
Langer thuiswonen met dementie

24 mei 2018



Welkom en introductie
Roos Scherpenzeel, DvE/Movisie

Dementievriendelijke samenleving
Roderik Reinstra, Alzheimer Nederland

Pitch praktijkvoorbeelden
Gemeente Aalten
Gemeente Amsterdam Zuid
Gemeente Hoorn
Gemeente Veenendaal

Ronde 1 – uitwisseling aan leertafels
Ronde 2 – uitwisseling aan leertafels 

Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Gezamenlijke lunch

Programma 
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Deltaplan Dementie

Memorabel
ZonMW

Dementiezorg voor Elkaar
Vilans, NIVEL, Movisie, Pharos en 

Trimbos-instituut

Samen op weg
Zorgverzekeraars NL

Actieplan casemanagement 

dementie
i.o.v. VWS

Samen dementievriendelijk
Alzheimer NL & PGGM

3



www.dementiezorgvoorelkaar.nl
Filmpje

http://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/
https://youtu.be/dZbyjsxj5-c
https://www.youtube.com/watch?v=dZbyjsxj5-c


Wat betekent dementie voor mijn sociale leven? 

"Heel je sociale leven valt in elkaar"

"Ik ben er 24 uur per dag mee bezig, 

zo'n impact heeft het op het leven“

"Het leven staat op z'n kop, 

niets is meer vanzelfsprekend"

"Dementie dat is hij en dat ben ik"



Impact van leven met dementie



Wanneer: fase in het leven met dementie



http://www.beteroud.nl/ouderen/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk.html

http://www.beteroud.nl/ouderen/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk.html
http://www.beteroud.nl/ouderen/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk.html




Dementievriendelijke samenleving
Roderik Reinstra, Alzheimer Nederland

Spreker 
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Gemeente Aalten
Gemeente Amsterdam Zuid
Gemeente Hoorn
Gemeente Veenendaal

Pitch praktijkvoorbeelden 
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Aalten: Mantelzorg

Hoe bereiken we mensen met het vermoeden van dementie én hun 

mantelzorgers? 

Hoe kunnen we mensen met dementie en in het bijzonder hun naasten 

motiveren tot het actief blijven en meedoen en erover praten etc.?

Amsterdam Zuid – Odensehuis: Financiering van laagdrempelige plekken 
voor ondersteuning en informatie. 
Welke oplossingen hebben andere gemeentes voor dergelijke voorzieningen? 
Ontschotting, experimenteerruimte of anders?

Hoorn: De dementievriendelijke gemeente
Hoe regel je de borging van het dementievriendelijke beleid binnen je instelling 
waarbij structureel aandacht voor dementie is? Van gemeenten wordt regiefunctie 
verwacht op dementievriendelijk beleid. dat het zijn regiefunctie pakt. Maar waar 
trek je je grens als gemeente want je heb als gemeente geen zeggenschap over 
intern beleid van instellingen?

Veenendaal: 
Wat is de rol van de gemeente in een dementievriendelijke aanpak? Hoe prikkel je 
zorgorganisaties om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken op te pakken? Hoe 
hou je vraaggericht werken in het vizier?

Pitch praktijkvoorbeelden 
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Dementievriendelijke

Gemeente Aalten



Werkgroep

• Alzheimer Nederland

• Netwerk dementie

• Zorgaanbieders

• Welzijnsorganisatie

• Mantelzorgondersteuning

• Talentverbinder

• Gemeente 



Activiteiten

• Voorlichting

– Inwoners

– Informele netwerken

– Scholen

• Informatie

– Inwoners

– Mantelzorgers

• Zinvolle daginvulling

– Het Kompas

– DOEmentie

– Actueel verleden

• Technologie



Knelpunten

‘Hoe bereiken we mensen met het vermoeden van 

dementie én hun mantelzorgers?’

‘Hoe kunnen we mensen met dementie en in het bijzonder 

hun naasten motiveren tot het actief blijven en meedoen 

en erover praten etc.?’ 



Odensehuis Amsterdam-zuidAmsterdam Zuid

Odensehuis

✓ Inloop-, informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met 
(beginnende) dementie en hun naasten www.odensehuizen.nl

✓ Sociale benadering dementie (Anne-mei The) staat centraal
✓ Focus op kwaliteit van leven. Meer welzijn, dan zorg. 
✓ Op de grens van informeel en formeel
✓ Burgerinitiatief, later ook vanuit zorg- en welzijnsaanbieders
✓ Van fonds- en projectsubsidie naar aanbesteding WMO

margolangedijk@odensehuis.nl

http://www.odensehuizen.nl/
mailto:margolangedijk@odensehuis.nl


Dementievriendelijke Amsterdam-ZuidAmsterdam Zuid

Odensehuis

✓ Kleinschalige projecten: Boodschappenroute, Verhalenpaal en expositie, 
Mantelspreekuur Demenzie-festival, Buurtkrant dementie, trainingen 

samendementievriendelijk.nl
✓ Samenwerking informele en formele ondersteuning: project ‘een rijk leven’ 
✓ Social Trial: Proefpolder dementie Amsterdam 



Financiering van laagdrempelige plekken 

voor ondersteuning en informatie. 

• Mensen met beginnende dementie en hun naasten hebben 

baat bij laagdrempelige plekken voor ondersteuning en 

informatie.

• De financiering hiervan blijkt lastig voor gemeentes omdat 

ze vaak op het snijvlak van welzijn en zorg zitten. 

• Welke oplossingen hebben gemeentes voor dergelijke 

voorzieningen? 

• Ontschotting, experimenteerruimte of anders?



Selami Yuksel, Gemeente Hoorn 

Anja Barte, Geriant
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De dementievriendelijke gemeente?

• Hoe regel je de borging van het dementievriendelijke 

beleid binnen je instelling waarbij structureel aandacht 

voor dementie is? 

• Van gemeenten wordt regiefunctie verwacht op 

dementievriendelijk beleid dat het zijn regiefunctie 

pakt.

Waar trek je je grens als gemeente want je heb als   

gemeente geen zeggenschap over intern beleid van

instellingen?



Project dementievriendelijk Veenendaal

Donderdag 24 mei 2018
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Bewonerscommissie ‘t Franse Gat 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2ua6TzLPWAhVoAsAKHXcpC4cQjRwIBw&url=http://www.kingarthurgroep.nl/&psig=AFQjCNG5rCqqHXloWMs9VlCCbq4xu64-Pg&ust=1505990986643293
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwimtpq3zrPWAhWrJsAKHfkiDVsQjRwIBw&url=http://www.veens-welzijn.nl/&psig=AFQjCNE0D_a3G1pJjdjtNuUuU1snn4CRBA&ust=1505991689596275
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi7ibukzbPWAhWJLsAKHfGDCO8QjRwIBw&url=https://kwintes.online-magazine.nl/nl/magazine/8863/770097/locus.html&psig=AFQjCNHbLlR60S6vCHnPXXs8NxWLicyQng&ust=1505991395119234
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX4t6AzrPWAhVYGsAKHQ63CJgQjRwIBw&url=http://joostzorgt.nl/vestigingen/&psig=AFQjCNEKpMNdZJRfh42zHStOlANRvukyCQ&ust=1505991589165136
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjOjeOl0bPWAhVIBsAKHacdBWsQjRwIBw&url=https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-lelie-zorggroep-capelle-aan-den-ijssel-12126/locaties&psig=AFQjCNF577kC93w6eUP3ag0DfU5ERkW20w&ust=1505992470622223
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ5pjH0bPWAhXlA8AKHQ3iA5sQjRwIBw&url=http://www.ondernemendveenendaal.nl/over-ons/bedrijfsmakelaars/&psig=AFQjCNGtox_U8bhNMygNJX65aVG2ZJMY6w&ust=1505992542203719
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNzb_70bPWAhVmOMAKHeYaChwQjRwIBw&url=https://samendementievriendelijk.nl/&psig=AFQjCNGQsgfZroCNIu-SFECXQF9CMgh2Pg&ust=1505992653615912


geschiedenis

Signalen van verschillende kanten dat dementie 

een thema is

Klein beginnen met een pilot in het Franse Gat

Samen doen met de partners en bewoners

Praktisch insteken in wat nodig is
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Ervaringen met de pilot

• Weinig in beeld en pas laat in beeld (dan ook alleen aandacht 

voor medische)

• Je moet uitgaan van de situatie van mensen met dementie

• Je moet met elkaar samenwerken van organisaties en 

bewoners; 

• Meerwaarde van klankbordgroep sturing geven en wat doe ik 

eigenlijk

• Dementie heeft een medisch en een sociale vraagstukken

• Er is nog een groot taboe en schaamte op dementie

• Gericht op oplossingen. Vaak geholpen met  kleine praktische 

oplossingen, de gedoetjes zijn belastend
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Krachten en kansen

• Samenwerking van partijen zorg en welzijn (in pilot)

• Betrokkenheid van bewoners met dementie en 

professionals

• klankbordgroep

• Veel kleine resultaten, geeft energie (concreet)

• Op maat oplossingen voor dagelijkse problemen
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Ontwikkelpunten

• Samenwerking tussen zorgorganisaties 

• Samenwerking zorg en welzijn

• Rol van de gemeente  (waar ligt de regie)

• Hoe hou je vraaggericht werken in vizier
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Aalten: Mantelzorg - Torenzaal

Hoe bereiken we mensen met het vermoeden van dementie én hun 

mantelzorgers? 

Hoe kunnen we mensen met dementie en in het bijzonder hun naasten 

motiveren tot het actief blijven en meedoen en erover praten etc.?

Amsterdam Zuid – Odensehuis: Financiering van laagdrempelige 

plekken voor ondersteuning en informatie. – Zaal 115

Welke oplossingen hebben andere gemeentes voor dergelijke 

voorzieningen? Ontschotting, experimenteerruimte of anders?

Hoorn: De dementievriendelijke gemeente (WIT) – Zaal 114

Hoe regel je de borging van het dementievriendelijke beleid binnen je 

instelling waarbij structureel aandacht voor dementie is? Van gemeenten 

wordt regiefunctie verwacht op dementievriendelijk beleid. dat het zijn 

regiefunctie pakt. Maar waar trek je je grens als gemeente want je heb als 

gemeente geen zeggenschap over intern beleid van instellingen?

Veenendaal: Dementievriendelijke aanpak - Torenzaal

Wat is de rol van de gemeente in een dementievriendelijke aanpak? Hoe 

prikkel je zorgorganisaties om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken 

op te pakken? Hoe hou je vraaggericht werken in het vizier?

Pitch praktijkvoorbeelden 
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Wat kan Dementiezorg voor Elkaar voor u 
betekenen?

Hoe kunnen we zorgen dat mensen met dementie een goed 

leven hebben?

Hoe kunnen we in onze gemeente de samenwerking 

rondom kwetsbare ouderen zo inrichten dat mensen met 

dementie goed ondersteund worden? 

Hoe krijgen we meer zicht op wat er nodig is voor mensen 

met dementie? Sluit het huidige aanbod wel aan bij de 

wens of is iets anders nodig?

Hoe kunnen we mantelzorgers helpen in hun zorg voor 

naasten met dementie?



Bedankt! 

Vragen?

Vragen of meer weten?

Kiyomid van der Veer
Adviseur DvE
k.vanderveer@vilans.nl
06-22810695

www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Roos Scherpenzeel
Adviseur DvE
r.scherpenzeel@movisie.nl
06-19562093

Marjolein de Meijer
Adviseur DvE
m.demeijer@vilans.nl
06-

mailto:k.vanderveer@vilans.nl
mailto:r.scherpenzeel@movisie.nl
mailto:m.demeijer@vilans.nl

