent, opgesloten zit en 
tegen meubels praat alsof hij met een 
gitarist een gesprek voert. Daarmee 
stelt hij zijn vriendin voor een groot 
ethisch dilemma. Want wanneer is de 
jazzdrummer niet meer zichzelf? Is 
het leven van deze man nog waarde-
vol als hij zichzelf niet meer herkent 
in de spiegel? Is er sprake van twee 
verschillende personen in hetzelfde 
lichaam: de jazzdrummer voordat de 
dementie zich openbaarde en de man 

die langzaam maar zeker een andere 
identiteit krijgt. Wat als de hoofdper-
soon, zich niet meer bewust van zijn 
vroegere ik, zich schijnbaar prettig en 
tevreden voelt in het verpleeghuis? 
Moet de vriendin dan toch respect to-
nen voor het doodvonnis waarop ze 
‘ja’ heeft gezegd?

Ik besef dat ik als schrijver mazzel 
heb. De hoofdpersonen bestaan niet 
in het echt, het zijn fictieve persona-
ges, het verhaal is verzonnen. Maar 
de dilemma’s zijn echt! De komende 
maanden bepaal ik zelf welke kant 
het verhaal op gaat. Of de vriendin 
daadwerkelijk antwoord geeft op die 
onmogelijke vraag.

Dat het proces van dementie en de 
complexe levensvragen die daarbij 
horen een worsteling is, dringt steeds 
vaker tot me door. Ondertussen ga 
ik veel bij mijn vader op bezoek. Ik 
ben blij dat hij nooit het dilemma van 
mijn roman aan mij en mijn broers 
heeft voorgelegd. Zijn geheugenpro-
blemen zijn elke dag zichtbaar, maar 

het beeld van een lieve en zachtaardi-
ge vader overheerst. Hij zorgde voor 
ons, nu zorgen wij voor hem. We res-
pecteren wie hij is, wie hij was en ge-
nieten van alles wat hem tot die per-
soon maakt. Dementie of niet…”

> Kijk voor meer informatie over 
Stephan van Erp en zijn romans op 

www.stephanvanerp.eu 

Tekst: Stephan van Erp

Stephan van Erp schrijvend 
in zijn boomhut.
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RUBRIEK

je kunt me gerust een 
geheim vertellen
Theatervoorstelling Je kunt me gerust een geheim 
vertellen (morgen ben ik het toch weer vergeten) 
vertelt het verhaal van een dochter en moeder 
met dementie, die ondanks boosheid, wanhoop 
en verdriet dichter bij elkaar komen. Het verhaal 
is geschreven door Madeleine Matzer (MATZER 
Theaterproducties), die handvatten en houvast wil 
bieden aan mantelzorgers zodat zij het wiel niet 
zelf hoeven uit te vinden. Na iedere voorstelling is 
er daarom ook een nagesprek met het publiek. Je 
kunt me gerust een geheim vertellen (morgen ben 
ik het toch weer vergeten) is te zien in het theater 
en wordt ook op aanvraag gespeeld bij bedrijven 
en organisaties die daar interesse in hebben.

> www.matzer.org

De heldere 
eenvoud van 
dementie
In dit boek laat psycho- 
gerontoloog Huub Buijssen 
met sprekende voorbeel-
den zien hoe de wereld van 
iemand met dementie eruit 
ziet. Ook deelt hij tips voor 
families over hoe om te 
gaan met veranderend ge-
drag.

Spectrum, €17,99

tijd maken voor 
mensen met 
dementie
Onderzoeker Kasper Bor-
mans heeft 52 technieken 
verzameld die je helpen om 
het contact met iemand 
met dementie te verbete-
ren. Een boek gebaseerd op 
wetenschappelijk onder-
zoek en uitgebreide prak-
tijktesten.

Lannoo, €19,99

Lieve meid
Schrijver An Swerts maakt 
in dit boek dementie be-
spreekbaar voor kinderen. 
De opa van Katrientje weet 
nog veel over zijn kinder-
tijd, maar vergeet steeds 
meer. Dat komt door zijn 
dementie. Omdat Katrien-
tje zijn lieve meid is, helpt 
ze hem zo goed als kan.
 
Clavis Uitgeverij, €16,95

Theatervoorstelling Met welke verwarring en twijfel wor-
den mensen met (beginnende) dementie en hun naasten 
geconfronteerd? Dat is de vraag die centraal staat in thea-
tervoorstelling Strepen op het raam.

Het verhaal gaat over een vader en dochter, van wie de 
band verandert door dementie. In het begin lijkt vader ‘ge-
woon’ vergeetachtig. Al snel blijkt er meer aan de hand. 
Hij werkt zich steeds vaker in de problemen waardoor dui-
delijk wordt dat hij geheugenproblemen heeft. Hoe gaan 
hij en zijn dochter daarmee om? Het theaterstuk laat de 
zware kanten, maar ook de absurde momenten zien waarin 
iemand met geheugenproblemen of beginnende dementie 
terecht kan komen. 

De productie is een samenwerking tussen Stichting Zet en 
De Kwekerij Theaterproducties, die bewustwording rondom 
dementie willen vergroten. De voorstelling duurt ongeveer 
dertig minuten en wordt op aanvraag gespeeld. Na afloop 
gaan deskundigen vanuit Zet met het publiek in gesprek 
over het verhaal en waarom het belangrijk is om samen 
een dementievriendelijke samenleving te bouwen. Met de 
kennis en ervaring die het publiek opdoet, kunnen ze direct 
aan de slag. 

Strepen op het raam wordt op aanvraag gespeeld voor ge-
meenten, in wijken of bijvoorbeeld bij verenigingen. Neem 
voor informatie contact op via info@dementievriendelijk.nl.

> www.dekwekerij.nl/portfolio
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Tekst: Michiel Stol 
Fotografie: Tessa Spaaij & Joris Buijs

e kans dat er snel 
een medicijn ge-
vonden wordt tegen 

dementie, is erg klein. 
Tegelijkertijd bereikt de 
dementiezorg haar gren-
zen. “Als gemeenschap 
moeten we samen de zorg 
op ons nemen”, zegt Wies 
Arts, programmamanager 
Dementievriendelijk Bra-
bant 2020 bij Stichting 
Zet. Dat programma is 
dan wel afgerond: “Maar 
wij zijn nog lang niet 
klaar!”

“Mensen met dementie blijven langer 
thuis wonen. Mantelzorgers worden 
hierdoor zwaarder en langer belast 
met de zorg. In hun eentje houden ze 
dat niet vol. Ze hebben een netwerk 
nodig van professionals, burgers én 
bedrijven”, vertelt Arts. Maar hoe ac-
tiveer je die? “Allereerst door er open 
over te praten. Op dementie rust nog 
altijd een taboe, zowel bij mensen 
met dementie en hun mantelzorgers, 
als bij de samenleving. Wanneer we 
er open over zijn, mensen bewustma-
ken en samen afspreken om er voor 
hen te zijn, dan zijn we al op weg.”

74.000 brabanders
De urgentie is hoog. “Eén op de vijf 
mensen krijgt te maken met demen-
tie”, benadrukt Anke van der Made, 
projectleider Dementievriendelijk 
Brabant. “In 2015 waren er in Bra-
bant 37.000 mensen met dementie, 
in 2040 is dat verdubbeld naar ruim 
74.000. Naar verwachting blijft tach-
tig procent van hen thuis wonen. Dan 
moet er een netwerk zijn om dat te 
ondersteunen. Dementievriendelijk 
Brabant heeft bewezen dat als we 

allemaal meehelpen, we dat voor el-
kaar krijgen.”

Het programma Dementievriendelijk 
Brabant is voortgevloeid uit het pro-
ject Dementievriendelijke Gemeen-
schap, dat in 2012 is gestart. Vier 
Brabantse en vier Vlaamse gemeen-
ten werkten al lerend aan het creë-
ren van een dementievriendelijke ge-
meenschap (DVG). In de jaren erna is 
het concept doorontwikkeld en heb-
ben meer Brabantse gemeenten zich 
aangesloten. “Ze zagen het belang in 
van het project en de samenwerking”, 
legt Arts uit.

In 2017 werd het een provinciebreed 
project en werd Dementievriendelijk 
Brabant een programma dat twee jaar 
lang liep. “Inmiddels doen 59 van de 
61 gemeenten actief mee. Ze kwamen 
zelf naar ons toe met de vraag of wij 
wilden helpen.” Onderdeel van de 
aanpak is het lokaal werken aan tien 
DVG-doelstellingen (zie kader p.46), 
zoals het wegnemen van het taboe, 
het vergroten van kennis en het bou-
wen aan een veiligere samenleving.

iedereen een rol 
Nu het programma is afgerond, is het 
tijd om door te pakken. “We hebben 
de afgelopen jaren veel geleerd”, ver-
telt Van der Made. “Het belangrijkste 
is dat mensen voelen dat het een pro-
bleem van iedereen is. Dat we samen 
moeten kijken hoe we een omgeving 
maken waarin mensen met dementie 
langer thuis kunnen blijven wonen, 
betrokken blijven in de samenleving, 
en de mantelzorgers hen kunnen > 
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Eén van deze helden is Jeannette Ro-
bat, casemanager bij BrabantZorg. 
“Mensen met dementie moeten een 
zo’n hoog mogelijke kwaliteit van le-
ven hebben. En dat is vaak in eigen 
huis.” Jeannette werkt inmiddels zes 
jaar als casemanager bij BrabantZorg 
in de regio Den Bosch en begeleidt 
45 cliënten. “Na de diagnose raken 
mensen langzaam kwijt wie ze zijn. 
Dat is heel confronterend, ook voor 
de partners. Ik wil ze daar graag in 
begeleiden.” Om die hoge kwaliteit 
van leven te geven, zorgt ze voor 

voorlichting, contact met de huisarts, 
zorgcoördinatie en ondersteuning van 
de mantelzorger. “Dankbaar werk 
waarbij je met iedereen een persoon-
lijke band krijgt.” 
Door haar werk ziet Jeanette zich-
zelf als een baken voor mensen met 
dementie. Ze geeft hen weer grip op 

hun leven. “Mensen die de diagno-
se dementie krijgen, hebben zo lang 
getobd en gezocht wat ze moeten 
doen. Met een casemanager valt er 
een last van hun schouders. Er is nog 
zo veel mogelijk voordat ze naar een 
verpleeghuis moeten. Daar wil ik bij 
helpen.”

Heb jij of je partner dementie en 
wil je weten wat casemanage-
ment inhoudt? Kijk op het online 
platform www.dementie.nl. We-
ten wat Alzheimer Nederland bij 
jou in de buurt doet? Bezoek dan 
www.alzheimer-nederland.nl/regios.

> Deze advertorial is een samenwerking 
tussen de Brabantse afdelingen van 
Alzheimer Nederland: West-Brabant, 
Breda e.o., Midden-Brabant, ’s-Her-

togenbosch-Bommelerwaard, Noord-
oost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Land 

van Cuijk en Gennep.

Jeannette Robat over haar 
werk als casemanager

edereen wil zo lang mo-
gelijk thuis blijven wonen. 
Ook mensen met dementie.
Casemanagers, volgens 

Alzheimer Nederland de hel-
den achter de voordeur, zorgen 
ervoor dat dit kan. 

Tekst: Noëlle van den Berg
Fotografie: Evy van der Sanden

Weg met het taboe
Naar een andere beeldvorming

Inzicht biedt uitzicht 
Naar meer kennis

Mensen met dementie tellen 
mee
Naar een betere integratie

Samen 
Naar meer ontmoetingen

Voor jong en oud 
Naar betere contacten tussen 
generaties

Warme zorg
Naar meer welzijn

Burgers zoals u en ik 
Naar meer autonomie

Iedereen welkom
Naar lagere drempels

Veilig thuis
Naar een veiligere samenleving

Gemeente-breed 
Naar de mobilisatie van een 
hele gemeente

blijven ondersteunen.” Dat betekent 
ook dat werkgevers betrokken wor-
den. “Veel mantelzorgers werken er 
nog naast. Als zij uitvallen door de 
druk van de zorg thuis, loopt ook de 
werkgever (red. het bedrijfsleven) 
schade op. Als we samenwerken, 
voorkomen we dat zoveel mogelijk.” 
Een andere les is dat veel meer par-
tijen een rol kunnen spelen, zoals 
sportverenigingen. Zij moeten leden 
met geheugenproblemen zo lang 
mogelijk blijven betrekken door ze 
bijvoorbeeld op te halen als ze de 
trainingstijd vergeten. Of een biblio-
theek, die helpt kennis over demen-
tie te verspreiden of fungeert als ont-
moetingsplek. Ook scholen hebben 
een rol: met kinderen over dementie 
praten of maatschappelijke stages fa-
ciliteren, waarbij leerlingen mensen 
met dementie helpen. “Wat vooral 
belangrijk is, is dat iemand initiatief 
neemt. Dat je met meerdere organi-
saties en vrijwilligers samenwerkt én 
dat de verantwoordelijkheid wordt 
gedeeld.”

‘het begint bij ons’
Dat de samenleving kan én wil 
helpen, daar twijfelt Arts niet aan. 
“We zagen het aan het begin van de 
coronacrisis. Mensen gingen vaker 
langs bij hun (oudere) kwetsbare 
buren om te helpen”, noemt ze als 
voorbeeld. “We deden het samen, 
zorgden voor elkaar. Dat is wat 
we ook willen voor mensen met 
dementie. Dat de hele wijk mee-
helpt om de omgeving dementie-
vriendelijk te maken. Gemeenten 
hebben daar een rol in, maar ook 
de provincie.” Die kan organisaties 
stimuleren om zich in te zetten en 
te delen wat we al hebben geleerd, 
zodat het wiel niet opnieuw uit-
gevonden hoeft te worden. “Maar 
het begint bij ons, in onze eigen 
buurt. Niet eenmalig maar ook in 
de toekomst. Uiteindelijk gaat het 
niet alleen om dementievriende-
lijk, maar ook om mensvriendelijk. 
Daar hebben alle kwetsbare groe-
pen in de samenleving iets aan.” 

> www.dementievriendelijk.nl
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raten over dementie is 
niet voor iedereen die 
het heeft even mak-

kelijk. Jos (86) en Joke (83) 
Hentenaar uit Nispen zijn een 
uitzondering: iedereen mag 
weten dat Jos in 2017 de di-
agnose alzheimer kreeg. Voor 
het stel dat al 61 jaar samen 
is rust er geen taboe op het 
onderwerp. 

‘Iedereen mag het weten’

Aan de muur van de woonkamer 
van Jos en Joke hangt Jos’ favoriete 
strijkinstrument: zijn cello. Als zijn-
de een kunstwerk, want erop spelen 
lukt hem helaas niet meer. Toch zegt 
het veel over het actieve leven van 
het echtpaar. Jos speelde jarenlang 
fanatiek in het symfonieorkest van 
Roosendaal, voetbalde graag, deed 
aan judo. Maar ook Joke zit niet snel 
stil. Turnen, bergbeklimmen, scher-
men, fietsen: aan ambitie komt dit 
echtpaar niets tekort. In de 61 jaar 

dat ze bij elkaar zijn, deden ze veel 
samen, maar ook zeker veel los van 
elkaar. Dat zorgde als vanzelf voor 
bepaalde patronen in hun leven. En 
juist die patronen worden door de de-
mentie van Jos nu ineens bemoeilijkt.

Joke: “Soms zijn het kleine dingen, 
bijvoorbeeld dat ik Jos nu moet vra-
gen om te stofzuigen als het vuil is in 
huis. Normaal gesproken zag hij dat 
zelf en deed hij het uit zichzelf. Na 
zoveel jaar ben je van elkaar gewend 
dat je bepaalde dingen doet. Als dat 
ineens niet meer zo vanzelfsprekend 
is, is dat wennen.”

bespreekbaar maken
Het is 2017 als Jos de diagnose al-
zheimer krijgt. Jos: “Natuurlijk is dat 
even schrikken. En het is frustrerend 
dat ik merk dat ik steeds meer ver-
geet. Maar zolang ik onze casemana-
ger Gerben nog geen Piet noem, til ik 
er niet te zwaar aan. Het komt zoals 
het komt, ik verzwijg mijn ziekte dan 
ook niet.” > 

Tekst: Rosanne Langenberg/Het Champagne Atelier
Fotografie: Roy Vermeij
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Als casemanager is Gerben Jansen 
een vast aanspreekpunt en vertrou-
wenspersoon voor Jos en Joke. Hij is 
er voor alle vragen die het Nispense 
stel heeft over dementie en houdt het 
echtpaar goed in de gaten. Daarnaast 
staat Gerben in nauw contact met de 
huisarts en wijkverpleging. Gerben: 
“Ik heb ontzettend veel bewondering 
voor mensen als Jos en Joke. Zij ma-
ken dementie bespreekbaar met hun 
naasten, maar ook met anderen. Met 
iedereen die het wil horen. Inmiddels 
weet door een krantenartikel het hele 
dorp over Jos’ dementie. En dat ter-
wijl ik vaker zie dat dementie zelfs 
ontkend wordt door mantelzorgers en 
mensen met dementie. Mensen scha-
men zich of zijn bang om buitengeslo-
ten te worden.”

Passende dagbesteding
Dankzij Gerben bezoekt Jos nu twee 
keer per week een dagbesteding die 
helemaal bij hem past. Eerder kwam 
hij terecht bij een locatie waar hij 
zich juist niet op zijn plek voelde. Jos: 
“Toen ik daar kwam, lag de helft van 
de mensen te slapen. Ik schrok daar-
van; zo iemand wil ik helemaal niet 
zijn. Nu ga ik naar een kleinschalige 

dagopvang met mensen die beter bij 
mij passen. Dat is fijn. Voor mij, maar 
ook voor Joke. Zij kan dan even lek-
ker haar eigen ding doen, want ook 
voor haar is mijn ziekte soms een bal-
last. Ineens is ze mantelzorger.”

Gerben licht die rol van mantelzor-
ger graag toe. “Als ik voor het eerst 
een stel ontmoet, weet ik dat degene 
met de zorgeloze gezichtsuitdrukking 
vaak degene met dementie is. Dat zegt 
veel over de last die de ziekte voor de 
partner meebrengt.” Met een knipoog 
voegt hij toe: “Als je vergeet dat je 
vergeet, gaat het altijd goed.” Jos en 
Joke lachen. Want dat mag, vinden ze 

allebei. Joke: “Je kunt er maar beter 
mee lachen, toch? Ook tegen onze 
drie dochters zijn we heel open over 
Jos’ ziekte. Anders maak je het voor 
jezelf alleen maar moeilijker.”

Terwijl de koffie en taart inmiddels op 
zijn, onderstreept Gerben nog gauw 
zijn bewondering voor deze mensen. 
Na 61 jaar nog zo vrolijk en gelukkig 
zijn samen, vindt hij bijzonder. Jos en 
Joke weten zelf niet beter. Jos: “We 
hebben het leuk samen. Ik ben blij dat 
Joke elke dag in een boekje schrijft 
wat we hebben gedaan. Want soms 
vergeet ik dat. Maar op deze manier 
blijft elke dag me bij.”
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NEDERLANDSE ARTIESTEN

Tip
Vraag naar de favoriete zanger of zange-
res van je dierbare met dementie. Zet de 
meest bekende hits van de artiesten uit 
de woordzoeker eens op. Vaak zijn het de 
refreinen die voor de meeste herkenning 
zorgen. Ontdek welke Nederlandstalige 
nummers je dierbare nog uit volle borst 
kan meezingen. Zoek deze artiesten of 
liedjes op via Spotify, haal de songteksten 
van internet en zing samen. Van de liedjes 
die het meest losmaken, kun je een play-
list maken voor op andere momenten. 
Maak eventueel van de songteksten een 
boekje en voorzie die van foto’s van de 
artiesten. 

Mijn favoriete zanger of zangeres is:

Deze Nederlandstalige nummers zing ik 
uit volle borst mee:

Deze puzzel is afkomstig uit één van de 
puzzelboekjes van Klessebasjes. De puz-
zel- en prentenboeken van Klessebasjes 
zijn speciaal voor mensen met dementie 
ontworpen. Ze gaan met woorden, afbeel-
dingen en persoonlijke vragen terug in de 
tijd en sluiten aan bij de belevingswereld 
van mensen met dementie.

> Kijk voor meer informatie op 
www.klessebasjes.nl 

Over Klessebasjes

Winactie
Stuur vóór 1 juni 2021 het antwoord op de 
puzzel met je mailadres en telefoonnum-
mer naar info@dementievriendelijk.nl of 
Stichting Zet t.a.v. Wies Arts, Postbus 
271, 5000 AG Tilburg. De winnaars krijgen 
persoonlijk bericht, bij meerdere aanmel-
dingen wordt er geloot. Over de uitslag 
kan niet worden gecorrespondeerd.

1e prijs: waardebon t.w.v. €25,00
2e prijs: waardebon t.w.v. €15,00
3e prijs: waardebon t.w.v. €10,00

De waardebonnen zijn te besteden in 
de webshop van Klessebasjes.



Open de samenleving
voor dementie

dementievriendelijk.nl


