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Schildercursus beeldkracht

Samen kom je verder

ineke nuijten over de

zorg voor haar moeder

Leren schilderen ondanks dementie

Voor mensen met dementie 
en een verstandelijke beperking

'Ik nam deels onbetaald verlof op'
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Dementie trekt meer en meer de aan-
dacht. Media berichten vaker over 
dementie, wat bijdraagt aan het te-
rugdringen van onwetendheid, voor-
oordelen en misvattingen bij een groot 
publiek. Het vergroot de bewustwor-
ding van wat dementie is en betekent. 
Niet alleen voor mensen met demen-
tie en mantelzorgers, maar ook voor 
hun netwerk. Het maakt duidelijk wat 
beperkingen en problemen zijn, maar 
ook wat mogelijkheden en ambities 
van mensen met dementie zijn.
Groeiende bewustwording werkt ta-
boedoorbrekend en zorgt dat de om-
geving dementie eerder herkent en 
daar adequaat mee leert omgaan. Zo-
wel op straat en in de winkel, als bij 
verenigingen en instanties. Dat helpt 
mensen met dementie de regie over 
hun eigen leven te behouden, zolang 
als mogelijk in de eigen thuisomge-
ving.

Maar er moet meer gebeuren. Het be-
grijpen van mensen met dementie en 
hun mantelzorgers is noodzakelijk, 
maar het is niet de enige stap die ge-
zet moet worden om de samenleving 
vrij te krijgen van stigmatisering en 
uitsluiting. Zo’n samenleving waarin 
mensen met dementie een waardig le-
ven leiden, vraagt om betere integra-
tie en warme zorg. 
Daarom wordt hard gewerkt aan het 
realiseren van dementievriendelijke 
gemeenschappen.

Afgelopen jaren is in Brabant veel ge-
investeerd om woorden in daden om 
te zetten. Op het moment dat deze 
LEEF! Met dementie wordt gepubli-
ceerd, maken ruim vijftig gemeenten 
deel uit van de beweging om demen-
tievriendelijk te worden. Het streven 
is álle Noord-Brabantse gemeenten te 
laten aansluiten.

Colofon

Dementie raakt ons allemaal

VOORWOORD

Een dementievriendelijke gemeen-
schap hoort de stem van mensen 
met dementie en hun mantelzorgers 
en luistert naar hun wensen en be-
hoeften. De verhalen in deze nieuwe 
LEEF! Met dementie onderstrepen dat 
en dragen daar ieder op hun eigen 
manier aan bij.

 
Voorzitter Programmaraad Zorgver-

nieuwing 
Psychogeriatrie (PGraad)

Programmamanager Stichting Zet en 
PGraad
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RUBRIEK

Vilans en Hogeschool Rotterdam heb-
ben speciaal voor mantelzorgers en 
zorgverleners het e-book Een goed 
leven met dementie?! gemaakt. Dit di-
gitale boekje staat boordevol tips en 
verhalen voor en van mensen met 
dementie. Het e-book is gemaakt om 
mantelzorgers en zorgverleners te 
ondersteunen, voornamelijk omdat 
mensen met dementie vaak lang thuis 
blijven wonen. Juist dan is het voor 
hen belangrijk dat ze vitaal blijven en 
mee blijven doen in de samenleving. 
Met de nodige ondersteuning en aan-
passingen is dat zeker mogelijk. Het 
boekje geeft praktische handvatten 
en heeft als boodschap: denk in per-
soonlijke wensen en kansen.
 

> E-book ‘Een goed leven met 
dementie?!’ is gratis te downloaden via 

www.vilans.nl

Door heel Brabant vinden er maandelijks kennisbijeenkomsten 
plaats om de provincie dementievriendelijker maken. Jaarlijks 
is ook de Brabantse Inspiratie- en Kennisdag Dementie. Die dag 
wordt ditmaal groots gevierd. Omdat het de tiende editie is, wordt 
dit keer het Kennisfestival Dementievriendelijk gehouden.

Het festival is vrijdag 17 mei 2019. Tijdens deze dag komen aller-
lei thema’s rondom dementie aan bod. Van het doorbreken van 
taboes tot humor en dementie. Het programma prikkelt alle zin-
tuigen en is geschikt voor mantelzorgers, (zorg)professionals én 
mensen met dementie. Kortom, een dag om nooit te vergeten.
 

> Informatie over Kennisfestival Dementievriendelijk is te vinden op 
www.dementievriendelijk.nl

Concreet aan de slag om jouw buurt dementievrien-
delijk te maken? De handzame waaier van Demen-
tievriendelijk helpt je daarbij. Op de waaier staan 
in totaal tien doelstellingen die ervoor zorgen dat 
dementievriendelijke netwerken en initiatieven 
concreet aan de slag kunnen in de buurt. Bij elke 
doelstelling staat een toelichting met bijhorende 
voorbeelden.
Zo luidt doelstelling 1: ‘Weg met het taboe – naar 
een andere beeldvorming’. Aanvullend: De beeld-
vorming rond dementie is overwegend negatief, dat 
blijkt ook uit onderzoek. Het is daarom belangrijk 
om het taboe rondom dementie weg te nemen. Dit 
is de basis voor een dementievriendelijke gemeen-
schap. Voorbeelden van passende initiatieven zijn 
toneelvoorstellingen, kunstprojecten en fototen-
toonstellingen.
 

> Meer informatie of de waaier bestellen? 
Bezoek www.dementievriendelijk.nl of mail naar

 info@dementievriendelijk.nl

De na-
tuur kun je zien, horen, 

ruiken, proeven en voelen. Waar-
nemingen die voor iedereen, maar mensen 

met dementie in het bijzonder, van grote waar-
de zijn. In het project ‘Groen in de Buurt’ worden 

bij wijkcentra en gemeenschapshuizen middels natuur 
mensen met dementie en andere inwoners verbonden. Zo 

kunnen bezoekers van het wijkcentrum in Zorgvlied (Til-
burg) pompoenen versieren, wandelen of tuinieren en bij 
De Gouden Helm in Helenaveen kun je met groenten uit de 
moestuin koken. De inspiratiegids Groen in de Buurt laat onder 
meer praktijkvoorbeelden zien en geeft volop tips om meer 
groen in jouw buurt te creëren en activiteiten voor mensen 
met dementie te starten. Het project is een initiatief van de 
Brabantse Raad voor Informele Zorg, platform ’t Heft en de 
Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie.

 
> Inspiratiegids aanvragen? Dat kan per mail via 

info@wijzijnzet.nl

inspiratiegids groen in de buurt 
focust op natuurbeleving

Waaier voor een dementie-
vriendelijke gemeenschap

E-book vol tips 
en verhalen over 

dementie
Festival Dementie-

vrienDelijk: ‘een Dag 
om nooit te vergeten’

LEEF! 7
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PERSOONLIJK

Tekst en fotografie: Rosanne Langenberg

at ze vaak niet meer 
weet dat Ineke haar 
dochter is, maakt 

Corrie Nuijten-Withagen geen 
minder mooi mens. Sterker 
nog, volgens Ineke is ze de 
liefste moeder op aarde. In 
verzorgingshuis De IJpelaar 
in Breda leeft haar moeder 
ondanks een zware vorm van 
dementie een gelukkig leven. 
Dat is alles wat duidelijk wordt 
als we met Ineke bij haar op 
visite gaan.

LEEF! 8

Ineke Nuijten over het zorgen voor 
haar moeder met dementie

‘Gelukkig was er op mijn werk 
veel begrip voor de situatie’

D

Op Corries kamer wordt haar afkomst 
gelijk duidelijk: Bergen op Zoom. 
Met drie grote schilderijen van de 
West-Brabantse stad lijkt ze dit stuk-

je historie niet te zijn vergeten. Ineke 
pakt er een fotoalbum bij. “Kijk mam, 
je zus. Daar gaan we binnenkort weer 
langs, zin in?” Ze straalt en glimlacht. 
Ja, daar heeft ze zin in. Al kan ze het 
over een paar minuten zo weer ver-
geten zijn.
 

testen
“Ik weet nog goed. Eind 2012 was 
mijn relatie gestrand en ging ik weer 
tijdelijk bij mijn ouders wonen”, ver-
telt Ineke. “Toen zag ik ineens dat 
mijn moeder vergeetachtig was ge-
worden. Mijn vader zag het ook en 
wilde met haar naar de huisarts, maar 
als er iets was wat ze niet wilde… 
Twee weken lang is ze boos geweest. 
Op hem. Hij schrok daarvan, naar de 
uitslag van de testen hebben we nooit 
gevraagd.” Toch bleef haar moeder 
achteruit gaan. “Op een gegeven mo-
ment was de dementie zo erg dat ze >



LEEF! 11

PERSOONLIJK

LEEF! 10 LEEF! 11

PERSOONLIJK

er niet meer boos om werd. Ze vergat 
haar pincode, wist zelfs niet meer dat 
ze in Breda woonde. Mijn vader zorg-
de voor haar. Mijn zus en ik hielpen 
hem daarbij, naast ons werk.”
 

Werk en mantelzorg
In die tijd was Ineke twee middagen  
per week vrij van werk. “Dan ging ik 
naar mijn moeder. En soms ook in 
de avonden en weekenden. Ik deed 
boodschappen, hielp mijn vader met 
het huis schoonmaken… Dat was re-
delijk te doen door die vrije midda-
gen, maar het nam tegelijkertijd ook 
veel van mijn eigen vrije tijd weg. Ik 
had toen net een nieuwe relatie en 
zeg nu weleens tegen mijn man: ‘We 
hebben destijds geen goede start ge-
maakt door de zorg voor mijn moe-
der.’ Dat halen we nu in.”
De echte last voor Ineke kwam toen 
haar vader was gevallen, met als ge-
volg zwaar gekneusde ribben. Hij 
kon niets meer voor zijn vrouw be-
tekenen. “De volledige zorg kwam 
op de schouders van mijn zus en mij 
terecht. Op mijn werk kon ik deels 
onbetaald verlof regelen. Ik wist im-
mers niet hoe lang dit zou duren, hoe 
lang ik voor haar zou moeten zorgen. 
Gelukkig was er op mijn werk veel 

begrip voor de situatie, mede omdat 
mijn leidinggevende ook iemand met 
dementie in de familie had.”
 
Haar collega’s wisten al van de de-
mentie van Inekes moeder af. “Ik 
zorgde al langer voor haar. Maar 
nog niet eerder 24/7. Het scheelt 
misschien dat ik in een ‘softe’ sec-
tor werk, de kinderopvang. Eigenlijk 
kreeg ik alleen maar liefde van mijn 
collega’s terug. Hoewel ik denk dat 
zij het niet altijd leuk hebben gevon-
den; ze hebben allemaal extra uren 
moeten draaien door mijn afwezig-
heid. Maar dat hebben ze me nooit 
laten blijken. Wat het verlof financi-
eel voor me zou betekenen, daar heb 
ik nooit zo bij stilgestaan. Je doet dit 
voor je moeder, zonder twijfel. En ik 
dacht altijd in mogelijkheden: mocht 
het nodig zijn, kon ik altijd nog extra 
vakantiedagen opnemen. Dat ik elke 
maand een klein bedrag van de PGB 
kreeg, nam een stukje financiële zorg 
weg.”
 
Gelukkig volgde een paar dagen na 
dat onbetaald verlof een spoedopna-
me voor haar moeder. Ze kon terecht 
in een verzorgingstehuis. “Je weet 
dan dat ze in goede handen is. Nu 

ben ik nog zo’n twee keer per week 
bij haar, vanuit mijn werk. Het is een 
stuk lichter dan het ooit was. Maar 
makkelijk is het zeker niet altijd. Het 
moeilijkste vind ik misschien wel dat 
ik hier binnen kom en mijn moeder 
zie zitten zoals ze altijd was, écht 
mijn moeder. Maar zodra ik contact 
probeer te maken, lukt dat ineens niet 
meer. Ze is het wel, en ook weer niet. 
Eigenlijk is ze zo mijn moeder niet 
meer.” Een traan dwarrelt over Ine-
kes wang. “Dat doet veel pijn. Net als 
wanneer ze me zegt dat ze mee naar 
huis wil. Ik zou haar zo graag meene-
men en terugplaatsen in hoe het ooit 

was. Maar dat gaat niet. Dat is de si-
tuatie niet meer.”
 

Luchtig
Gelukkig kan Ineke zo nu en dan ook 
lachen om de ziekte van haar moeder. 
“Mijn vader is altijd aardbeienteler 
geweest, dus toen hij overleed stond 
zijn kist op een bed van aardbeien. 
Mijn moeder had tijdens de uitvaart 
geen idee dat het haar man was die 
in de kist lag. Het enige waar ze oog 
voor had, waren die lekkere aardbei-
en. Dat is aan de ene kant natuurlijk 
zwaar, maar je kunt er maar beter 
luchtig mee omgaan. De situatie is 

zo, aan jou de keuze hoe je er mee 
omgaat.”
 
Ineke noemt nog een voorbeeld: “Mijn 
moeder hield ook altijd van spelletjes 
spelen. Toen mijn zus en ik laatst een 
potje memory met haar probeerden 
te spelen, bleek dat echt niet meer te 
gaan. Bij een plaatje van pepernoten 
vroeg ik haar waar het andere plaatje 
met de pepernoten zou liggen. Waar-
op ze antwoordde: ‘Heb jij die alle-
maal opgegeten?’ Ja, dan grinnik ik 
wel even. Maar ondanks alles is en 
blijft ze vooral de liefste persoon om 
voor te zorgen. Zonder twijfel.”

‘Op mijn werk kon ik 
deels onbetaald 
verlof regelen’

‘Het is aan jou 
hoe je er 

mee omgaat’
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et PieterBrueghelHuis 
in Veghel opende an-
derhalf jaar geleden de 

deuren. Met zo’n 900 bezoe-
kers per maand en een vast 
team van ongeveer tachtig 
vrijwilligers is het een onmis-
bare ontmoetingsplek gewor-
den. Iedereen is welkom.

RUBRIEK

Tekst en fotografie: Manon de Boer  

in het Zonnetje: het 
PieterBrueghelhuis 

in veghel

‘ontmoeten 
staat hier 
Centraal’

H

Het PieterBrueghelHuis is de thuisbasis van wandelgroep Blijf Actief. Een gemêleerd gezelschap, van onder meer mensen met 
dementie en ouderen die slecht ter been zijn, loopt elke donderdagmiddag een rondje in de buurt.

Bij de oude boerderij van het Pieter-
BrueghelHuis is het een komen en 
gaan van mensen. In de huiskamer 
staan mannen te biljarten, in de keu-
ken zijn dames in de weer met koffie 
en even verderop zit een groepje be-
zoekers te breien. “We zijn gestart 
zonder programma. Door in gesprek 
te gaan met bezoekers en vrijwilligers 
zijn de huidige activiteiten ontstaan”, 
vertelt coördinator Trudy van Daatse-
laar. “We hebben inmiddels een groot 
aanbod. Schilderen, wandelen, tui-
nieren, kleien, dansen, een gespreks-
groep…”

ontmoeten
Als iemand vraagt naar een bepaalde 
activiteit, bekijken de coördinatoren 
de mogelijkheden. Daarbij kijken ze 
wel of het niet al ergens wordt ge-
daan. “Wil je echt iets therapeutisch 
doen, dan ga je naar een therapeut en 
niet hierheen”, vult coördinator Karin 
Cornelissen aan. “We verwijzen door 
waar nodig en willen hier laagdrem-
pelig blijven. Iedereen is welkom, het 
ontmoeten staat centraal.” 
Bezoekers van het PieterBrueghelHuis 
hebben allemaal een andere achter-
grond. Ze hebben een afstand tot de 
arbeidsmarkt, zijn eenzaam, hebben 
een chronische ziekte als dementie of 
zijn mantelzorger. Maar ze mogen al-
lemaal zichzelf zijn.  “En soms zijn ze 
de ene dag bezoeker en de volgende 
dag zelf vrijwilliger”, schetst Karin. 
“Je komt hier iets halen of brengen”, 
vult Trudy aan. “Die wederkerigheid, 
die wisselwerking, is iets unieks.”
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“Vroeger was goede zorg zelf het 
doel”, licht Peter Verkuijlen, regio-
manager van BrabantZorg, toe. “Hoe-
wel zorg belangrijk is, vinden wij het 
belangrijker dat de mensen bij ons 
een zo’n fijn mogelijk leven hebben.  
Daarom laten we cliënten zoveel mo-
gelijk eigen regie houden, betrekken 
we hun netwerk en kijken we hoe we 
hun zelfredzaamheid kunnen stimule-
ren met de inzet van techniek.”

Eigen leven vormgeven
Het schrikbeeld dat de diagnose de-
mentie met zich meebrengt, ontstaat 
omdat mensen bang zijn dat ze niet 
meer mogen doen wat ze graag willen 
en weggehaald worden uit hun vrien-
denkring en familie. “Iemand die te 
horen krijgt dat hij verhuist naar een 
verpleeghuis, moet soms nog enkele 
weken wachten. In die periode doet 
die persoon alles wat hij of zij nog 
kan en mag, bijvoorbeeld de bood-
schappen. Waarom zou dat dan bij 
ons ineens niet meer kunnen?”
Met die gedachte gaat BrabantZorg 
al snel het gesprek aan met mensen 
die bij hen komen wonen én met hun 

et is een bekend schrikbeeld: na de diagnose dementie 
wordt iemand ‘opgesloten in een verpleeghuis’. Niets 
is tegenwoordig minder waar, zeker bij BrabantZorg.

ADVERTORIAL

OnDanks Dementie 
gewOOn een einDje 

wanDelen?
Dat kan bij BrabantZorg

H
netwerk. “Wat vinden ze leuk om te 
doen? Met wie doen ze dat het liefst? 
We vinden het belangrijk dat ze hun 
eigen leven vormgeven. Wij koppelen 
daar de juiste zorg en kennis aan om 
alles goed te laten verlopen.”

‘Zoveel mogelijk de 
eigen regie behouden’
Vrijheid en veiligheid
Techniek speelt hierbij een grote rol. 
Zo gebruikt BrabantZorg onder meer 
gps. “Sommige mensen met demen-
tie zijn nog heel goed in staat om 
een wandeling door het bos te ma-
ken of een bakje koffie te gaan drin-
ken bij vrienden of familie. Ze krij-
gen van ons dan een tag mee, zodat 
we ze kunnen volgen voor het geval 
het misgaat. Maar ze houden wel de 
vrijheid om te gaan en staan waar ze 
willen.”

Op veel van de locaties van Brabant-
Zorg zijn ook ‘leefcirkels’ aange-
bracht. “Bewoners hebben daardoor 
de bewegingsvrijheid die bij hen past. 
Zo kan iemand wel lekker de tuin in, 
maar niet per ongeluk op straat te-
rechtkomen, waar diegene zich on-
veilig voelt.”
BrabantZorg wil met deze aanpak 
mensen met dementie zoveel moge-
lijk in hun eigen kracht laten, ook 
als de ziekte in een verder gevorderd 
stadium komt. “Dan zoeken we sa-
men met de cliënt en familie naar een 
passende, veilige woonomgeving. We 
vinden het belangrijk om altijd met 
de cliënt en familie te overleggen en 
samen voor een zo’n goed mogelijke 
dag te zorgen.”

Meer informatie is te vinden op 
www.brabantzorg.eu

LEEF! 14
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MAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

“Als migranten beseffen dat ze hier 
blijven, maken ze er natuurlijk het 
beste van. Vaak staan ze nog volop 
in het werkende leven, hebben mis-
schien ook kinderen om voor te zor-
gen. Maar als zo iemand ouder wordt 
en dementie krijgt, ontstaat er niet 
alleen een taalprobleem. Alle herin-
neringen gaan terug naar die tijd in 
hun vaderland. Dat is confronterend.”
 
Aan het woord is Jeanny Vrees-
wijk-Manusiwa, coördinator Zorg & 
Welzijn bij NOOM (Netwerk van Or-
ganisaties van Oudere Migranten). 
Daarnaast is ze betrokken bij Raffy, 
een woonzorgcentrum voor Molukse 
en Indische ouderen in Breda. Niet al-
leen haar studie antropologie wekte 
haar interesse in het welzijn van ou-

e meeste migranten die in Nederland gaan wonen, 
doen dat niet met de intentie hun leven lang hier te 
blijven. Toch gebeurt dat vaak wel. Hoe confronte-

rend is het gemis van hun vaderland wanneer ze dementie 
krijgen? En hoe maak je de aandoening bespreekbaar?

D

‘in migrantenFamilies 
is Dementie soms taBoe’

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

dere migranten, ook haar persoonlij-
ke situatie speelde een rol. “Mijn ou-
ders zijn van Molukse afkomst, ik dus 
ook. Mijn interesse is ontstaan omdat 
ik zelf geen grootouders heb gekend. 
Ik was weleens jaloers op kinderen 
die wel een opa en oma hadden.” >

Tekst: Romy Dingemans

LEEF! 16
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Wat houdt je werk in?
“Ik ben elke dinsdag van 10 tot 12 
uur bij het Zandley als de mensen 
hier komen zingen. Ik help ze bij 
het omslaan van de bladzijdes met 
teksten van oude liedjes, als iemand 
moet hoesten breng ik water en als ze 
willen dansen help ik ze met opstaan 
en ronddraaien.”

Tekst en fotografie:
Manon de Boer

Waarom ben je hier vrijwilliger 
geworden?
“Mijn buurvrouw komt ook uit Arme-
nië, zij wist dat ik hier vrijwilligers-
werk kon doen en is meegegaan. Om-
dat ik nog geen verblijfsvergunning 
heb, mag ik niet werken. Maar ik kan 
niet stilzitten en wil nuttig bezig zijn. 
Eigenlijk heb ik een wetenschappelij-
ke titel en ben ik chemicus van be-
roep.”
 
Heb je dan een cursus gevolgd voor 
dit werk?
“Nee, en ik had ook geen ervaring. 
Alles wat ik doe, doe ik vanuit mijn 
eigen kennis en op eigen initiatief.”

Hoe is het om met mensen met de-
mentie te werken?
“Het voelt goed om te helpen. Vanuit 
de grond van mijn hart: ik ben blij dat 
ik wat kan betekenen.”
 
Zijn er ook dingen die je lastig vindt?
“Soms is het moeilijk als iemand niet 
reageert, maar dan probeer ik te hel-
pen. Als iemand bijvoorbeeld huilt, 
dan ga ik ze troosten en rustig maken. 
Als we zingen, dan ontspannen ze en 
vergeten ze hun eigen problemen. 
Dat is heel mooi.”

aykush Mikaelyan 
(59) kwam 3,5 jaar 
geleden van Armenië 
naar Nederland. Om 

haar Nederlands te verbeteren 
en te integreren, werd ze vrij-
williger bij woonzorgcentrum 
Zandley in Drunen. Daar bege-
leidt ze ouderen met dementie 
bij een zangactiviteit.

RUBRIEKMAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

Vrijwilliger 
Haykush: 
‘Ik ben blij dat 
ik wat kan 
betekenen’

H

‘Ik kan niet stil-
zitten en wilde 

nuttig bezig zijn’

Tijdens haar studie interviewde ze 
veel oudere migranten: hoe is het om 
huis en haard te verlaten? Juist omdat 
veel ouderen dachten dat hun vertrek 
tijdelijk van aard was, wilde Jeanny 
weten hoe ze de knop omzetten als 
het anders uitpakt. “Sommigen vin-
den vrede in het feit dat het goed gaat 
met kinderen en kleinkinderen. Maar 
die vlieger gaat niet op als je demen-
tie hebt. Dan ga je terug naar de basis 
en komt de heimwee hard terug.”

Waarom is dementie relatief onbe-
kend onder migranten?
“Het is sowieso een sluipende ziekte. 
Het duurt altijd even voordat men in 
de gaten heeft dat het meer is dan 
vergeetachtigheid. Daarom gaan er 
vaak pas bellen rinkelen als het vuur 
niet wordt uitgedraaid, de deur open 
blijft staan of iemand verdwaalt. En 
dan zit iemand al in fase 3 van de 
ziekte. Vervolgens is het nog maar de 
vraag of familie erover durft te pra-
ten. In migrantenfamilies is dat soms 
taboe. Er is kennisgebrek of levens-
houding speelt een rol. Nederlandse 

ouderen gaan eerder op zoek naar op-
lossingen voor gezondheidsklachten, 
in niet-Westerse culturen heerst vaak 
de gedachte dat ziek zijn hoort bij het 
leven.”

Hoe maak je het onderwerp be-
spreekbaar?
“Er zijn gelukkig al veel initiatieven 
die helpen de bekendheid te vergro-
ten, maar er is nog een hoop winst 
te behalen. Laatst sprak ik tijdens een 
symposium over het dementievrien-
delijk maken van de omgeving. Als 
je dat ook voor migranten wilt, moet 
je ze leren kennen. Als je je niet ver-
diept in de juiste benaderingswijze, 
dan komen we er straks pas in een 
later stadium achter dat iemand de-
mentie heeft. Dat is vervelend voor 
de persoon zelf, maar ook mantelzor-
gers gaan eraan onderdoor als je er 
niet op tijd bij bent.”

Hoe kun je de situatie voor oudere 
migranten verbeteren?
“Bij het NOOM willen we dat bestuur-
ders meer nadenken over hoe ze om-

gaan met oudere migranten. Maak er 
beleid van! We zijn altijd afhankelijk 
geweest van het wel of niet hebben 
van budget, waardoor er alleen ruim-
te was voor projectmatige initiatie-
ven. Gun het oudere migranten om 
tweemaal per week even ‘terug te ke-
ren’ naar het land van herkomst, dan 
merk je vanzelf in hoeverre iemand 

‘in niet-Westerse 
Culturen heerst vaak De 

geDaChte Dat Ziek Zijn 
hoort Bij het leven.’

dementie heeft. Er zullen altijd men-
sen oud worden in een land waar ze 
niet geboren zijn. Van jongere men-
sen kun je zeggen: je hebt ervoor ge-
kozen, investeer in jezelf om er wat 
van te maken. Voor oudere mensen, 
zeker degenen die de regie niet meer 
hebben, moet gewoon gezorgd wor-
den.”   

LEEF! 18
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Stichting miMakkus is een organisatie die de levenskwaliteit 
voor mensen met dementie wil verbeteren, door contact te 
maken van hart tot hart. Zo’n 170 opgeleide miMakkers (con-s

Stichting mimakkuS: 

contact van hart tot hart

Contact krijgen met iemand met de-
mentie is niet altijd vanzelfsprekend. 
MiMakkus leert zorginstellingen om 
te gaan met onbegrepen gedrag van 
cliënten en helpt mantelzorgers en 
vrijwilligers hun communicatie rich-
ting naasten met dementie te verbe-
teren.

De miMakkus-methode berust op een 
ervaringsgerichte benaderingswijze 
met als doel contact te maken met 
mensen voor wie taal niet (meer) van-

‘Een non-verbale 
benadering haalt iemand 

uit zijn isolement’

zelfsprekend is. “Mensen met demen-
tie missen vaak contact. Het contact 
dat iemand wél heeft is veelal prak-
tisch. Dat gaat om dingen als eten, 
drinken, aankleden, medicijnen”, ver-
telt Eveline Balemans van Stichting 
miMakkus. “Vooral voor mensen in 
een verdere fase van dementie wordt 
aan ‘echt’ contact voorbijgegaan. De 
cliënten zijn de taal vaak niet meer 
machtig. Door hen non-verbaal te 
benaderen, komen ze uit hun isole-
ment.”

Zelfvertrouwen versterken
De miMakkers brengen, gehuld in 
een kostuum en met clownsneus op, 
bezoeken aan cliënten en komen in 
iedere gewenste woonomgeving op 
bezoek. Denk daarbij aan een zor-
ginstelling, dagbestedingslocatie of 
thuis. De bijzondere eigenschappen 
en de sensibiliteit van de clown ver-
sterken het zelfvertrouwen van de 
cliënt. 

Winactie
LEEF! Met dementie mag drie mensen 
de training Ervaar miMakkus t.w.v. 
€295,- cadeau doen. Tijdens de trai-
ning maak je in twee dagen tijd ken-
nis met de miMakkusmethode. Kans 
maken? Stuur vóór 1 april 2019 je 
naam, mailadres en telefoonnummer 
naar info@dementievriendelijk.nl. De 
winnaars krijgen persoonlijk bericht, 
bij meerdere aanmeldingen wordt er 
geloot. Over de uitslag kan niet wor-
den gecorrespondeerd.

Het belangrijkste is afstemming. Wat 
is de reactie als hij of zij binnen-
loopt? Dat kan veel zijn, maar ook 
niets. Eveline: “Ik herinner me een 
mevrouw die verdrietig, met een zak-
doek tegen haar gezicht, in een hoek-
je zat. Op het moment dat de miMak-
ker een tijdje naast haar zat en geluid 
maakte om haar te laten merken ‘Ik 
weet dat je verdrietig bent’, keek de 
mevrouw de miMakker recht aan. Ze 
snoot haar neus, stopte de zakdoek 
weg, zuchtte en zei: ‘Dank je wel’. Er 
was contact, het was weer goed. Een 
mooi moment.”

De miMakkus-methode
Naast de kortdurende beroepsoplei-
ding tot miMakker geeft Stichting mi-
Makkus in heel Nederland trainingen 
binnen zorginstellingen: (zorg)profes-
sionals krijgen handvatten aangereikt 
voor het professioneel toepassen van 
de miMakkus-methode. De stichting 
verzorgt ook workshops voor mantel-
zorgers en vrijwilligers, waarbij het 
leggen van ‘contact van hart tot hart’ 
centraal staat. 

Meer informatie is te vinden op 
www.mimakkus.nl

tactspecialisten en ‘clowns’ ineen) communiceren op non-ver-
bale wijze met deze doelgroep. Ook zorgprofessionals, mantel-
zorgers en vrijwilligers worden door de stichting getraind om op 
deze manier te communiceren.

LEEF! 20
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Tekst: Laura Romanillos  Fotografie: Guido Koppes

e een tekent minutieus 
met de neus haast op 
het papier, de ander 
schetst met wilde 

weidse halen, maar geconcen-
treerd zijn ze allemaal. Ze hebben 
ook allemaal geheugenproble-
men, maar die verdwijnen naar 
de achtergrond. De cursisten 
van Atelier Beeldkracht in Oister-
wijk werken bloedserieus, aan 
serieuze kunst.

De les gaat over modeltekenen. Kun-
stenaar Ellen Geerts legt uit dat er 
verschillende soorten portretten zijn. 
Met voorbeelden van beroemde por-
tretten – Vermeer, Cézanne en Van 
Gogh komen voorbij – laat ze het 
verschil zien. Een portret en face is 
recht van voren, bij trois quart is het 
gezicht gedraaid. “Een portret hoeft 
niet heel goed te lijken, als het maar 
een interessante tekening is”, bena-
drukt ze.

Lichtpunt
De opdracht ligt Ria (63) wel. “Mijn 
gedachten zijn even ergens anders als 
ik hier ben”, verklaart ze haar enthou-

siasme voor de kunstlessen. Buiten de 
les zijn haar gedachten vaak ergens 
anders, en nergens, vanwege de ziek-
te die ze heeft. Maar dat is niet wat 
ze bedoelt. “Ik heb door de demen-
tie veel moeten inleveren. Dit is echt 
mijn lichtpunt in de week. Ik vraag 
me vaak af hoe het met me afloopt, 
wat er met iedereen gebeurt als ik er 
straks niet meer ben. Als ik hier bezig 
ben, denk ik daar niet aan.” De fiets-
tocht naar het atelier is het maximaal 
haalbare voor haar. “Maar dan moet 
er niet opeens iets aan de weg veran-
deren hoor, want dan weet ik het niet 
meer.”

Deze portretles is extra speciaal voor 
Ria: haar dochter zit model en haar 
kleinzoon is ook meegekomen. “Nu 
kan ze hem aanwijzingen geven”, 
zegt docent Ellen Geerts “en dan doen 
ze toch iets samen. Dat is fijn, want 
veel andere dingen, zoals spelletjes 
spelen, gaan niet meer.”

kunstproject
Atelier Beeldkracht bestaat drie jaar. 
Oisterwijk is een dementievriende-
lijke gemeente en vroeg Ellen Geerts 
mee te denken over een kunstproject 
voor mensen met geheugenpro- >

‘het moet 
naar verF 

ruiken’

D

Ellen Geerts geeft schilderles aan mensen met dementie

LEEF! 22
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‘ik Wil Ze 
iets leren. 
Door hun 

Ziekte gaat 
er al Zoveel 
aChteruit, 

Dit 
kunnen Ze 

Blijven Doen’

‘mijn geDaChten 
Zijn even ergens 

anDers als ik 
hier Ben’

‘Dit is eCht 
mijn liChtPunt 

in De Week’

blemen. Dat werd Atelier Beeld-
kracht. “We zitten expres in een 
echte creatieve ruimte, niet in een 
zorgcentrum. Het moet naar verf 
ruiken”, zegt de Oisterwijkse. “Dat 
werkt stimulerend. Voor sommigen 
is dit het enige uitje in de week. We 
zijn heel serieus, ik wil ze iets leren. 
Door hun ziekte gaat er al zoveel 
achteruit, dit kunnen ze blijven doen. 
Het is echt iets van hun.”

Betty (72) tekent en schildert al sinds 
ze een potlood kan vasthouden. “Mijn 
vader tekende met me. Als ik thuis-
kwam uit school had -ie weer wat be-
dacht om te maken.” In de koffiepau-

ze laat ze de anderen haar werk zien, 
ze heeft een selectie meegenomen van 
huis. Er zitten veel portretten bij. “Ik 
was docent op de middelbare school, 
Nederlands gaf ik. Als kinderen las-
tig waren dreigde ik altijd dat ik alle 

kinderen uit de klas een tekening van 
de lastpak zou laten maken als ze niet 
ophielden. Dat werkte goed, dan was 
het geklier zo over.” Thuis lukt het 
haar niet meer zo goed de kwast ter 
hand te nemen. “De muren hangen 
vol. Dus als ik een goed idee heb, vind 
ik dat ik maar moet wachten op een 
béter idee. En dan komt het er niet 
van.”

De tekeningen
Soms wordt wel duidelijk dat het 
geheugen van de schilders achteruit 
gaat. Na de les volgt een werkbespre-
king. Mantelzorgers druppelen bin-
nen om te kijken naar de vorderingen 

van die week. Alle werken staan op 
een rij, de kunstenaars zitten er in een 
halve kring om heen. Ellen Geerts be-
spreekt het werk, maar ondanks haar 
vermaningen blijft één cursist opstaan 
en dingen veranderen aan het portret 
waar ze eerder aan gewerkt heeft. Het 
maakt niet veel uit, de rest luistert 
onverstoorbaar. “Hoe dat kraagje van 
dat jasje om die hals zit, heel goed”, 
zegt Ellen over de tekening van Ria. 
“En dat hoofd, met dat oor, heel goed 
gedaan. Je kunt zien dat je goed hebt 
gekeken.”
Beeldkracht is gericht op mensen met 
geheugenproblemen die thuis wonen, 
maar als cursisten verhuizen naar een 
zorglocatie is dat geen reden om te 
stoppen. Er moet wél afscheid wor-

den genomen als ze veel persoonlij-
ke verzorging nodig hebben of het te 
moeilijk wordt om zich uit te kunnen 
drukken in beelden.  

nadruk op wat nog wél kan
De belangstelling voor de lessen is 
groot, er is zelfs een wachtlijst. Om-

dat Atelier Beeldkracht geen structu-
rele financiële ondersteuning krijgt, 
moet Geerts jaarlijks opnieuw subsi-
dies aanvragen en fondsen werven. 
“Maar we zouden graag meer mensen 
in de gelegenheid stellen te ontdek-
ken wat er nog wél allemaal kan; de 
nadruk leggen op de mogelijkheden 
in plaats van de beperkingen die de-
mentie met zich meebrengt.” 

Na de werkbespreking vertrekken 
de cursisten. Sommigen alleen, som-
migen onder begeleiding. Het werk 
van deze les moet nog drogen, maar 
eerder werk gaat mee naar huis. Daar 
begint het wachten op het dichtstbij-
zijnde lichtpunt: de schilderles van 
volgende week.  
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Eten draait niet alleen 
om voedingsstoffen, ook 
de sociale betekenis is 
van groot belang. In het 

kader van project ‘Vergeet niet te 
eten’ deelt LEEF! Met dementie 
vijf tips en weetjes over eten met 
en voor mensen met dementie. 

1. samen doen
Laat iemand met dementie helpen bij 
het koken. Kijk wat diegene nog wél 
kan en betrek iemand bij het berei-
den van de maaltijd. Bijvoorbeeld het 
dekken van de tafel, het schillen van 
de aardappels of samen boodschap-
pen doen.

2. techniek als hulpmiddel
Vergeet iemand regelmatig te eten? 
Dan kan techniek helpen. Gebruik 
een digitale agenda om te waarschu-
wen wanneer het etenstijd is. Tech-
niek biedt volop mogelijkheden waar 
je gebruik van kunt maken.

e

Vergeet niet te  
eten

3. smaak verandert
Door geheugenproblemen kan ie-
mands smaak veranderen. Was ie-
mand vroeger geen zoetekauw, dan 
vindt hij nu snoepjes misschien wel 
super lekker. Blijf dus in de gaten 
houden waar iemand van houdt en 
vul het niet voor diegene in.

4. Voorkom keuzestress
Te veel keus voor het eten werkt ver-
warrend. Bied iemand maar twee op-
ties, zoals vlees of vis. Kiest diegene 
voor vis? Vraag dan welke vis, bij-
voorbeeld zalm of kabeljauw.

5. samen (uit) eten
Ook voor iemand met geheugenpro-
blemen blijft uit eten gaan leuk. Ga 
eens samen naar een restaurant of eet 
thuis bij een familielid. Gaat het eten 
misschien wat moeilijker? Kies dan 
voor een gerecht dat je met de han-
den kunt eten, zoals kippenpootjes of 
spareribs. Smakelijk eten!

Tekst: Wies Arts

PERSOONLIJK
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edereen wil graag zo 
lang mogelijk zelfstandig 
blijven leven en wonen. 

Ook mensen met dementie. 
Mantelzorgers zijn daar de spil 
in; zonder hen is dat vaak niet 
mogelijk. Onbedoeld verliezen 
we de mantelzorger wel eens 
uit het oog, omdat de aandacht 
vaak uitgaat naar degenen die 
zij verzorgen. Dat kan grote 
gevolgen hebben.

“Als het met de mantelzorger goed 
gaat, gaat het ook beter met dege-
ne die wordt verzorgd”, zegt Paul 
Hoogenberk, bestuurslid van stich-
ting Into D’mentia. Hij is medeverant-
woordelijk voor het project ‘Dementie 
en Nu’. “Toen ik nog bij zorgverzeke-
raar VGZ werkte, ben ik gevraagd on-
derzoek te doen naar sociale innovatie 
rond dementiezorg. Daarbij stuitte ik 
op een langlopend onderzoek van de 
Amerikaanse hoogleraar Mary Mittel-
man.” Zij toonde aan dat als mantel-
zorgers meer steun krijgen, ze beter 
met de zorg kunnen omgaan en men-
sen met dementie langer thuis kunnen 
blijven wonen.

omvallende mantelzorger
“Mantelzorgers hebben vaak veel 
stress; ‘hoe krijg ik de zorg allemaal 
geregeld? Ik kan toch niet steeds 
anderen om hulp vragen?’” schetst 
Hoogenberk. “Maar ook de verande-
rende relatie met naasten kan grote 
impact hebben. Als we daar geen aan-
dacht aan geven, valt de mantelzor-
ger om en moet iemand met dementie 
veel eerder naar een instelling.”
In de Verenigde Staten bleek deze ‘in-
tramuralisering’ met ruim 550 dagen 
naar achter geschoven te kunnen wor-
den. “Dat zie ik in Nederland nog niet 
gebeuren, omdat onze maatschappij 
heel anders is. Maar als op deze ma-

nier mensen wel langer thuis kunnen 
blijven, zonder dat mantelzorgers er-
aan onderdoor gaan, is dat toch het 
beste resultaat dat we kunnen berei-
ken?”

coaching
Het onderzoek van Mittelman was de 
basis voor Dementie en Nu, dat is ont-
wikkeld door het Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen. Met de hulp 
van VGZ is het programma naar Ne-
derland gehaald en na twee succesvol-
le pilots wordt het nu in verschillende 
regio’s ingezet. Gecertificeerde coa-
ches bieden mantelzorgers in meer-

dere sessies kennis, vaardigheden en 
coping -strategieën op het gebied van 
zorg, financiën, veiligheid en com-
municatie aan. “Wat ik zo mooi vond 
om te zien, is dat de groepen ook na 
het traject elkaar blijven opzoeken 
en echt een supportgroep voor elkaar 
zijn”, glimlacht Hoogenberk.

Into D’mentia is met organisaties in 
verschillende regio’s en provincies in 
gesprek om Dementie en Nu op nog 
meer plekken mogelijk te maken, en 
in januari 2019 vindt er een sympo-
sium plaats. Hoogenberk: “Zonder 
mantelzorgers zouden mensen met 

Vergeet
de mantelzorger
niet

i

‘Zonder mantelzorger moet 
iemand met dementie eerder 

naar een zorginstelling’

dementie veel eerder in een zorgin-
stelling terecht komen, terwijl ze dat 
helemaal niet willen. Dus we mogen 
de mantelzorger niet vergeten!”

Meer informatie over ‘Dementie en Nu’ is 
te vinden op www.intodmentia.nl
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oor iedereen is het 
herkenbaar: voorwer-
pen, geuren of muziek 
uit het verleden roepen 

herinneringen op. Hoe mooi 
is het als je daarmee mensen 
met dementie een moment van 
geluk kunt bezorgen, dacht 
Sabine Maes. Met haar bedrijf 
beleef! verzorgt ze nostalgi-
sche belevenissen.

V

‘Terugblik op Geluk’ heet de ervaring 
die Sabine biedt. Met een trolley vol 
blikken  gevuld met nostalgische voor-
werpen bezoekt ze dagbestedingscen-
tra en (woon)zorglocaties. “Ik wil 
mensen een geluksmoment laten be-
leven. Een moment waarop ze even 
beseffen ‘Hé, dat weet ik nog’.”

trolley
Deze maandagmiddag is ze bij de 
dagbesteding van zorgboerderij Ons 
Erf in Udenhout. De tafels zijn gedekt 
met oude bloemetjeskleden, uit de 
pick-up klinkt muziek van Pat Boone 
en sommige deelnemers zijn al aan 

Herinneringen uit een blik: 

een moment van geluk

Tekst en fotografie: Manon de Boer

‘Talkpoeder, dat 
ken ik nog wel!’

het snuffelen in de oude tijdschriften 
die op tafel zijn gelegd. Een voor een 
gaat Sabine de mensen langs. “Ieder-
een krijgt een moment van aandacht.” 
Uit het eerste blikje verschijnt een ba-
boesjka. “Dat zijn er vijf voor de prijs 
van één!” lachen de dames aan tafel.

Dat de inhoud van de blikken ook 
confronterend kan zijn, blijkt wan-
neer een mini-caleidoscoop de tafel 
rondgaat. Annie* (76) is slechtziend 
en het lukt haar niet erdoorheen te 
kijken. Sabine: “Het kan altijd gebeu-
ren dat iemand emotioneel wordt, ik 
probeer daar zo goed mogelijk op in 
te spelen. Bij Annie was dat de Eau de 
Cologne. Die geur gaf haar gelijk een 
glimlach op het gezicht.”
 

treinkaartjes & talkpoeder
In elk blik zit een uniek voorwerp: 
van een lei en griffel tot talkpoeder. 
“Ja, dat ken ik nog wel. Dat ruikt zo 
lekker hè?” roept Ria (66) gelijk. Zelf 
kiest ze zonder twijfel het sigaren-
blikje, en merkt scherp op: “Oh, 4,40 
gulden. Deze waren duur!” De inhoud 
valt echter tegen: een paar stokoude 
treinkaartjes. De mannen slaan aan 
op een oude scheerset – ‘die mesjes 
waren het beste’ –, de bekende mo-
lenlucifers en mini-soldaatjes. 

 “Mijn doelgroep is behoorlijk breed: 
mensen tussen de 60 en 95 jaar”, ver-
telt Sabine. Ze vult haar blikken dus 
met spullen uit de jaren dertig tot 
zeventig. “Gevonden in brocantewin-
kels, op vintagemarkten, bij de kring-
loop of op zolder bij mijn ouders. Van 
de meeste spulletjes weet ik wel iets, 
dus als er geen verhaal naar boven 
komt geef ik zelf een aanzet, vaak 
helpt dat.”

Om de beleving compleet te maken 
krijgt iedereen een lekker hapje tij-
dens de activiteit. “Kaas met augurk, 
of koekjes zoals crème spritsen. Zo 
creëer je de sfeer van vroeger, prik-
kel je alle zintuigen én roep je allerlei 
herinneringen op.”

* De naam Annie is om privacyredenen 
gefingeerd.

Sabine verzorgt de belevenis Terugblik 
op Geluk op aanvraag. Meer informatie is 

te vinden op www.beleefjegeluk.com
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“Mensen worden steeds ouder. Daar-
door groeit ook de groep mensen met 
een verstandelijke beperking én de-
mentie”, vertelt Anke van de Made, 
die namens Stichting Zet projectleider 
is van ‘Samen kom je verder’. Vooral 
bij mensen met downsyndroom (tri-
somie 21), is de kans op dementie 
veel groter. Dit komt doordat juist 
chromosoom 21 het gen bevat voor 
de aanmaak van het eiwit APP, waar-
uit een plakkerig amyloïd-eiwit wordt 
gevormd. Dat hoopt zich op in de ka-
rakteristieke alzheimerplaques. Deze 
eiwitophopingen en het daaropvol-
gende proces beschadigen het brein 
en leiden uiteindelijk tot dementie. 
Bovendien ontwikkelt dementie zich 
al veel eerder bij deze groep.

kennis vergroten
“Het is bij deze mensen lastig de eer-
ste signalen van dementie te herken-

ensen met een verstandelijke beperking hebben 
een grotere kans om dementie te krijgen dan 
mensen zonder een verstandelijke beperking. 
Maar het is niet altijd even makkelijk dit vroeg-

tijdig te herkennen, omdat tekenen onder de beperkingen 
verborgen kunnen gaan. Het project ‘Samen kom je verder’ 
wil door kennis te delen, verzorgenden handvatten geven 
om tekenen te herkennen, om zo de eerste stappen naar de 
juiste zorg te kunnen zetten.

m

‘er is Zoveel 
BehoeFte 

aan kennis’

Anke van der Made

nen”, gaat Van der Made verder. “Is 
gedragsverandering het gevolg van 
dementie of een gevolg van de be-
perking? Met ‘Samen kom je verder’ 
willen we de kennis rondom deze pro-
blematiek vergroten, voor zowel zorg-
verleners als de naasten.” Dit gebeurt 
onder meer met informatiebijeen-
komsten, proeftuinen in zorgorgani-
saties en toegepast onderzoek. Door 
gemeenten, zorginstellingen en>

Tekst: Michiel Stol

Alain Dekker wordt geflankeerd door 
Simone Zandbergen (l) en Wilma 
Goudbeek (r), gastvrouwen van de 
Dementietafel Groningen. Zij serve-
ren de 120 bezoekers koffie, thee en 
lekkere zelfgemaakte ‘vulkoeken’.

Fotograaf: Jan ten Napel

LEEF! 32



LEEF! 34 LEEF! 35

MAATSCHAPPIJ & WETENSCHAP

ontact maken met 
iemand die (beginnen-
de) dementie heeft is 
makkelijker gezegd 

dan gedaan. Hoe kun je een 
familiebezoek toch betekenis 
geven en tegelijk het geheugen 
van je dierbare prikkelen? De 
BrainTrainerPlus helpt daarbij.

C

BrainTrainerPlus is een spelcomputer 
voor mensen met beginnende demen-
tie. “We willen ze het gevoel geven 
dat ze nog altijd iets kunnen”, vertelt 
Hendrik-Jan van Katwijk, eigenaar 
van BrainTrainerPlus. De quizzen en 
spelletjes zijn gericht op herkenning. 
Achter elk onderwerp zitten zes ni-
veaus. Het algoritme bepaalt na elke 

vraag de moeilijkheidsgraad. “Heb je 
iets fout? Dan maken we het makke-
lijker. Heb je iets goed? Dan maken 
we het moeilijker.”
 
Volgens Hendrik-Jan is de Brain-
TrainerPlus een prachtig middel om 
gesprekken met iemand die demen-
tie heeft aan te wakkeren. “Een qui-
zvraag kan al aanleiding geven tot 
een praatje, bijvoorbeeld over de 
introtune van Swiebertje.”
 

Personaliseren
Families kunnen quizzen ook perso-
naliseren. Via de zorginstelling kan 
een account worden aangevraagd 
om quizzen samen te stellen of een 
familieboek te maken. Bij de zorgin-
stelling kunnen ze vervolgens op de 
BrainTrainerPlus inloggen om met 

hun familielid het boek te bekijken of 
de quiz te spelen.
 
“Daardoor komen herinneringen om-
hoog. Dat maakt het bezoek makke-
lijker én leuker.” Als je de computer 
combineert met de juiste omgang met 
iemand – denk aan dichtbij zitten, ie-
mand aankijken en regelmatig aan-
raken – versterkt dat het contact. Zo 
ga je met een goed gevoel graag nog 
eens op bezoek.
 

Zelf een quiz of familieboek maken voor 
een familielid? Meer informatie is te vin-

den op www.braintrainerplus.com

Een betekenisvoller familiebezoek 
met De braintrainerPlus

ADVERTORIAL

MBO-onderwijsinstellingen aan el-
kaar te koppelen, wil Stichting Zet 
de kennis en bewustwording van de 
problematiek verbeteren en vertalen 
naar de praktijk.
Een vorm van informatiebijeenkom-
sten zijn ‘Dementietafels’, vergelijk-
baar met het Alzheimer Café, maar 
dan gericht op dementie bij mensen 
met een verstandelijke beperking. “Er 
zijn nog zoveel vragen. In de mees-

‘De eerste 
signalen Zijn lastig 

te herkennen Bij 
DeZe groeP’

te provincies worden Dementietafels 
georganiseerd, zo ook in Groningen. 
“Er zijn op zo’n avond 120 mensen. 
Soms moeten we met een wachtlijst 
werken”, zegt Alain Dekker, die als 
onderzoeker aan de Rijksuniversiteit 
Groningen betrokken is bij ‘Samen 
kom je verder’ en regelmatig bij een 
Dementietafel aanschuift. Dekker is 
een van de weinige onderzoekers in 
Nederland die zich specifiek richten 
op dementie bij mensen met downsyn-

droom. “Sommige vragen hebben we 
door ons onderzoek kunnen beant-
woorden, maar veel andere helaas 
nog niet. Daar is meer onderzoek 
voor nodig.”

gedragsveranderingen
Uit de algemene bevolking weten we 
dat gedragsveranderingen door de-
mentie al vroeg kunnen voorkomen 
in het ziekteproces. Dekkers onder-
zoek naar deze veranderingen richt 
zich op mensen met downsyndroom. 
Samen met zorginstellingen ontwik-
kelde hij een nieuwe vragenlijst die 
gebruikt wordt tijdens interviews van 
orthopedagogen met familieleden of 
begeleiders. “Naasten zien verande-
ringen vaak als eerst, omdat ze veel 
tijd met iemand doorbrengen.”

Het onderzoek, waaraan 281 mensen 
met downsyndroom en hun omgeving 
meededen, toont aan welke veran-
deringen relevant zijn en welke juist 
minder. Een toename van angstige, 
apathische en depressieve sympto-
men kwam veel voor bij mensen met 
downsyndroom én dementie. “De uit-
komsten kunnen bijdragen aan het in 
een vroeger stadium herkennen van 
gedragsveranderingen en eerder aan 
de bel kunnen trekken.” Daadwerke-
lijk vaststellen of iemand dementie 

heeft, blijft een multidisciplinair tra-
ject.

Een uitgebreid netwerk
Naast (informele) zorgverleners spe-
len ook gemeenten en opleidingen 
een grote rol in de aanpak van de zorg 
voor deze mensen. “Het is belangrijk 
dat er bij gemeenten kennis is over 

deze groep. De mensen zijn onderdeel 
van de samenleving en gemeenten 
kunnen helpen met het creëren van 
dementievriendelijke omgevingen”, 
legt Van der Made uit. “Ook gaan we 
de aandacht bij zorgopleidingen ver-
groten, zodat zorgverleners er dan al 
mee in aanraking komen. Alleen met 
een uitgebreid netwerk kunnen we 
het bewustzijn vergroten.”

“De behoefte naar kennis is enorm 
groot”, signaleert Dekker. “Daarom 
blijven we doorgaan met ons onder-
zoek en kunnen we via ‘Samen kom je 
verder’ wat we geleerd hebben delen 
en de zorg voor deze mensen beter in-
richten.”

‘er Zijn nog 
Zoveel vragen’
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e behoefte aan innova-
tie in de ouderenzorg is 
vandaag de dag groter 
dan ooit doordat het 

aantal ouderen met een zorg-
vraag stijgt. Technologische 
ontwikkelingen bieden daarom 
mogelijkheden.

D
De Wever | DOT (Dementie Onder-
steuning en Training) is als zorgver-
lener betrokken bij verschillende in-
novatieve ontwikkelingen, samen met 
partijen die niet altijd voor de hand 
liggen. Zoals het Europese project 
DayGuide. Het project zit nog in de 
testfase maar ondersteunt mensen in 
hun dagelijkse handelingen. Een app 
geeft thuiswonende ouderen meldin-
gen en instructies waarmee ze de re-
gie over hun leven behouden.

beweging
Een ander project waar aan meege-
werkt wordt, is Co-Train. Die ont-
wikkelt een applicatie om beweging 
onder ouderen te stimuleren. De oe-
feningen variëren van kracht- tot ba-
lansoefeningen die zittend, staand of 
lopend kunnen worden gedaan. Een 
fysiotherapeut begeleidt hen op af-
stand. Ook dit project bevindt zich in 
de testfase.

De Wever | DOT ontwikkelt zelf bo-
vendien in samenwerking met ict-stu-
denten de Ontmoetingsapp. Hiermee 
kunnen ouderen op interesse vrijwil-
ligers of gelijkgestemden in hun wijk 
vinden. De toepassing staat nog in de 
kinderschoenen, maar het eerste pro-
totype is inmiddels gereed. Evenals 

Techniek zoekt Thuis, een initiatief 
met de Brabantse Proeftuin Demen-
tie, waarbij mensen kennismaken met 
techniek als ondersteuning in de zorg.
 
Al deze ontwikkelingen helpen oude-
ren hun autonomie te behouden, en 
dat is precies waar De Wever | DOT 
voor staat.
 

Op de hoogte blijven van deze 
innovaties? www.dewever.nl

teChniek en innovatie maken 
het leven menselijker

ADVERTORIAL

Verse basilicum, rode tomaatjes, ricotta en een scheutje 
olijfolie. Op mijn huid weerkaatst de warmte uit de oven. 
Ik schenk twee glaasjes limoncello in.

Weet je nog toen het volle maan was, vraagt mijn vrien-
din. We liepen naar het uitkijkpunt bovenop de berg. Er 
was geen tijd, geen haast van alledag. We deelden fijne en 
aangrijpende herinneringen uit onze levens. Ik voelde me 
tijdens die Italiaanse vakantie verbonden met haar. Het 
maanlicht schitterde in het zeewater. 

Herinneringen helpen om ons leven vorm te geven. Waar 
heb ik de autosleutels gelaten? Wat voelde ik toen ik hem 
voor het eerst zag?
Mijn leven gaat snel. Zondagmorgen vloog ik naar Lon-
den. Enkele uren nadat ik het Halfacht-nieuws had ge-
presenteerd. Een paar dagen in een stad vol hectiek. Bij 
thuiskomst, dinsdagavond, meteen naar bed. Vier uur 
later rijd ik van Brabant naar Hilversum voor het Ont-
bijtnieuws. De dagen erna gaan precies zo, plus zakelijke 
meetings, inleeswerk voor congressen, sport en theater-
voorstellingen. Prachtig die hectiek en stress. Ze maken 
het voor mij mogelijk om te presteren.

Maar waar is de tijd om stil te staan en herinneringen op 
te halen? Steeds vaker besef ik dat dit ‘snelle leven’ ook 
een keerzijde heeft. Dementie gaat ook over herinnerin-
gen. Over het verlies ervan of het terugvinden van mo-
menten uit je leven door muziek of foto’s. Over afscheid 
nemen. Dierbaren die er niet meer zijn. Nooit meer samen 
limoncello drinken en gedachten laten samensmelten.

Het bewust prikkelen van het geheugen is waardevol voor 
mensen met dementie. Maar geldt dat niet voor iedereen? 
Zeker wel voor mij. Wat is de waarde van herinneringen 
als ik niet de tijd neem om te voelen, te proeven, te ruiken 
en het leven te ervaren?

Het ovenbelletje rinkelt. De geur van zoete tomaatjes vult 
de keuken. Ik sluit mijn ogen.

Column
‘steeds vaker besef ik dat dit ‘snelle 

leven’ ook een keerzijde heeft’

Meike de Jong (39) is een van de vijf bekende 
Brabanders die zich inzetten voor een de-
mentievriendelijke provincie. Ze is presentator 
en redacteur bij RTL Nieuws, nieuwslezer bij 
Radio 538 en werkt als dagvoorzitter of ge-
spreksleider bij congressen.
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Dementie is niet erfelijk. Tenminste, in de 
meeste gevallen niet. Maar hoe beleef je de 
ziekte als je beide oma’s Alzheimer hadden 

en aan de gevolgen ervan zijn overleden? 
Schrijfster Linda* doet haar verhaal en 

gaat op zoek naar antwoorden over de-
mentiezorg vandaag de dag.

‘bijna de helft van 
mijn leven heb ik 
een oma met 
dementie gehad’
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ijn oma was de lief-
ste, maar ze ging 
langzaam achteruit. 

Een voor een sloten de afdelingen in 
haar hoofd. Eerst die voor nieuwe in-
formatie. Toen daar het licht uit was, 
werd er al op de volgende deur ge-
klopt. In het begin waren de stapjes 
onzichtbaar, maar toen het proces 
eenmaal duidelijk was, was het niet 
meer te ontkennen. Toen de meeste 
cognitieve departementen in haar 
hoofd buiten werking waren gesteld 
was het nog niet klaar. Op een gege-
ven moment hield ze op met lopen. 
Daarna met zitten. En op een dag 
deed ze haar ogen niet meer open. 
Anderhalf jaar geleden werd het al-
lerlaatste verbindinkje doorgeknipt; 
dat wat haar grote hart deed kloppen.

PERSOONLIJK

"m

Mijn andere oma ging strijdend ten 
onder. Ook zij was de liefste, en wilde 
koste wat kost controle houden. Dat 
dat niet lukte zorgde voor paniek, en 
woede. Het manifesteerde zich voor 
het eerst op een reis naar Rome. Oma, 
die zich zonder gêne of vrees de hele 
dag in dure taxi’s liet rondrijden, wil-
de elke avond precies weten hoeveel 
geld ze had uitgegeven. Gek vonden 
we dat, maar we hielpen haar lijstjes 
te maken. Toen het thuis eigenlijk 
niet meer ging, ondanks hulp, wilde 
ze van geen tehuis weten. Totdat het 
écht niet meer ging. 
Woest was ze over de verhuizing naar 
een zorgcentrum. En verdrietig. Elke 
dag vertelde ze dat ze huilend wakker 
was geworden omdat ze eigenlijk niet 
meer wilde leven. Tot een week voor 
haar dood was ze zo fit als een hoen-
tje, lichamelijk dan.

Bijna de helft van mijn leven heb ik 
een oma met dementie gehad. Ze tik-
ten allebei de negentig aan. En hun 
laatste jaren waren beangstigend. De 
ene die zo kalmpjes haar lot had on-
dergaan, zou je wat kwiekheid van 
de ander wensen. Zodat ze nog had 
kunnen genieten van een wandelinge-
tje. De ander, die makkelijk dat wan-
delingetje maakte, had je wat van de 
pais en vree van de eerste gewenst, 
zodat ze ervan had kunnen genieten.

over veertig jaar?
Ondertussen gruwel ik. Mijn vader 
wil dat ik hem smoor met een kussen 
als hij ooit zijn waardigheid verliest. 
Mijn moeder zou het denk ik niet erg 
vinden als ik haar gestampte stoof-
peertjes moet voeren, maar vond het 
wel zwaar dat ze nét de kinderen 

‘Wie veegt 
míjn billen 

af?’
het huis uit had toen ze de zorg voor 
haar recalcitrante moeder kreeg. En 
ik denk ook aan mezelf over veertig 
jaar. Wie veegt míjn billen af?
‘Dementie is niet erfelijk’, zeggen alle 
deskundigen. Dat wil zeggen, niet de 
dementie die mijn omaatjes kregen 
toen ze ver in de tachtig waren. Maar 
één op de vijf mensen krijgt het, en 
ik schat mijn kansen niet zo positief 
in. Mijn ene oma was bemiddeld en 
sleet haar laatste jaren in een luxueu-
ze zorgvilla met veel personeel. Het 
bed van de andere oma stond, welis-
waar in Spanje, in een kamertje dat 
ze moest delen met een andere oude 

dame. Ze was bovendien voor een 
groot deel afhankelijk van de zorg van 
haar familie, die vele uren sleet aan 
de rand van haar bed. In Nederland 
is het beter geregeld, maar zo luxe als 
mijn Nederlandse oma het had, zit er 
voor mij vrees ik niet in.

Passende zorg
“We kijken anders naar dementie-
zorg”, zegt Peter Verkuijlen. Hij is re-
giomanager bij BrabantZorg en stelt 
me gerust. “Wat we beter proberen 
te doen, is individueel bepalen wat 
iemand nodig heeft. We willen men-
sen écht leren kennen, en van daaruit 
begeleiden en zorgen.” Hij neemt het 
voorbeeld van een boer. Die heeft zijn 
hele leven over het wijde land uitge-
keken en is doodongelukkig op een 
gesloten afdeling. “Maar”, zo geeft hij 
toe, “dat vergt een andere manier van 
werken. Er kunnen onverwachte din-
gen gebeuren, dat vraagt ook wat van 
de betrokkenen.”

Wat betreft die naasten van een cli-
ent verandert er ook veel, zegt Ver-
kuijlen. “We hebben tegenwoordig fa-
miliecoaches. Ze leren families die te 
maken krijgen met dementie om het 
gesprek aan te gaan. Ze zijn onpar-
tijdig en kunnen helpen openingen 
te vinden om het goede gesprek te 
voeren.” Dat is handig voor mij, be-

denk ik, voor als ik later ruzie krijg 
met mijn vader omdat ik hem niet wil 
smoren met een kussen, of mijn eigen 
kinderen tot waanzin drijf.

“Bij Brabantzorg voeren we ook Sa-
menBetrokken-gesprekken met de 
familie, of bijvoorbeeld met de buur-
man of een fietsmaatje. Iedereen die 
betrokken is bij een cliënt schuift aan. 
Dan beantwoorden we vragen, delen 
we kennis, en maken we concrete af-
spraken. Dat het fietsmaatje eens in 
de twee weken een fietstochtje met de 
cliënt maakt bijvoorbeeld.”

Medicijn
En dan is er nog de vooruitgang die 
in mijn voordeel werkt. Nu al kunnen 
mensen met geheugenproblemen hun 
dagelijks rondje door het dorp maken 
omdat ze een gps-zender bij zich dra-
gen. Mochten ze verdwalen, dan zijn 
ze altijd te traceren. Als ik over veer-
tig jaar aan de beurt ben zijn er vast 
nóg betere uitvindingen. Of, en dat 
hoop ik nog het meest, gewoon een 
medicijn tegen die rotziekte.”

*Om privacyredenen is Linda een 
gefingeerde naam

‘als ik over veertig jaar 
aan de beurt ben, zijn er 
vast betere uitvindingen’
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Dag mama
Dag Mama is een voorstelling van ouderenpsycholoog Sarah 
Blom en gaat over een vrouw die zichzelf aan het verliezen is. De 
brandende vraag voor dochter hoe daarmee om te gaan. Beleef 
en begrijp als nooit tevoren wat de ziekte met iemand doet. Hoe 
beter je ermee kunt omgaan, hoe meer je kunt betekenen voor de 
mens met dementie én voor elkaar.
 
Kaartjes: €39,50 p.p.
www.oudwordenmetzorg.nl

Lezersactie

LEEF! met dementie mag 1x twee kaartjes voor Dag 

Mama weggeven. Wil je kans maken? Schrijf je dan vóór 

maandag 11 februari in voor de online nieuwsbrief van 

dementievriendelijk.nl door je naam, mailadres en tele-

foonnummer naar info@dementievriendelijk.nl te stu-

ren. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uit-

slag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dagelijks leven met 
dementie
Anne-Mei The vertelt in 
dit boek hoe mensen met 
dementie en hun naasten 
leven met dementie. The 
biedt daarmee handvatten 
aan onder meer mantelzor-
gers om het omgaan met 
dementie makkelijker en 
betekenisvoller te maken.

Uitgeverij Thoeris, €19,95

Zolang ik er ben
Journalist Erik Zwiers volg-
de zes mensen met de-
mentie. In dit boek vertellen 
ze hoe zij vorm proberen te 
geven aan hun verande-
rende leven. Hun verhalen 
laten zien dat een waardig 
leven met dementie ligt in 
een sociale benadering van 
dementie door zorgprofes-
sionals en naasten. 

Stichting Dilemmaboek, €29,95

Dementie in beeld
Dit boek toont het leven 
van Herman, die in 2008 de 
diagnose Alzheimer kreeg 
en in 2016 in zijn eigen 
bed overleed. Thuisblijven 
was zijn grootste wens. In 
dit boek laat Francien van 
de Ven met veelal beelden 
zien wat ze is tegengeko-
men en geeft ze praktische 
tips voor anderen.
 
Francien van de Ven, €14,95

bovenkamer - Een dirigent met alzheimer
Een integere theatervoorstelling over de belevingswereld van meneer Meyer. Hij was 
ooit dirigent, maar nu hij Alzheimer heeft is hij in zijn beleving nog steeds dirigent. 
Schrijver en acteur Thomas Borggrefe speelt deze voorstelling op locatie en gaat na de 
voorstelling in gesprek met het publiek voor vragen en verdieping.
 
Op aanvraag
www.krachtvanbeleving.nl

Zoeken
De voorstelling Zoeken van Toneelgroep Medemens uit Laarbeek bestaat uit zes korte 
scènes met dagelijkse taferelen. De scènes zijn herkenbaar voor iedereen, maar krijgen 
een andere lading doordat bezoekers worden geconfronteerd met het gedrag van een 
man met dementie. Deze korte voorstelling wordt nog tot maart 2019 opgevoerd.
 
Op aanvraag
hbouwmans@vierbinden.nl

Theater- en boekentips

boeken over dementie en mantelzorg
Dementie, hoe ga 
je ermee om?
Aan de hand van de 
honderd meest gestelde 
vragen door mantelzorgers 
nemen Ezra van Zadel-
hoff en Tosca Janssens je 
mee in de wereld van de 
dementie. Een positief en 
praktisch boek met 100 
adviezen om meteen in de 
praktijk te brengen.
Uitgever Anderz, €20,00

het Dementietheater
Samen met de MarkTwo Academy verzorgt Ervarea het Dementietheater. Inhoude-
lijke kennis over dementie wordt gecombineerd met levensechte theaterscènes over 
het ziekteproces, de worsteling van de mantelzorgers en het perspectief van de per-
soon zelf. De voorstelling is geschikt voor iedereen die te maken heeft met dementie.

 
Op aanvraag

info@ervarea.nl
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Avoord biedt ouderenzorg in de regio 
Etten-Leur en Zundert en is gespecia-
liseerd in dementiezorg en High Care 
Hospicezorg. “De zorg is enorm in 
ontwikkeling. In de medische zorg is 
het heel normaal naar bestaande be-
handelmethoden te kijken en die te 
verbeteren. In de ouderenzorg is dat 
nog minder ingebakken”, vertelt pro-
grammamanager Sharissa Corporaal. 
“In die sector en in de dementiezorg 
kunnen we nog veel verbeteren.”

De wens van de cliënt
Een van die zaken is het achterhalen 
wat de wensen van de cliënt zijn. “Het 
komt regelmatig voor dat zorgme-
dewerkers handelingen overnemen, 
zoals het inschenken van de koffie 

et hart en ziel helpen zorgmedewerkers mensen met 
dementie; ze proberen het hen zo veel mogelijk naar 
hun zin te maken. Maar soms kan dat ertoe leiden dat 
de zorgmedewerkers de regie overnemen. Bij zorg-

aanbieder Avoord proberen ze dit zoveel mogelijk te voorkomen, 
door de ontwikkeling van het SOCAV-zorgconcept.

ADVERTORIAL

m
of drinken pakken”, gaat Corporaal 
verder. “Maar weet je wel zeker dat 
dat is wat de cliënt wil? Neem je de 
regie niet te veel uit handen?” Om die 
regie weer terug te leggen bij de cli-
ent, ontwikkelde Avoord, in samen-
werking met Maud Graff (Hoogleraar 
Ergotherapie aan het Radboudumc) 
en Mirjam van Reisen (Hoogleraar In-
ternational Relations, Innovation and 
Care aan Tilburg University) het SO-
CAV-concept.

“SOCAV staat voor Spiegelen, Opti-
maliseren, Compenseren, Aanleren 
van Vaardigheden. Zo helpen we 
medewerkers om beter te achterha-
len wat de cliënt precies wil of no-
dig heeft. Dat gebeurt onder andere 

door meer in gesprek te gaan met 
cliënten en hun naasten”, zegt Cor-
poraal. SOCAV is een uitgebreid coa-
chingstraject, waar aan de ene kant 
de vaardigheden van cliënten worden 
verbeterd en aan de andere kant me-
dewerkers reflecteren op hun eigen 
handelen. Gedurende het traject zijn 
gegevens verzameld over de effectivi-
teit van SOCAV en de effecten op me-
dewerkers en organisatie zelf. “Cliën-
ten hebben nu meer de regie in eigen 

handen en medewerkers ervaren min-
der werkdruk, doordat cliënten weer 
zelf handelingen oppakken.”

accreditatie door topcare
Mede door dit project staat Avoord 
op het punt geaccrediteerd te worden 
door Stichting Topcare. Die stichting 
wil de zorg binnen de verpleeghuis-
sector verbeteren door een onder-
zoekscultuur in de langdurige zorg te 
creëren en kennis binnen de sector te 

delen. “Dat doen wij onder andere via 
het Kennisnetwerk Dementie, waar 
we ook de resultaten van SOCAV in 
delen”, zegt Corporaal. 

Onlangs heeft de accreditatiecommis-
sie van Stichting Topcare een advies-
rapport opgesteld. “Als het uiteinde-
lijke besluit van de stichting positief 
is, is Avoord de eerste zorgaanbieder 
op het gebied van dementie in Neder-
land die dit predicaat ontvangt.”

Meer informatie is te vinden op 
www.avoord.nl

Fotografie: Romy Tweebeeke

'CliËnten  
houDen De 
regie over 
hun Zorg'
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naar het museum 
met Dementie

‘Sterren 
staan voor 
licht zijn in 
je hoofd’

Tekst: Romy Dingemans Fotografie: Tom Pijnenburg
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Musea moeten voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Vanuit die overtuiging 
ontwikkelden het Van Abbemuseum 
en het Stedelijk Museum Amsterdam 
in 2013 een programma voor mensen 
met dementie en hun dierbaren: On-
vergetelijk. Een speciaal hiertoe op-
geleide rondleider helpt hen daarbij, 
deze maandag is dat Jenneke. Voor-
dat de rondleiding begint, legt ze uit 
wat ze zoal aan voorbereidingen treft. 
“Kijk, in deze ruimte wil ik één draai-
end werk laten zien. Maar de film die 
wordt afgespeeld moet dan wel wor-
den uitgezet zodat de mensen niet 
te veel prikkels krijgen.” Onderweg 
spreekt ze iemand van het technisch 
personeel aan om het geluid in een 
andere ruimte wat zachter te zetten.

Een uur is lang genoeg
Jenneke is kunsthistorica en geeft 
ook rondleidingen tijdens de regulie-
re openingstijden van het museum. 
De thema’s zijn altijd anders, zo ook 
voor Onvergetelijk. Dit keer heeft ze 
bijvoorbeeld Beweging gekozen. “Met 
thema’s geef ik structuur aan de rond-
leiding”, vertelt ze. “Ik kan uitein-
delijk maar een klein deel van onze 
collectie bespreken, een uur is lang 
genoeg voor deze doelgroep. Boven-
dien wil ik telkens iets anders laten 
zien, het moet immers ook interes-
sant blijven voor de partners en bege-
leiders die meekomen.” Tanja Weijts 
van Stadsopvang Ons Thuis en Bianca 
Middelburg van de Herbergier in Be-
neden-Leeuwen zijn daar blij mee: zij 
nemen maandelijks cliënten mee naar 

et Van Abbemuseum 
in Eindhoven verzorgt 
elke maand een rond-H

leiding speciaal voor mensen 
met dementie en hun dierba-
ren of begeleiders. Altijd op 
maandag, wanneer het mu-
seum gesloten is. Tijdens het 
uur dat de rondleiding duurt, 
zie je deelnemers opleven. 
Gids Jenneke Lambert: “Je 
ziet mensen echt wakker wor-
den. Ze worden gehoord.”

‘Je ziet 
mensen 

echt wakker 
worden’

>

de rondleiding en hebben al een hoop 
mogen zien.

Wiskundige kunst
Voor aanvang drinken de deelnemers 
gezamenlijk een kopje koffie of thee, 
waarna Jenneke ze begeleidt naar het 
eerste werk: het Kabinett der Abstrak-
ten van El Lissitzky. Een abstract werk 
met geometrische vormen. Ze wacht 
tot iedereen zit (er zijn stoeltjes mee-
genomen) en vraagt dan: “Wat zien 
we hier?” Deelnemer Ferdi is snel: 
“Een persoon.” Albert – een andere 
deelnemer – legt vervolgens uit waar 

de persoon uit opgebouwd is: “Ik zie 
halve cirkels, sterren en vierkanten.” 
Hij is wiskundeleraar geweest, vertelt 
zijn begeleidster Tanja. En dat is te 
merken: enthousiast loopt Albert naar 
het werk en beschrijft al wijzend met 
zijn vinger wat hij ziet. “De lijnen in 
de afbeelding kun je bij elkaar op-
tellen en van elkaar aftrekken. Daar-
mee kun je de richting bepalen.” “En 
waarom zouden er juist sterren in het 
hoofd zitten?” vraagt Jenneke. “Dat 
staat voor licht zijn in je hoofd”, ant-
woordt deelneemster Magda. Na dit 
eerste werk wordt al duidelijk wat 

Onvergetelijk met deelnemers doet: 
ze worden gezien, gehoord én kunnen 
zich uitspreken dankzij herinneringen 
die boven komen drijven. 
 

Mooi bruin is niet lelijk
Iedereen draait de stoelen om voor 
het tweede werk. Een replica van 
een Mondriaan met een vergelijkbaar 
schilderij ernaast, wat een origine-
le Van Doesburg blijkt te zijn. Ferdi 
merkt op dat hij het bruin niet vindt 
passen bij de rest. Jenneke legt uit dat 
het een terechte opmerking is, aange-
zien het schilderij is verkleurd. Na 

een kort gesprek over het werk, lopen 
de deelnemers langs twee bewegende 
werken die mooi passen bij het the-
ma. Daarna komen ze – passend bij 
het thema – aan bij de lift. Als deze 
omhoog gaat klinkt er een zangkoor 
dat de hoogte volgend steeds hoger 
zingt. De stemming in de lift is on-
miskenbaar: iedereen zingt spontaan 
mee.
 
Boven aangekomen lopen de deel-
nemers naar het laatste werk van de 
rondleiding: een beeldscherm waarop 
te zien is hoe een drone een berg 

• Het VUmc onderzocht het afgelopen jaar de impact van de 
rondleidingen.
Meer informatie én de resultaten zijn te vinden op 
www.onvergetelijkmuseum.nl

• Voor mensen die helaas niet meer zelf naar een museum kun-
nen gaan, is er de Onvergetelijk Museumtafel. Op deze digitale 
belevenistafel staan foto’s van kunstwerken uit deelnemende 
musea. Aan de hand van vragen over de werken komen men-
sen makkelijker met elkaar in contact. 
Meer informatie is te vinden op www.belevenistafel.nl

Onvergetelijke tips
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‘Deze mensen kunnen 
de mooiste dingen 
zeggen over kunst’

filmt en vervolgens langzaam in-
zoomt op een kasteel; een plek waar 
men zich vroeger veilig waande, maar 
door moderne techniek (zoals de dro-
ne) toch een kwetsbare plek is gewor-
den. Op een gegeven moment is te 
zien dat mensen het kasteel ontvluch-
ten. Of dit werk lastiger te volgen is of 
de groep wellicht vermoeid is, blijft 
onduidelijk, maar feit is dat het muis-
stil blijft. Het is mooi geweest, het uur 
zit erop.
 

grandioos
Deelneemster Henny is na afloop 
laaiend enthousiast: “Het was grandi-
oos!” Ze vertelt dat haar man kunst-
schilder was en ze daarom naar Bene-
den-Leeuwen zijn verhuisd, waar veel 
natuurschoon is om te schilderen. 
“We runden samen een galerie, Piet 
gaf ook les. Ik hielp voornamelijk mee 
met het inlijsten.” De reacties van 
deelnemers zijn precies wat volgens 
Jenneke de rondleidingen van Onver-
getelijk zo bijzonder maakt: “Ik ben 
altijd onder de indruk dat juist deze 
mensen vaak zo puur en spontaan 
reageren, en daarbij onverwacht de 
mooiste dingen kunnen zeggen over 
de kunst. Dat komt echt van binnen-
uit. Hoe mooi is dat!”
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n een Dementievriendelijke gemeente (DVG) wer-
ken inwoners en lokale organisaties en partijen 
samen om de levenskwaliteit van mantelzorgers 

Weg met het taboe! Naar een andere beeldvorming

i
en mensen met dementie te vergroten. Het streven van 
zo’n dementievriendelijke gemeente is in 10 doelstel-
lingen geformuleerd.

1.
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

Jouw gemeente
dementievriendelijk

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

DEMENTIEVRIENDELIJK.NL




