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Prettig en
veilig thuis
wonen
Bezoek een
online
Alzheimer Café

Meer begrip
voor dementie

Student Teun Toebes (21):

‘Wonen in een
verpleeghuis maakt
veel indruk op mij’
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inhoud

Beste lezer,
2020 is een jaar dat niemand snel zal vergeten. Het coronavirus heeft iedereen geraakt. Ik zag veel verdriet en eenzaamheid, maar gelukkig ook saamhorigheid en aandacht
voor elkaar. Mensen die zich spontaan inzetten voor een
buurtinitiatief of de zorg voor een buurvrouw of kennis.
Zoals Teun Toebes, die vertelt over zijn ervaringen als jonge
bewoner van een verpleeghuis. Dat inspireert. Online
werden veel mensen ook steeds actiever, ze bezochten
bijvoorbeeld onze online Alzheimer Cafés. Een blijvertje?
Dat kunt u lezen op pagina 24.
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De coronacrisis heeft ook aan het licht gebracht hoe
omvangrijk de groep mensen met dementie in Nederland
helaas is. Een groep die snel uitgroeit tot een half miljoen in
2040 en voor wie op dit moment nog geen behandeling of
medicijn beschikbaar is. Om hen te helpen is veel onderzoek
nodig. Prof. dr. Marjolein de Vugt, bekend van het televisieprogramma Restaurant Misverstand, vertelt hierover op
pagina 18. In een interview komen ook de prijswinnaars van
de Young Oustanding Researcher Award aan bod met hun
drijfveren om dementie te voorkomen of te behandelen.
Dat biedt hoop voor een toekomst zonder dementie. Maar
daar is geld voor nodig! Daarom hebben we ons de afgelopen
maanden samen ingezet voor de campagne ‘Stop dementie’
en hebben onze (online) collectanten ook weer fantastisch
werk verricht.
Natuurlijk wil ik ook u bedanken. De steun van onze
donateurs, vrijwilligers, bedrijven en wetenschappers is
onmisbaar voor mensen met dementie en hun naasten.
Samen zorgen we voor vooruitgang!

Gerjoke Wilmink
Directeur-bestuurder Alzheimer Nederland

4
4	Interview: Susanne en Janne winnen een
prijs voor hun onderzoek naar dementie

7	Mijn leven: Maurice Stroop werd uitgenodigd
in het Catshuis
8	Fit blijven: tips voor een actief brein
10	Met hart & ziel: een prettig en veilig thuis
13	Resultaten van de afgelopen maanden,
mede mogelijk gemaakt door uw steun
14	Reportage: Teun (21) woont samen met
mensen met dementie
17	Column: ‘Naast mijnheer Alzheimer kwam
ook mevrouw Corona op bezoek’

zintuiglijk

3
BEELD: SHUTTERSTOCK

Elke keer een gedicht over een van de zintuigen,
omdat het goed is die te prikkelen.
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Je luistert naar me, maar je hoort me niet
Je kijkt naar me, maar ik betwijfel of je me ziet
Je eet een appel, maar je bent de smaak vergeten
en hoe ik heet, je zou het echt niet meer weten
Maar gelukkig is er wel herkenning
als na enige tijd van gewenning
die arm van mij om je schouder ligt
en je zelfs met een mondkapje voor mijn gezicht
de warmte voelt die ik je wil geven
de liefde voor jou en je leven
Op dat moment is het niet horen, zien of proeven dat geldt
we hebben gevoelsmatig contact, en dat is wat telt!
Paula Baarslag

VOELEN, ruiken, zien, horen, proeven
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interview

Alzheimer Nederland reikte in
september de YOR (Young Outstanding
Researcher) Awards 2020 uit
aan Susanne van Veluw en
Janne Papma. ‘Al die aandacht
voor je onderzoek is heel waardevol.’
TEKST: MONIQUE BRANDT

Hoe was het om deze prijs te krijgen?

Janne: ‘Alzheimer Nederland organiseerde, rekening
houdend met alle corona-maatregelen, een super evenement
met mooie toespraken. Het voelt als een onwijze eer. Al die
aandacht voor je onderzoek is heel waardevol.’
Susanne: Ik werk in Boston en kon er niet live bij zijn, maar
volgde alles online en ik werd zelfs op een scherm geprojecteerd. Het is, zoals Janne zegt, fantastisch dat Alzheimer
Nederland al die aandacht voor onderzoek naar dementie
genereert.’
Susanne, jouw onderzoek is erop gericht dementie in de
toekomst te kunnen voorkomen of genezen?

‘Ja, ik onderzoek de ziekte CAA (cerebrale amyloïd angiopathie). Bij deze ziekte hoopt het schadelijke eiwit amyloid
op in de bloedvaten van de hersenen. Dat veroorzaakt vaak
hersenbloedingen. Ook bij de ziekte van Alzheimer zien we
dat amyloid vaak de bloedvaten beschadigt. Onze vraag is
daarom: hoe kunnen we amyloid afvoeren uit het brein? Als
we de bloedvaten activeren, verloopt dat afvoeren mogelijk
beter, hebben we recent ontdekt. Hoe we de bloedvaten
beter kunnen activeren, zoeken we nu uit. Mijn onderzoek
heeft trouwens een bruggetje met Katwijk, bij Leiden. De
Katwijkse ziekte, die men al jong kan krijgen, is een
familiaire variant van CAA.’

Janne, jij richt je op de verbetering van de situatie van de
huidige generatie patiënten?

‘In de diagnostiek bij de ziekte van Alzheimer staan
geheugenproblemen meestal voorop. Maar al in het begin
van de ziekte hebben mensen vaak een korter lontje, tonen
ze geen initiatief of zijn ze onrustig. Ik richt me op die
neuro-psychiatrische symptomen, de gedragsveranderingen
die optreden bij de ziekte van Alzheimer. Die hebben veel
impact op de thuissituatie. Je zou ze eigenlijk meteen na de
diagnose moeten aanpakken. Deze symptomen fluctueren
vaak gedurende de dag of week. Wij willen onderzoeken hoe
dat komt. Als je weet waarmee deze gedragsveranderingen
samenhangen, kun je daar beter op inspelen.’
Hoe belangrijk is deze onderscheiding?

Janne: ‘Deze prijs zet ons echt op de kaart. Het biedt kansen
voor samenwerking, zowel nationaal als internationaal. Dat
hij wordt uitgereikt door een patiëntenorganisatie, geeft
extra aanzien. Met het geldbedrag dat eraan hangt, kan ik
mijn werk voortzetten en uitbreiden en zo samen met mijn
collega’s echt het verschil maken voor patiënten.’
Susanne: ‘Daar kan ik me bij aansluiten. De prijs is een
persoonsgebonden onderscheiding, maar dat ik de prijs kon
winnen is wel het gevolg van teamwerk. Onderzoek kun je
gewoonweg niet alleen doen.’
Wat hebben mensen die nu kampen met de ziekte aan
jullie onderzoek?

Janne: ‘Het biedt mogelijkheden voor een prettiger leven,
ook voor mantelzorgers. Het geeft informatie over gedragsproblemen aanpakken zonder medicatie. Ook voor zorgverleners: waarop moet je letten bij gedragsproblemen? Hoe
kun je er op de beste manier mee omgaan?’
Susanne: ‘Ik hoop dat we door ons onderzoek het ziekteproces kunnen afremmen, al zal dat nog even duren. Als we de

‘Dankzij deze prijs
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De winnaars
 Dr. Susanne van Veluw, gepromoveerd neurowetenschapper en
winnaar in de categorie ‘onderzoek
ten behoeve van toekomstige
generaties’, is werkzaam als onderzoeker bij het Leids Universitair
Medisch Centrum en Harvard
Medical School.
 Dr. Janne Papma, gepromoveerd
psycholoog en neurowetenschapper
en winnaar in de categorie ‘onderzoek ten behoeve van de huidige
generatie’, is werkzaam als onderzoeker bij het Alzheimercentrum
Erasmus MC.

staan we op de kaart’
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interview

Tips van de
onderzoekers

Een grote prijs voor
dementieonderzoek is
reden voor een
(coronaproof) feestje

De prijs
De YOR-Award is een prijs voor
jonge wetenschappers, die zich
door hun bijzondere wetenschappelijke prestaties en de
maatschappelijke relevantie van
hun onderzoek onderscheiden.
De prijs geeft hen meer mogelijkheden om in de toekomst
onderzoek naar dementie te
kunnen blijven doen.

mechanismen begrijpen, kunnen we
misschien een therapie ontwikkelen
waarmee het brein wordt geactiveerd
om afvalstoffen weer op de normale
manier, dus zélf af te voeren. Zonder
medicijnen. Geneesmiddelen laten
ontwikkelen, kost ook veel tijd en geld.’
Janne: ‘De focus is nu sterk gericht op
het vinden van een medicijn. Er is nog
zoveel te verbeteren voor mensen die
nu dementie hebben. Zo werken wij
aan een mindfulness-training voor

‘Samen echt het
verschil maken’
mensen die weten dat ze, door een
mutatie in een gen, frontotemporale
dementie zullen krijgen. Om stress te
verminderen, want ze denken al snel:
het is begonnen. Zo zijn er meer
mogelijkheden voor psychosociale
ondersteuning.’

- Zoek hulp. In het begin denken
mensen vaak: laat ons maar even.
Op dementie.nl is veel informatie te
vinden over de periode direct na
de diagnose. Bijvoorbeeld een
checklist met zaken om nu alvast te
regelen en waar u recht op heeft,
zodat u zich kunt voorbereiden.
- Blijf sociale contacten onderhouden en blijf actief.
- Praat met mensen die hetzelfde
meemaken. Lotgenotencontact
zorgt voor verlichting.
- Overweeg mee te doen met
wetenschappelijk onderzoek.
Informatie hierover vindt u op
alzheimer-nederland.nl/doemee

Waar komt jullie betrokkenheid vandaan?

Janne: ‘Ik heb neurowetenschappen en
psychologie gestudeerd en vind het
ziektebeeld boeiend, al klinkt dat
misschien cru. Er is zoveel dat we nog
niet weten over deze ziekte, die bij
iedereen op een andere manier tot
uiting komt. Ik wil heel graag iets voor
deze mensen doen.’
Susanne: ‘Een kwestie van oneindige
fascinatie, van jongs af. Hoe kan het
dat je materie in je hoofd hebt zitten
die ideeën en gedachten creëert? Dat
mensen hun identiteit door deze ziekte
kwijtraken? Mijn betrokkenheid
groeide door contacten met mensen
die de Katwijkse ziekte meedragen
– een desastreuze ziekte. Ik hoop dat ik
hen, maar natuurlijk ook veel andere
mensen met dementie, in de toekomst
kan helpen.’

mijn leven
Maurice Stroop (67)
heeft Lewy body
dementie en
werkte mee aan het
tv-programma

Restaurant Misverstand.

‘Restaurant
Misverstand
voelde als
een tweede
kans’

Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Het voelde als een tweede
kans om te laten zien wie ik ben en wat ik nog kan. Zelf ben ik geen
SBS-kijker, maar de manier waarop dit werd aangepakt boezemde
meteen vertrouwen in. De interactie tussen de mensen, het veilige
gevoel dat ‘foutjes’ er gewoon bij horen. Dat maakte dat we allemaal
opbloeiden. Ik vond het zelf wel confronterend om mijn ‘loopje’
terug te zien op televisie. Door de Lewy body dementie, met parkinson-achtige klachten, is mijn houding veranderd. Verder ben ik vooral
trots en dankbaar.
De stroom aan reacties die ik heb gekregen geeft mij tot de dag van
vandaag nog een boost. Ook van mijn neurologe ontving ik een
persoonlijke kaart. Zij vond het moedig dat ik zo open over mijn
klachten durfde spreken. In onze cultuur lijkt het taboe om over
ziektes te praten. Maar als je er niet open over praat, dan krijg je ook
nooit begrip.

Passende activiteiten

Maurice deed mee aan het
tv-programma Restaurant
Misverstand op SBS 6. Kijk terug via
alzheimer-nederland.nl/
restaurant-misverstand

Bij dementie denken veel mensen direct aan het eindstadium. Terwijl
je na de diagnose nog jaren te leven hebt. Die jaren wil ik goed
invullen. Via Alzheimer Nederland werd ik uitgenodigd in het Catshuis
om samen met andere senioren in gesprek te gaan met premier Rutte
over corona. Dat was heel bijzonder. Met een petitfour en een kopje
koffie heb ik verteld dat we ongelofelijk voorzichtig moeten omgaan
met onze ouderen. Je kunt mensen niet laten sterven zonder hun
naasten in de buurt. Mensen met dementie in verpleeghuizen kun je
al helemaal geen contact ontzeggen. Ik hoop dat er goed is geluisterd.
Ik ben nu op zoek naar passende activiteiten in mijn woonplaats
Alphen aan den Rijn. Helaas is het aanbod hier voornamelijk op mensen gericht die al verder in het proces zijn. Ik voel geen aansluiting.
Intussen heb ik wel contact met de andere deelnemers van Restaurant Misverstand en hun partners, via WhatsApp. Mocht er ooit nog
een nieuwe serie komen, dan hoop ik dat er meer mensen met Lewy
body dementie meedoen. Of mensen met andere vormen van dementie. Het is zo belangrijk om iedereen over de ziekte te informeren.
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fit blijven
TEKST: MARIA AARTS

7x Hersenkrakers
De hersenen actief houden, lijkt de kans op dementie te verkleinen.
Hersencellen hebben uitdaging nodig, juist op latere leeftijd. Nieuwe
dingen doen houdt de hersenen flexibel en stimuleert de aanleg van
nieuwe verbindingen. Er zijn volop mogelijkheden om iets nieuws of
iets anders te doen.

1

‘Maak een wedstrijdje van
puzzelen, dan leert u van
elkaar nieuwe strategieën’
Dinant Bekkenkamp, Alzheimer Nederland

2
Lezen
spannend maken

Lezen prikkelt de fantasie en bevordert
het inlevingsvermogen. Maak het eens
wat spannender door een boek samen
te vatten of een ander einde te
bedenken. Beter nog: doe dat
samen met anderen in
een leesclubje.

3
Werken en praten
Het lijkt erop dat mensen die eenzaam zijn
extra risico lopen op dementie. Vrijwilligerswerk biedt volop mogelijkheden tot
sociaal contact en onderlinge betrokkenheid. Vooral de combinatie van leuke
en lastigere taken activeert het brein.
Denk aan plannen, overleggen en samen
problemen oplossen. Praten is een van
de meest complexe activiteiten voor het
brein.

Kennis toepassen

Een taal leren, vioolspelen, een cursus
geschiedenis. Iets nieuws leren stimuleert
het brein, vooral als de kennis ook wordt
toegepast. Bijvoorbeeld tijdens een
vakantie of een muziekuitvoering. Of door
te discussiëren over
een studiethema.
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Samen bewegen

Bewegen is goed voor het brein en verbetert
de nachtrust. Goed slapen zorgt weer voor een
betere stemming. Zo zet beweging een positieve
spiraal in gang. Samen met anderen bewegen of
sporten in een groepje of in clubverband is de
ultieme hersentraining.
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Jezelf uitdagen

Doorbreek de gewenning. Elke activiteit of hobby
is uitdagender te maken door de moeilijkheid te
verhogen. Elke specifieke vaardigheid is te trainen.
Hoe complexer u het maakt, hoe beter.
• Kies eens een andere route naar huis.
• Fiets zonder routeplanner door een
onbekend gebied.
• Maak een ingewikkelder kruiswoordraadsel
of cryptogram dan u gewend bent.
• Kies voor legpuzzels met ontelbaar veel
stukjes lucht.

Feit of fabel

HET GEHEUGEN VOOR TAAL GAAT ACHTERUIT
BIJ HET OUDER WORDEN
Fabel Bij een normaal verouderingsproces vermindert vooral het kortetermijngeheugen. Het geheugen voor taal gaat juist vooruit. Men kent al
veel woorden en er komen steeds weer nieuwe bij.

Schrijven over
zielenroerselen

Schrijf eens over wat u zoal bezighoudt, of verwerk ervaringen in een
dagboekje. Alleen al het zoekend
zinnen formuleren draagt bij aan de
mentale gezondheid.

7

Kijk voor 12 hersenkrakers en tips
om ze uitdagender te maken op
alzheimer-nederland.nl/dementie
‘hersenkrakers’
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met hart & ziel

Zelfstandig blijven wonen

Samen prettig en
veilig thuis
Veel mensen willen dat hun naaste met dementie
zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Hun dierbare kent
het huis en de buurt. Dat is plezierig en vertrouwd.
Hoe zorgt u ervoor dat het ook nog veilig blijft?
TEKST: EMMA SCHAAP BEELD: JANITA SASSEN

Een vertrouwde en veilige omgeving
is belangrijk voor uw naaste. Dat
betekent niet dat kort na de diagnose
van alles in huis moet worden
aangepast. Veranderen is pas nodig als
u merkt dat iets onveilig of niet meer
praktisch is. Ziet u dat uw dierbare
ergens moeite mee heeft? Zoek dan
samen naar een oplossing. Mensen
met beginnende dementie kunnen nog
steeds nieuwe routines en handelingen
aanleren. Later wordt dat moeilijker.
Blijkt het lastig te zijn om samen een
oplossing te vinden die werkt? Vraag
dan advies aan de ergotherapeut. Een
ergotherapeut helpt mensen om zo
lang mogelijk hun dagelijkse activiteiten te blijven doen. Uw casemanager
kan helpen om een passende ergotherapeut te vinden.

Persoonlijke hulp
Ergotherapeut Jacolien de Haan heeft
een eigen praktijk en is expert op

dementie.nl. Ze noemt drie dingen die
mensen met dementie houvast kunnen
geven: ‘Sociale omgeving, dagritme en
de materiële omgeving, zoals inrichting en hulpmiddelen. Kan iemand
makkelijk zelf naar buiten en weer
naar binnen? Lukt het om zelf ritme
te geven aan de dag? Heeft iemand
een partner of zijn er kinderen of
vrienden die kunnen helpen? Dat zijn
vragen die ik stel om te achterhalen
op welk vlak iemand nog zelfredzaam
is en waar meer zorg nodig is. Ik
bekijk waarmee iemand problemen
heeft en welke oplossing daar bij past.’
De hulp die iemand nodig heeft is
heel persoonlijk, net als wat nodig is
om zelfstandig te blijven. De Haan:
‘De een vergeet geregeld de huissleutel en komt het huis niet meer binnen.
De ander heeft een passende instructie nodig voor de magnetron, om
bijvoorbeeld zelf maaltijden te kunnen
opwarmen.’

Kleine stapjes
‘Kijk naar wat aansluit bij iemands
mogelijkheden en wat hij of zij
gewend is’, adviseert De Haan.
‘Bijvoorbeeld bij de keuze voor een
papieren of een digitale agenda. Uw
naaste wil zich nuttig blijven voelen.
Daarom is het belangrijk dat hij of zij
zélf dingen doet in en om het huis.
Soms heeft de omgeving de neiging
om als iets niet lukt, die hele taak

‘Kijk per
handeling wat
nog lukt en
veilig is’
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met hart & ziel

TIPS

1
2

Zorg dat uw naaste
overzicht heeft.

‘Actief blijven
versterkt het
gevoel van
eigenwaarde’
meteen uit handen te nemen. Dat is
meestal niet nodig. De meeste
handelingen en activiteiten bestaan uit
verschillende stappen. Kijk per handeling wat nog wel lukt en veilig is. Wees
creatief en laat uw naaste doen wat
nog wél kan. Dat versterkt het gevoel
van eigenwaarde.’
Joan-Anne Rhodes woont in huis bij
haar vader die alzheimer heeft. Ze
herkent dit. ‘We proberen Papi zo veel
mogelijk bij huishoudelijke taken te
betrekken. De truc is om het overzichtelijk te houden en vaak te herhalen.
Bij het koken zeg ik precies wat hij
moet doen: breek het ei, doe het
deksel op de pan. Dat snapt hij. Op
die manier doen we het samen.’

Welzijn mantelzorger
De Haan benadrukt dat bij het zoeken
naar oplossingen ook het welzijn van
de (samenwonende) mantelzorger een
rol speelt. ‘Als uw partner ’s nachts
alle lichten aan doet en het toilet
zoekt, heeft u daar last van. Een

Structureer de dag,
bijvoorbeeld met een
kalenderklok en
dagbesteding.

3

Verander iemands
omgeving en routines
niet te snel.

4
5
6

Laat uw naaste wennen
aan nieuwe dingen.

Deel handelingen op
in stukjes.

Check regelmatig of iets
nog werkt en zoek zo nodig
andere oplossingen.

7

Vraag advies aan een
ergotherapeut. U vindt er
een via
edomah.nl

lichtstrip met sensor kan een oplossing zijn. Alleen de route van de slaapkamer naar de badkamer wordt dan
verlicht. Uw partner kan de weg naar
het toilet vinden en u slaapt rustig
door.’
Een ergotherapeut helpt niet alleen
uw naaste, maar ook u als mantelzorger. Bijvoorbeeld door te adviseren
hoe u uw naaste kunt begeleiden,
zodat de communicatie soepeler gaat.
U vindt een overzicht van ergotherapeuten die ervaring hebben met
dementie op edomah.nl. De basiszorgverzekering vergoedt tien uur
ergotherapie per jaar. Sommige
aanvullende pakketten vergoeden
meer zorguren.

Meer weten over veilig
thuiswonen? Meld u aan voor de
e-mailreeks ‘Veilig en prettig
thuiswonen met dementie’ op
dementie.nl/mailreeks
Meer lezen over thuiswonen
met dementie? Bestel dan onze
brochure via
alzheimer-nederland.nl/brochures
Heeft u zelf een vraag
hierover? Stuur dan een e-mail
naar ergotherapeuten Jacolien,
Jeannet en Patricia via
dementie.nl/ergotherapeut

resultaten
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Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie en een
betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun families.
Op deze pagina tonen we een aantal resultaten van de afgelopen maanden.

Wereld Alzheimer Dag

Presentatrice Marit van Bohemen
presenteerde het online Alzheimer Café

Maandag 21 september was het
Wereld Alzheimer Dag. Er werden
weer mooie activiteiten georganiseerd, dit jaar binnen het thema
Jong en oud. Daarnaast was er een
live online Alzheimer Café, met
indrukwekkende ervaringsverhalen
en een leerzame dementiequiz.

Landelijke
strategie dementie

Nieuwe coronahandreiking

Alzheimer Nederland presenteerde in september een
aangescherpte Nationale
Strategie Dementie, waarin de
lessen uit de coronacrisis zijn
verwerkt. De focus ligt op de
kwaliteit van leven van mensen
met dementie. We mogen nooit
meer vervallen in het medische
scenario van een generieke
lockdown, maar moeten altijd
per persoon bekijken wat
mogelijk en wenselijk is.

Begin mei ontwikkelde Alzheimer
Nederland samen met diverse
partijen een handreiking voor de
bezoekregeling in verpleeghuizen.
Nu de coronamaatregelen veranderd
zijn, is de tekst aangepast.
De nieuwe handreiking is niet alleen
gericht op bezoekers, maar op een
breder scala aan sociale contacten.
Een belangrijk aandachtspunt voor
ons is de kwaliteit van leven. Lokaal
maatwerk, met zorg afgestemd op
persoonlijke behoeften en wensen.

TEKST: ALISA MURA

7.000 Coop-medewerkers dementievriendelijk
Supermarktketen Coop
nam de online training
‘GOED omgaan met
dementie’ op in het
opleidingspakket. Maar
liefst 7.000 medewerkers hebben de training gevolgd, terwijl de
module niet verplicht is.
Mooi dat Coop steeds
dementievriendelijker
wordt!

Restaurant Misverstand
In Restaurant Misverstand werkten
negen mensen met dementie tijdelijk
als restaurantmedewerker, onder de
bezielende leiding van chef-kok Ron
Blaauw. Vijf weken lang konden tvkijkers iedere maandag genieten van
een bijzondere aflevering. De deelnemers hebben enorm genoten en de
kijkcijfers waren boven verwachting.

Ruim €35.000 dankzij
statiegeldactie
Zes weken lang konden klanten van
supermarktketen Dirk van den Broek
hun statiegeldbonnetje inleveren. Dat
leverde het geweldige bedrag op van
€ 35.692,67 voor meer onderzoek
naar dementie. Dank aan iedereen die
bijgedragen heeft!

Blijf op de hoogte van onze resultaten
via alzheimer-nederland.nl/resultaten

14

reportage

Verpleeghuisbewoner Teun Toebes (21)

‘Ik leer van hen,
zij leren van mij’
Teun Toebes (21) studeert in Utrecht. Hij woont niet in een studentenhuis,
maar in een verpleeghuis. Samen met mensen met dementie.
Teun is hbo-verpleegkundige en bekend van zijn stichting sTeun en toeverlaat.
Hij bezorgt mensen met dementie geluksmomenten.
TEKST: NATALIE DELZENNE BEELD: JANITA SASSEN

Wat is het verschil tussen opleiding en realiteit in de zorg bij
dementie?

‘Mijn passie is het contact met mensen. Ik ben medisch opgeleid, met modellen en theorieën. Als student moet je weten
dat dementie meer is dan het amyloid plaque. Ik vind dat we,
ook in de zorg, beter voorbereid moeten zijn op de toekomst.
Het aantal mensen dat is gediagnosticeerd met een vorm
van dementie neemt toe. Dat is een uitdaging voor de hele
maatschappij. We moeten onderzoeken hoe we daar samen het
beste mee kunnen omgaan. De opleidingen hebben dementie
nu wel meer op de kaart staan. Maar het is ieders verantwoordelijkheid om mensen te blijven aanmoedigen, op zoek te gaan
naar hun passie.’
Is er ook wederkerigheid nu je hier woont?

‘Heel veel. Als verpleegkundige heb je verwachtingen van
patiënten. Praktische zaken waaraan moet worden voldaan,
zoals medicatie op gezette tijden. Als bewoner heb ik geen verwachtingen. Mijn deur staat altijd open. Mensen nemen zelf
het initiatief voor contact. De toegang tot mijn kamer heb ik
laagdrempelig gemaakt, met rustgevende lavendelgeur. Ik heb
veel planten, muziek, vogelgeluiden, de sfeer van de natuur…’
Wat maakt hier wonen voor jou zo boeiend?

Teun met huisgenoten Tineke en Ellie.
'De deur van Teun staat altijd open.'

‘In een studentenhuis zou ik vooral veel andere studenten
om me heen hebben. Dan ontneem ik mezelf mijn behoefte aan diversiteit. Hier kom ik in contact met verschillende
mensen uit diverse culturen. Ik leer graag en mensen leren
graag van mij. Een voorbeeld: ik volg hier online colleges voor
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‘Fijn om met
iemand nog een
mooi moment
te beleven’
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Hoe laad jij jezelf op?

mijn studie. Lenie (bewoonster, red.)
luisterde mee. Zij heeft vroeger sociale
geografie gestudeerd. Ze bloeide op bij
de kennisdeling en kwam zelfs met een

‘Alle emoties
komen hier
voorbij’
waardevolle aanvulling. Tot tien uur
’s avonds zat ze op mijn kamer na te
genieten.’
'Teun is er altijd voor iedereen,'
zegt een van de bewoners
Bewoners van verpleeghuizen worden gezien
als één huishouden en hoeven daarom geen
1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Teun Toebes nam deel aan het online
Alzheimer Café met het thema ‘jong en
oud’. Het is terug te zien via
alzheimer-nederland.nl/terugkijkenonline-alzheimer-cafe-over-jong-en-oud
Kijk voor De Pauzemobiel en andere
initiatieven van Teun op www.s-teun.nl

Zijn er ook moeilijke momenten?

‘Wonen in een verpleeghuis maakt veel
indruk op mij. Alle emoties komen
hier voorbij. Ik sta altijd klaar met een
luisterend oor. In het begin was ik vaak
moe. Die eerste weken waren vooral
indrukwekkend omdat er zo overweldigend veel op je afkomt. Toen een
van mijn huisgenoten zou komen te
overlijden, heb ik vogelgeluiden voor
haar opgezet. Even opende ze haar
ogen. Het is fijn om met iemand nog
een mooi moment te kunnen beleven.'

‘Als ik slaap, hahaha. Ik laad me op
door naar buiten te gaan, met vrienden
online af te spreken. En bij mijn vriend.
Hij mag hier ook komen. We hebben
samen voor mijn huisgenoten gekookt.
Als ik moe ben, vragen de mensen om
mij heen soms: doe je wat rustiger aan
Teun?
Ik vind het heel bijzonder dat deze
zorgorganisatie mij deze kans biedt. Het
is een win-winsituatie voor iedereen. Ik
zou graag zien dat er landelijk dit soort
oplossingen komen. Dat er wordt
uitgegaan van de verbinding tussen
mensen, in plaats van ze apart zetten.’
Ben je blij met alle erkenning die je
ontvangt?

‘Natuurlijk. Het opent deuren, zelfs de
deur naar het torentje van Mark Rutte.
Mijn silent-disco-initiatief (een prikkelarme dansavond met koptelefoon, red.)
noemde hij briljant. Ik schrijf over mijn
ervaringen met en de gedachten van
mensen met dementie. In mijn boek
komen ook reacties vanuit de samenleving. Dat boek komt er, wanneer is
nog de vraag. Nu ben ik vooral online
actief met video’s. Ik geef vak-colleges
en lezingen op congressen en in
Alzheimer Cafés. Zo, en via de media,
bereik ik veel mensen met mijn
positieve ervaringen. Laatst heb ik een
prijs gekregen voor een glimlach op
het gezicht van mensen met dementie
(Arno’s Gouden Clownsneusprijs voor
zijn inzet voor mensen met dementie,
red.). Daar ben ik natuurlijk blij mee.
Het werd me wéér duidelijk hoeveel
wij voor mensen met dementie kunnen
betekenen door naar hen te luisteren.’

column
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Hans van den Eertwegh,
FOTO LINKS: ILVY NJIOKIKTJIEN

partner van Dini, zet zich
in om het begrip voor
dementie te vergroten

‘Je voelt je
compleet
machteloos’

Bekijk tips over omgaan
met dementie en corona op
dementie.nl/dementie-en-corona

Vorig jaar, 21 september, bracht ik
samen met onze zonen mijn echtgenote Dini naar het verpleeghuis. Die
datum voelt nog steeds als de
zwaarste dag van mijn leven. Je
neemt afscheid van je geliefde met
wie je 52 jaar lief en leed hebt
gedeeld. Je weet dat het nooit meer
zoals vroeger zal zijn, dat dit
afscheid pas het begin is van een
onophoudelijke reeks van afscheid
nemen. Beetje bij beetje verlies je
diegene die jou zo dierbaar is.
Schuldgevoelens maken het extra
zwaar, zoals over het moment van
opname. Was ik niet te vroeg? Had ik
het niet nog even kunnen volhouden?
Naast mijnheer Alzheimer kwam ook
mevrouw Corona op bezoek. Ik was
gewend Dini iedere dag te bezoeken,
maar van de ene op de andere dag
kon dat niet meer. Ik viel in een
diepe leegte. Opnieuw die schuldgevoelens. Over niet meer betrokken
zijn bij haar dagelijkse zorg. Over
geen bezoek kunnen brengen, terwijl
ik weet dat ze daar zo naar uitkijkt.
Elkaar niet kunnen zien en aanraken,
leg dat maar eens uit aan iemand
met dementie. Dat voelde zo onredelijk en onmenselijk. Ik maakte mij
zorgen over haar welzijn, maar kon
niets doen. Je voelt je compleet
machteloos. Tijdens de lockdown

richtte ik een app-groep op samen
met andere echtgenoten. Zo konden
we ons hart luchten en verdriet en
zorgen delen.
Gelukkig komt er weer meer ruimte
voor bezoek* en mag ik Dini nu weer
voor een weekend mee naar huis
nemen. Daar genieten we intens van,
ook al ben ik iedere minuut met zorg
bezig. Knuffelen en elkaars gezichtsuitdrukkingen lezen is heel belangrijk
voor ons.
Ik spreek ook graag mijn waardering
uit voor alle verzorgenden die in de
coronacrisis liefdevol blijven zorgen.
Daar put ik de kracht uit om met
vertrouwen mijn geliefde in het
verpleeghuis achter te laten.
Chapeau!

* Op het moment van schrijven, begin oktober.
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onderzoek

‘De juiste aanpassingen
mogelijk dan
Marjolein de Vugt is hoogleraar psychosociale innovaties.
Ze stimuleert mensen met dementie om te kijken
naar wat nog wél mogelijk is, rekening houdend met hun
beperkingen. Onderzoeksprogramma’s gericht op
praktische ondersteuning helpen hierbij.
TEKST: PETRA SOPHIE JANSEN

Marjolein de Vugt is hoogleraar
psychosociale innovaties op het
gebied van dementie, gezondheids
zorgpsycholoog en mede-hoofd van het
Alzheimer Centrum Limburg.

‘Laten zien dat mensen met dementie
kunnen blijven meedoen, ertoe doen.
Dat was mijn belangrijkste motivatie
om mee te werken aan het televisieprogramma Restaurant Misverstand. Zo
kweek je ook begrip voor de ziekte. Ik
was direct enthousiast over deze
boodschap.
Op de geheugenpoli ervaar ik dat
mensen de diagnose zien als een
doodvonnis. Als het eindstadium van
de ziekte, gelijkgesteld aan niet meer
weten wie je bent. De ziekte is heel erg
en dat laatste stadium is een onderdeel
ervan. Maar er is ook een tussenperiode waarin je nog actief kunt zijn. Dat
laten de deelnemers zien.’

Steeds meer zelfvertrouwen

Vanuit haar expertise werkte Marjolein
mee aan het televisieprogramma

Restaurant Misverstand. Samen met
Alzheimer Nederland begeleidde ze de
negen deelnemers, waaronder Mijnie.

‘Bij de eerste opnames merkte ik de
onzekerheid van de deelnemers. Ze
ervaarden forse beperkingen bij de
werkzaamheden die van ze werden
gevraagd. We hebben hen hierin zo
goed mogelijk begeleid, maar uiteindelijk moesten ze het zelf doen.
Het was mooi om te zien hoe ze zich
ontwikkelden en steeds meer zelfvertrouwen kregen. Natuurlijk waren er
ook vergissingen en gingen er dingen
mis. Maar door de kracht van de
groep konden ze dit relativeren.
Chef-kok Ron Blaauw steunde hen
hierbij.’

Ondersteuning
‘Restaurant Misverstand heeft bijgedragen bij aan een breder begrip voor
dementie. Dat is nodig. Het aantal
mensen met dementie stijgt: één op de
vijf mensen krijgt dementie. Dat heeft
impact op onze samenleving. De vraag
is hoe de zorg dit kan opvangen.
Er moet meer aandacht komen voor
preventie. Bewuster leven en een
gezonde levensstijl kan 30 procent van
het aantal gevallen van dementie
voorkomen. Daarnaast moet het
onderzoek naar medicijnen onverminderd doorgaan. Er zijn allerlei doorbraken in de wetenschap, maar helaas kan
ik de mensen in de spreekkamer nog
niets bieden. Dat is schrijnend.’

Praktische training
‘De ondersteuning van mensen met
dementie én hun naasten vraagt ook
aandacht. Er zijn zoveel mensen die
hiermee te maken krijgen. Hoe kun je
hen zo goed mogelijk helpen?
Vanuit mijn expertise zorg ik ervoor
dat we bij het Alzheimer Centrum
Limburg niet alleen wetenschappelijk
onderzoek ontwikkelen, maar het ook
kunnen toepassen in de praktijk. Een
voorbeeld is een eHealthprogramma,
waarvoor we de behoeften van
mantelzorgers en familie van jonge
mensen met dementie hebben onder-

maken meer
je denkt’
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Feiten
& cijfers

Alzheimer Nederland heeft
de afgelopen 3 jaar meer dan

1 miljoen euro

toegekend aan onderzoekers
van het Alzheimer Centrum
Limburg.
zocht. Dat gebeurde in Europees
verband. Samen met Alzheimer
Nederland hebben we de resultaten
vertaald naar een praktische training,
die nu te volgen is op dementie.nl.’

Bewustwording
‘De financiering van onderzoek blijft
een enorme uitdaging. Ik ben blij dat
het ministerie van VWS in de Nationale dementiestrategie geld heeft
uitgetrokken voor onderzoek. Helaas is
dat niet genoeg. Partners zoals
Alzheimer Nederland zijn hard nodig.

‘Onderzoeksresultaten zijn
vertaald naar
een praktische
training’
De laatste maanden zijn veel acties stil
komen te liggen door corona. Donateurs zijn nu belangrijker dan ooit.
Mensen zien dementie nog te vaak als
een ver-van-mijn-bed-show. Dat beeld
lijkt nu iets te kantelen. Iedereen kent

Boodschap

Trainingen die mensen met
dementie en hun naasten
kunnen ondersteunen, zijn:
- eHealthprogramma voor
mantelzorgers van jonge mensen
met dementie. De online training
bevat modules over gedrag,
veranderende relaties en tips
voor de dagelijkse zorg. Het
programma is ontwikkeld in
Europees verband en Alzheimer
Nederland is één van de financiers. Interesse in de training?
Kijk op dementie.nl/jongdementie

‘Onderschat mensen met dementie
niet, dat is mijn belangrijkste boodschap. Met de juiste aanpassingen is
meer mogelijk dan je aanvankelijk
denkt. Dat moeten niet alleen mensen
met dementie zelf beseffen, maar ook
de mensen in hun omgeving. Een
deelnemer aan het tv-programma,
Mijnie, zei het heel mooi: “Ik was even
helemaal vergeten dat ik dementie heb.
Ik was weer Mijnie.”’

- Partner in Balans is een online
trainingsprogramma, speciaal
voor mantelzorgers van mensen
met dementie thuis. Onderzoek
toont aan dat de training
de levenskwaliteit en het
zelfvertrouwen van deelnemers
vergroot. Interesse? Ga naar
partnerinbalans.nl

- helaas - in zijn directe omgeving wel
iemand met dementie. Die bewustwording is positief. Daar draagt Restaurant
Misverstand aan bij, samen met
initiatieven zoals Samen dementievriendelijk, met aandacht voor een
socialere omgeving. Het is fijn als er
meer openheid komt. Uit onderzoek
blijkt dat er nog veel schaamte is bij
mensen met dementie en hun familieleden. Dat houdt ze af van dingen
doen en blijven ondernemen. Om hulp
vragen, vinden ze vaak ook lastig.’

Meer weten?
alzheimer-nederland.nl/onderzoek

Meer onderzoek naar dementie
blijft onverminderd belangrijk.
Met uw hulp kunnen we dit
mogelijk maken. Elke bijdrage is
welkom, doneer via
alzheimer-nederland.nl/doneren
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inspiratie

‘Samen de buurt
herkenbaar maken’
Mensen met dementie hebben vaak moeite met
dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen of een
ommetje maken. Dementievriendelijke looproutes
zijn dan een uitkomst. ‘Simpele en herkenbare markeringen
kunnen de zelfredzaamheid vergroten.’
TEKST: LIENEKE VAN DER FLUIT BEELD: HENRI SNEL

Even een boodschap doen in het winkelcentrum en de weg
naar huis terugvinden. Voor mensen met dementie is dit niet
vanzelfsprekend. Ineens herkennen ze de omgeving niet
meer. Angst en vertwijfeling slaan toe, ze durven niet meer
verder.
Henri Snel is gespreksleider bij een Alzheimer Café en
bestuurslid van een Odensehuis. Als oprichter van AlzheimerArchitecture ontwikkelt hij bovendien dementievriendelijke
looproutes. ‘Mensen met vergevorderde dementie zien en
ervaren dingen anders. Kleur, licht en bijvoorbeeld patronen
hebben een grote impact op hen. Zo kunnen spiegelende
oppervlakken ingewikkeld zijn. Een donkere mat voor een
lift kan op een gat in de vloer lijken. Hierdoor durven ze
misschien niet in de lift te stappen. De verwarring kan tot
angst en blokkades leiden. Daar houden we rekening mee.
We kijken goed naar wat een route veilig en vertrouwd kan
maken.’

Zelfredzaam blijven
Henri is betrokken bij het ontwerp en onderzoek van
dementievriendelijke looproutes voor het Odensehuis in
Utrecht en Amsterdam. Hij vindt het belangrijk dat mensen
met dementie zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig
blijven. ‘Het is mogelijk mensen in hun woonomgeving
minder stress en angst te laten ervaren, daarvan ben ik
overtuigd. Dankzij de looproutes blijven mensen bovendien
in beweging.’
Samen met andere betrokkenen onderzocht Henri welke
teksten en markeringen herkenbaar zijn voor mensen met
dementie. ‘Voor de route naar huis kwamen we uit op de
afbeelding van een huisje. Een winkelkarretje verbeeldt de
weg naar het winkelcentrum. De vormgeving is eenvoudig,
zodat de afbeeldingen snel herkenbaar zijn. We hebben ze
met witte verf op de stoeptegels geschilderd, als pictogrammen. Oversteekpunten hebben we gemarkeerd met teksten
zoals: let op!’

Pictogrammen onderzocht

‘Dankzij de
looproute blijven
mensen bewegen’

In Amsterdam is het effect van de pictogrammen gemeten.
‘Een student van de Vrije Universiteit heeft gebruikers van
de route een maand lang gevolgd. Er is vooral gekeken naar
de lastige punten. Vervolgens zijn de pictogrammen en
teksten weggehaald en zijn de mensen met dementie
opnieuw gevolgd op de route. De weg vinden bleek een stuk
lastiger. We zagen vertwijfeling en het kostte meer tijd om in
het winkelcentrum of weer in het Odensehuis te komen.’
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Betrokkenheid
Henri zoekt het liefste samen met mensen met dementie en
hun naasten naar oplossingen. ‘Niet alleen ter verbetering
van de openbare ruimte, maar ook van hun eigen woonomgeving. Wat kan mensen met dementie verder brengen?
Dat ontdek je door niet over, maar mét hen te praten, hen
serieus te nemen. Samen in een workshop een pictogram
schetsen, waarbij ze zelf de regie hebben, is inspirerend.
Samen denken is het uitgangspunt om verder te komen.
We hebben gemerkt dat er dan veel loskomt en er mooie
dingen ontstaan.’

Meer aandacht
Henri is ook betrokken bij andere initiatieven die mensen
met dementie ondersteunen in de openbare ruimte.
Zoals de ontwikkeling van de Contactpas. Deze pas kunnen mensen met dementie bij zich dragen en aan
omstanders laten zien als ze de weg kwijt zijn. ‘Veel
mensen vinden het lastig om te hulp te vragen’, legt
Henri uit. ‘Met de pas kunnen ze laten weten dat ze
geheugenproblemen hebben.’
Hij meent dat er nog veel te winnen is als het gaat om
dementievriendelijkheid in de openbare ruimte. ‘Het
aantal looproutes in Nederland is nu nog beperkt. Gelukkig
komt er steeds meer aandacht voor. Mede dankzij Alzheimer
Nederland, die mensen met dementie en andere betrokkenen attendeert op oplossingen.’

Pictogrammen markeren
de looproute en zijn
met witte verf op de
stoeptegels geschilderd

Geïnspireerd?
Kijk dan eens naar deze projecten:
• Een dementievriendelijke samenleving, kijk hoe u
kunt bijdragen op samendementievriendelijk.nl
•D
 ementievriendelijke looproute, deze loopt in

Amsterdam-Noord van het Odensehuis naar het
winkelcentrum, odensehuizen.nl
• Contactpas, kijk voor meer informatie op
www.alzheimer-architecture.nl

Meer informatie op xxxx
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uit & thuis

Waarom vergeet oma alles?
Waarom vergeet oma alles? Hoe ver gaan kleinkinderen om dat te begrijpen? Auteur Julissa Cruz:
‘Dit kinderboek komt recht uit mijn hart. De cognitieve problemen van mijn moeder bleken effect
te hebben op mijn nichtje. Mijn doel is om op een
leuke manier kinderen te helpen neurologische
problemen te begrijpen. Zodat ze weten
wat het geheugen
van grootouders kan
beïnvloeden.’
Meer informatie op:
www.julissacruz.com

KIJK
TIP

Ervaringen delen in
Alzheimer Nederland panel

Als belangenorganisatie wil Alzheimer Nederland goed op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van mensen met dementie, hun
mantelzorgers en zorgprofessionals. Zo kunnen we beter opkomen
voor uw belangen. Wilt u graag uw ervaringen en mening delen
over allerlei zaken rondom dementie en mantelzorg?
Doe mee en meld u aan voor het Alzheimer Nederland panel via
alzheimer-nederland.nl/panel

Boekentip: Eeuwige lente
‘Jij en ik dragen een uiterste houdbaarheidsdatum op de onderkant
van onze ziel. Het verschil is dat ik de mijne weet. Zodra ik midden
vijftig ben, verlies ik mijn verstand. Letterlijk en onvermijdelijk.’
Jetske van der Schaar is schrijver, ondernemer én drager van een
gen dat ervoor zorgt dat zij de ziekte
van Alzheimer krijgt zodra ze midden
vijftig zal zijn. In haar boek Eeuwige
lente – leven met een erfelijk alzheimergen deelt ze haar bijzondere verhaal.
Het boek is mede mogelijk gemaakt
door Alzheimer Nederland.
Paperback, 384 pagina's, € 21,99

Online Alzheimer Café
Rondom Wereld Alzheimer Dag (21 september)
organiseerde Alzheimer Nederland een online
Alzheimer Café. Met prof. dr. Marjolein de
Vugt, deskundige bij Restaurant Misverstand,
die vertelt over mee blijven doen met dementie.
Teun Toebes deelt zijn ervaringen over wonen in
een verpleeghuis. En een grote dementiequiz.
Bekijk de uitzending via
alzheimer-nederland.nl/online-alzheimer-cafe

Zorgen van een
mantelzorger
Anne Margriet Pot is expert op het
gebied van langdurige zorg en dementie.
Dan krijgt haar eigen moeder dementie.
Hoe zet je je jarenlange kennis in bij
de zorg voor je eigen ouders? Dat
beschrijft ze in het boek Zorgen van een
mantelzorger.
Lees meer op: dementie.nl/nieuws/
boekentip-zorgen-van-een-mantelzorger

in beeld
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‘Thuis was er altijd muziek’
Muziek speelde een hoofdrol in het leven van Peter Stojancic en zijn dochters. Selke (52): ‘Mijn vader is tachtig
jaar geleden geboren in het voormalige Joegoslavië. Hij was
rock-’n-rollzanger en trad op in heel Europa. Toen hij in 1967
in Nederland was voor een concert, ontmoette hij mijn moeder. Ze werden verliefd en hij verhuisde naar Nederland.
Mijn vader was beroepsmuzikant, dus thuis was er altijd muziek. Twee jaar geleden kreeg hij de diagnose dementie. Zijn
gitaar bleef geliefd, ook al maakte hij zelf minder muziek.
Als ik bij hem op bezoek ging, nam ik hem in de rolstoel mee

uit wandelen. Dan zette ik vaak mijn telefoon aan, met zijn
eigen hits van vroeger. Ik spreek geen Servisch, dus ik weet
niet waar de liedjes over gaan. Maar mijn vader herkende de
nummers en moest vaak lachen om de teksten. Kort nadat
deze foto is genomen, is hij overleden. Ik ben blij dat we dit
moment nog hebben kunnen vastleggen. Het laat zien hoe
blij hij werd van muziek. Hoe hij muziek wás.’

Lees meer over Selke en haar vader op
dementie.nl/selke
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Het Alzheimer Cafe

Is online een
Toen de Alzheimer Cafés door
corona noodgedwongen moesten
sluiten, werden er alternatieve
digitale versies opgetuigd.
Regiocoördinator Klaasje Voskuil
Peters en Suzanne Lankhorst,
coördinator van het Alzheimer
Café Sliedrecht, waren er
razend druk mee.
TEKST: MONIQUE BRANDT ILLUSTRATIE: CAROLINE CRACCO

Wat deden jullie toen de fysieke Alzheimer Cafés dicht
gingen?

Klaasje: ‘Half maart gingen alle cafés in Brabant dicht,
daarna volgde landelijke sluiting. Begin april ging het eerste
online café al van start. We handelden snel, omdat het belangrijk is verbinding te houden met onze bezoekers. Online
bleek een goed alternatief.’
Suzanne: ‘Het was een kwestie van omdenken: wat kan wel?
Ons maandelijkse Alzheimer Café loopt goed, met gemiddeld dertig bezoekers. Het heeft een rol als informatiebron,
maar lotgenotencontact is misschien wel belangrijker. Mensen kunnen vragen stellen en ervaringen delen. Daarnaast is
het ook gewoon gezellig.’

tijd, daarin moesten we het doen. Vanwege de levendigheid
kozen we voor een talkshow-achtige vorm. Ik bespreek een
onderwerp met een deskundige, zoals vergeetachtigheid of
dementie. Vooraf maken we een draaiboek, maar het filmen
vergde de meeste voorbereiding. De opnames worden op
onze vaste avond op de lokale zender uitgezonden en zijn
ook te zien op onze Facebookpagina en website.
Zijn alle online Alzheimer Cafés op deze manier opgezet?

Klaasje: ‘Elk Alzheimer Café, fysiek of online, heeft zijn
eigen sfeer. Het ene heeft een talkshow-achtige opzet, andere
online cafés nemen een kijkje bij mensen thuis of behandelen in één uitzending verschillende thema’s. Sommige bieden
live uitzendingen, maar meestal kun je op een later moment
terugkijken.’
Wat zijn de voordelen?

Klaasje: ‘Je bereikt een veel groter publiek. In Brabant keken
duizend mensen naar de uitzending, dat is echt uniek.’
Suzanne: ‘Het bereik is inderdaad veel groter. Mensen
vinden het soms lastig om naar een fysiek café te komen. Ze
kunnen hun naaste met dementie bijvoorbeeld niet alleen
laten. Wij bieden in zo’n geval wel vervangende mantelzorg
aan, maar toch komen ze niet. Het is een uitkomst dat ze
thuis nu anoniem op elk gewenst moment kunnen kijken.
Ons eerste filmpje had bijna 280 views. Uit de reacties maken we op dat ook professionals kijken.’
Ontdekten jullie ook nadelen?

Hoe pakken jullie het in Sliedrecht aan?

Suzanne: ‘Het was allemaal nieuw voor ons. Eerst hebben we
gekeken hoe andere online cafés het aanpakken. Tien minuten is genoeg, zagen we, en goed geluid is belangrijk. Voor
het Sliedrechts tintje maakten we de opnamen in het plaatselijke Baggermuseum. Onze vrijwilliger had één ochtend

Suzanne: ‘Je mist het echte contact met je bezoekers. In het
fysieke café komen ook medewerkers van de dagbesteding
en de casemanager dementie. Ik ben er vanuit het Mantelzorgpunt. De lijntjes zijn kort. Het lotgenotencontact wordt
nu erg gemist. Een mevrouw vertelde me dat haar man de
diagnose dementie kreeg, net voor de coronamaatregelen

actuele kwestie

blijvertje?
ingingen. Hun contacten vielen weg. Ze hadden veel vragen
waarmee ze niet in het fysieke café terechtkonden. Ze voelden zich opeens alleen staan.’
Klaasje: ‘Zulke verhalen hoor ik ook. Er is veel behoefte
aan die sociale functie van het fysieke café. Herkenning en
erkenning vinden, dingen met elkaar delen. Hoe gaat het
bij jou thuis? Waar loop jij tegenaan? Even die arm om de

‘Het was een kwestie van
omdenken: wat kan wel?’
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Het Alzheimer Cafe
In een Alzheimer Café, Trefpunt of Theehuis komen
lotgenoten elkaar tegen. Er wordt informatie gegeven
over dementie en er worden ideeën en ervaringen
uitgewisseld. Een Alzheimer Café biedt gezelligheid,
muziek (soms live) en verrassende ontmoetingen.
Nederland telt 252 fysieke Alzheimer Cafés. Gemiddeld
komen er 25 tot 35 bezoekers, met uitschieters naar
100 bezoekers. Door corona zijn er nu zo’n 40 online
Alzheimer Cafés. Het aantal kijkers per uitzending
varieert van tientallen tot wel duizend.

schouder, dat mis je. Het online café biedt ondersteuning en
informatie, maar geen persoonlijk contact.’
Is het online Alzheimer Café toch een blijvertje?

Klaasje: ‘De toegevoegde waarde is duidelijk. Je bereikt ook
de thuiszitters, mensen die wel willen, maar niet kunnen
komen. Of voor wie het nog moeilijk is om de diagnose dementie te accepteren. Als corona voorbij is, gaan we vermoedelijk een gemengde vorm aanbieden: een fysiek café en een
online versie.’
Suzanne: ‘Wij zijn in overleg met de lokale tv-zender om opnamen te maken bij een kleinschalig fysiek café. We zoeken
nog naar een geschikte locatie, omdat onze vaste plek in een
verpleegtehuis is. Dat is nu erg ingewikkeld. Overigens zijn
we wel weer gestart met kleine fysieke groepen. Om elkaar te
steunen, juist nu.’

Regiocoördinator Klaasje Voskuil Peters (links) en
Suzanne Lankhorst, cöordinator van het Alzheimer
Café Sliedrecht, zien zeker de toegevoegde waarde
van het online Alzheimer Café.

Bekijk het aanbod van (online) Alzheimer Cafés
op alzheimer-nederland.nl/regios
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uitgelicht
TEKST: ALZHEIMER NEDERLAND

Nieuwe app testen?
Voor het testen van onze nieuwe app ‘Dat ben ik’
zijn we op zoek naar jongeren met een ouder, opa of
oma met dementie. Met de app kunnen ze op een
makkelijke manier contact met hen maken. Samen
foto’s kijken, verhalen vertellen en plezier maken, dat
is wat we willen bereiken. Hun ervaringen helpen ons
om de app te verbeteren en te promoten. Jongeren
kunnen zich aanmelden via info@dementie.nl én maken
kans op een leuke verrassing! Meer weten? Kijk dan op
dementie.nl/dat-ben-ik

Zwemmend in actie voor
Alzheimer Nederland
Na maanden trainen was het zover: Clemens de Waal (60) kon een
halve marathon zwemmen, in open water. Gesteund door sponsors
en supporters op de oever, zwom hij zelfs 4 kilometer extra, 25
kilometer. Dat zijn maar liefst 1.000 baantjes in een 25-meter
zwembad! Afgelopen maart overleed zijn moeder aan de gevolgen
van vasculaire dementie. Clemens besloot geld in te zamelen voor
Alzheimer Nederland met een zwemactiviteit. Dat was naar
voorbeeld van zijn overleden, sportieve vader. Die probeerde in de
jaren 50 het Kanaal zwemmend over te steken. Clemens heeft met
zijn actie € 2.350 opgehaald, een fantastische prestatie!
Overweegt u ook iets te ondernemen om geld in te zamelen voor
Alzheimer Nederland? Laat u inspireren op
inactievooralzheimer.nl

NIEUW

Vergeet-mij-niet-armbandje
Tijdens de feestdagen missen we elkaar extra. Bestel nu ons
mooie Vergeet-mij-niet-armbandje, als cadeautje voor iemand
die u wilt laten weten dat u aan hem of haar denkt. Of voor
uzelf, als herinnering aan een dierbaar iemand die u mist. Met
uw aankoop draagt u bij aan meer onderzoek naar dementie.
Het armbandje kost € 3,95 of twee voor € 7,50, inclusief verzendkosten. Bestel uiterlijk zondag 13 december, dan ontvangt
u de bestelling vóór kerst.
Bekijken en bestellen: alzheimer-nederland.nl/armbandje

betrokken

Dementie op jonge leeftijd is ingrijpend
voor iedereen die ermee te maken heeft.
Speciaal voor mantelzorgers van jonge
mensen met dementie biedt Alzheimer
Nederland een gratis online training op
dementie.nl. De training doorloopt het
hele ziekteproces, vanaf de diagnose.
Prof. dr. Marjolein de Vugt en dr.
Christian Bakker vertellen in video’s
over wat er in de hersenen gebeurt, de
impact op gezinsleden en de opties
voor hulp en ondersteuning. U kiest
zelf de onderwerpen waarover u meer
wilt weten.
Volg de training in uw eigen tempo
en op momenten dat het u uitkomt
op dementie.nl/jongdementie

Dank aan (online)
collectanten
De eerste week van november was
weer onze collecteweek. Dank aan
iedereen die heeft gecollecteerd met
de (online) collectebus of via de
mobiele telefoon. Uiteraard ook dank
aan alle gevers. Benieuwd naar de
opbrengst? Kijk op
alzheimer-nederland.nl/collecte

‘Ik wil iets dóen voor
toekomstige generaties’

Een mooi gebaar: tijdens een
uitvaart geld ophalen voor
Alzheimer Nederland. Remco
Adams deed het voor zijn
vrouw Linda, die alzheimer
had. ‘Onderzoek doen is
belangrijk om deze vreselijke
ziekte te stoppen.’
‘Toen mijn vrouw Linda op 37-jarige
leeftijd de diagnose alzheimer kreeg,
vielen de dingen op zijn plaats. Na het
overlijden van haar moeder werd Linda
vergeetachtig. Eerst dachten we dat het te
maken had met het verwerken van haar
verlies. Linda en haar moeder: dat waren
vier handen op één buik, die waren zo
close. Na verschillende onderzoeken
kregen we de diagnose: de ziekte van
Alzheimer. We wisten dat dit ook bij jonge
mensen voor kan komen, maar zo jong…
De klap was enorm, want één ding was
duidelijk: Linda zou niet meer beter
worden. Dat voelde voor mij als een
eerste afscheid.’

Meer onderzoek doen
‘We hadden nog zoveel plannen, samen
en met onze twee opgroeiende jongens
Nick (11) en Luuk (10), waar ze zo trots
op was. Maar Linda ging hard achteruit.

Al een jaar na de diagnose moesten we de
loodzware beslissing nemen om haar te
verhuizen naar een verzorgingstehuis. We
wilden niets liever dan haar dicht bij ons
houden, maar het ging gewoonweg niet
meer. Voor de tweede keer nam ik afscheid.
Met familie en vrienden maakten we een
bezoekschema. Die structuur, maar
vooral het contact en de afwisseling waren
fijn voor Linda. Na twee heftige laatste
weken is ze, in het bijzijn van haar
dierbaren, op 8 maart 2020 op veertigjarige leeftijd gestorven. Het derde en
definitieve afscheid.
Ik wilde na de uitvaart geen huis vol
bloemen, maar iets doen om deze
vreselijke ziekte te stoppen. Voor Linda is
het te laat, maar voor toekomstige
generaties, zoals mijn jongens, is het zo
belangrijk dat er meer onderzoek wordt
gedaan naar alzheimer. Daarom heb ik bij
Alzheimer Nederland de uitvaartbox
opgevraagd.’

TEKST: GERDA KRANENDONK

Online training
voor mantelzorgers
van jonge mensen
met dementie

27

Wilt u meer weten over het organiseren van een collecte voor Alzheimer
Nederland bij een uitvaart? Kijk dan op
alzheimer-nederland.nl/uitvaartcollecte
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dementie in de samenleving

De demnedneltiijek-e
vrieuterhulp
comp

Vrijwilligers van SeniorWeb
maken senioren met veel plezier
wegwijs in de digitale wereld.
Ze volgen bovendien een
training om beter om te gaan
met de groeiende groep mensen
met dementie.
TEKST: OTJE VAN DER LELIJ ILLUSTRATIE: CAROLINE CRACCO

Videobellen met de kinderen en kleinkinderen. Een Whatsappje sturen naar een
mantelzorger of door een digitaal fotoalbum
bladeren. Ook mensen met beginnende
dementie en hun mantelzorgers kunnen veel
plezier beleven aan een smartphone, tablet of
computer. Bijvoorbeeld alleen al om online
boodschappen en aankopen te kunnen doen.
SeniorWeb helpt mensen daarbij met praktische uitleg, online cursussen en persoonlijke
hulp. Met als doel: de digitale wereld begrijpelijk maken.

‘Een tablet
kan waardevolle
momenten
opleveren’
Meer informatie over de
ondersteuningsmogelijkheden van
Seniorweb vindt u op seniorweb.nl
Kijk voor trainingen en
informatie over een dementievriendelijke samenleving op
samendementievriendelijk.nl

Inmiddels hebben bijna 150 mensen binnen
Seniorweb de training ‘GOED omgaan met
dementie’ gevolgd. Meer trainingen staan gepland. Wat is voor vrijwilligers de toegevoegde
waarde van zo’n training?
‘Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers weten wat ze moeten doen als een lid
vergeetachtig, boos of in de war is. Daarom
werken we samen met Alzheimer Nederland’,

vertelt Hans Straatman, trainer en adviseur
leslocaties van SeniorWeb. Hij schetst een
voorbeeld. ‘Stel: een vrijwilliger gaat een oudere dame helpen bij een computerprobleem.
Maar de vrouw in kwestie loopt onrustig door
het huis. Door oogcontact te maken kan de
vrijwilliger haar kalmeren, zo heeft hij geleerd
op de cursus. Vervolgens kan hij kort beschrijven wat hij ziet en hulp aanbieden: “Ik zie dat
u iets aan het zoeken bent. Kan ik u ergens
mee helpen?” Wij vinden het belangrijk dat
onze vrijwilligers deze vaardigheden hebben.’

Leuke activiteit
SeniorWeb helpt senioren om digitaal vaardig
te worden, maar bij gevorderde dementie kan
dat moeilijk zijn. Hans: ‘Als mensen weinig
meer kunnen leren, kunnen ze nog wel plezier
beleven aan een tablet-uurtje. Sommige vrijwilligers vinden het fantastisch om te zien hoe
mensen met dementie telkens weer nieuwe
dingen ontdekken, ook al zijn ze het meeste
kort daarna weer vergeten. Ze hebben dan wel
een leuke activiteit gehad.’
Ook mantelzorgers kunnen de tablet of computer zo inzetten, denkt Hans. ‘Met Google
Streetview door een buurt lopen waar iemand
vroeger heeft gewoond, prikkelt het langetermijngeheugen. Samen foto’s bekijken kan
tot heldere, waardevolle momenten leiden.’
Dankzij het grote aanraakscherm is de tablet
het meest toegankelijke apparaat. Het kan
mantelzorgers en mensen met beginnende
dementie helpen om betekenisvol bezig te zijn.
Zo is er voor elke hobby wel een app te vinden:
van het spotten van vogels tot het maken van
kruiswoordpuzzels. YouTube-filmpjes van
vroeger kunnen herinneringen en het bijbehorende gevoel naar boven halen. Met een tablet
kun je bovendien beeldbellen, wat eenzaamheid kan helpen tegengaan. Het is mooi om
te zien dat digitale vaardigheid mensen met
dementie en hun mantelzorgers kan helpen.
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•W
 ilt u met mantelzorgers, mensen met dementie

en experts van Monuta praten over rouw en
afscheid? Dan kunt u terecht bij onze (online)
Alzheimer Cafés. Kijk voor meer informatie op
alzheimer-nederland.nl/regios
• U kunt ook via internet lotgenoten of een professio-

nal zoeken die u kunnen helpen bij de rouwverwerking. Kijk bijvoorbeeld eens op wietroostmij.nl
• Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Bel dan
de AlzheimerTelefoon: 0800-5088. De Alzhei-

merTelefoon is iedere dag bereikbaar van 9.00
tot 23.00 uur. Bellen is gratis.

Quinten Fraai (links)
en Hans Scheel van Monuta
Deze foto’s zijn genomen voordat de 1,5 meter
afstandsregel van kracht werd.

samenwerking
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Houvast bieden bij een emotioneel proces

Goed
afscheid nemen
Een dierbare met dementie nadert de laatste fase van zijn leven.
Hoe bespreekt u dan zijn of haar wensen voor de uitvaart?
Als partner of familielid wilt u graag rekening houden met de wensen
van de ander. Maar hoe weet u wat die zijn? Medewerkers van
Monuta Uitvaartzorg kunnen helpen bij dit moeilijke proces.
TEKST: ALZHEIMER NEDERLAND BEELD: JAN PETER FIERING (GROTE FOTO), JANITA SASSEN

Quinten Fraai is directievoorzitter bij Monuta Uitvaartzorg
en Hans Scheel werkt als relatiemanager bij de uitvaartonderneming. Quinten vertelt: ‘Afscheid nemen is vaak een
heftig proces met veel emoties. Monuta heeft veel ervaring
met het begeleiden van mensen bij het verwerken van verlies.
In de samenwerking met Alzheimer Nederland kunnen we
onze kennis en ervaring delen.’
Zo is Hans een van de experts op het platform dementie.nl.
Daar beantwoordt hij vragen en geeft hij adviezen over
afscheid, verlies en rouw. Hans: ‘Ook al kan uw naaste met
dementie zijn gevoelens soms lastig onder woorden brengen,
u kunt met kleine gebaren ruimte geven voor emoties. Door
even een hand vast te houden op een belangrijk moment. Of,
nu dit lastiger is door corona, hem of haar een lichtje te laten
aansteken. Zo is er toch een gevoel van verbondenheid.’

Waardevol
De samenwerking is er ook tijdens de bijeenkomsten van
Alzheimer Cafés in het land. Vrijwilligers van Alzheimer
Nederland en speciaal opgeleide medewerkers van Monuta
gaan in gesprek met mensen met dementie en hun mantelzorgers over afscheid en rouw. Hans: ‘Bij die bijeenkomsten
praten we over de invulling van de laatste fase van het leven.
Ook bespreken we op een respectvolle, geduldige manier

hoe iemand zijn uitvaart voor zich ziet. Vaak merk je dat
mensen zoeken naar houvast in dit proces. De ervaring leert
dat veel mensen het moeilijk vinden hierover te praten, maar
dat ze het achteraf heel waardevol vinden als daarover
duidelijkheid is. Het kan rust bieden en ruimte voor andere
gesprekken creëren.’

Trainingen
De medewerkers van Monuta werden ook getraind in het
omgaan met mensen met dementie. Uitvaartleiders, gastvrouwen en -heren van uitvaartcentra volgden de training van
Samen dementievriendelijk. Ze leerden dementie herkennen en
kregen handvatten hoe ze het beste kunnen omgaan met
mensen met dementie. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
kwamen aan bod. Hans: ‘Mensen met dementie vinden het
lastig om veel impulsen te krijgen en snel keuzes te maken.
Als een uitvaartverzorger dat weet, vraagt hij of zij niet of ze
koffie, thee, cola of sap willen, want dan raken ze in de war.
Wij bieden liever een alternatief en wachten dan het antwoord
even af.’ De medewerkers die de trainingen volgden vertelden
dat ze er niet alleen op hun werk maar ook in hun persoonlijke leven iets aan hebben. Quinten licht toe: ‘Nu dementie
steeds vaker voorkomt, krijgen mensen hier meer mee te
maken. Omgaan met dementie houdt niet op na werktijd.’
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bedrijfsvrienden

Samen sterk voor
Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland kent
sinds 2020 iets nieuws:
bedrijfsvrienden. Deze
organisaties voelen zich
nauw verbonden met
Alzheimer Nederland.
Vanuit hun missie, drijfveren
of met initiatieven
van medewerkers steunen
ze Alzheimer Nederland.

Tover
‘De kwaliteit van leven verbeteren met
interactieve technologie, dat is onze
missie’, zegt Hester le Riche, CEO van
Tover, het bedrijf achter de Tovertafel.
‘Samen met zorgprofessionals strijden we
voor zorg waarin waardevolle momenten
en kwaliteit van leven voorop staan. Hoe?
Met serious games, die bewezen positieve
impact hebben op de kwaliteit van leven.
Vijf jaar geleden brachten wij de Tovertafel op de markt en inmiddels spelen meer
dan 4000 zorginstellingen in 11 landen
met onze spellen.’ De makers van de
Tovertafel voelen zich nauw verbonden
met Alzheimer Nederland. ‘We zetten ons
allebei in om de kwaliteit van het leven
van mensen met dementie te verbeteren.’
tover.care

De CRDL
Hoe kun je contact maken met een
dierbare als een gesprek voeren niet meer
lukt? Ontwerpers Jack Chen en Dennis
Schuivens zagen de worsteling en
bedachten de CRDL: een apparaat van
glad hout, gevuld met slimme techniek.
Even aanraken en je hoort geluiden: de
zee, vogels of een tram. Het zijn geluiden
die herinneringen oproepen en de
hersenen aan het werk zetten. De CRDL
maakt geluid door aanraking.
‘Het werkt als een ijsbreker in het contact
met mensen met dementie’, zegt Dennis
Schuivens. ‘Contact blijven maken,

ondanks de ziekte. Dat brengt ons als
organisaties dichter bij elkaar.’
crdlt.com
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Hoppinger
De BeleefTV
Kunnen jullie een spelletjestafel maken?
Een soort grote iPad waar onze bewoners
actief mee aan de slag kunnen? Het
verzoek kwam van een zorgcentrum voor
bewoners met dementie. Zó ontstond de
BeleefTV, een activiteitentafel waarop
bewoners spelletjes spelen op hun eigen
niveau, herkenbare muziek beluisteren en
herinneringen herbeleven. ‘Door mensen
uit de praktijk te betrekken bij de
ontwikkeling, sluit het resultaat helemaal
aan bij de doelgroep’, zegt Dennis de Wit
van de BeleefTV. ‘Door ons werk zien we
dagelijks de gevolgen van dementie. En
dan weet je ook hoe belangrijk het werk
van Alzheimer Nederland is.’

Hoppinger helpt organisaties bij digitaliseringsvraagstukken. Dat doen ze sinds
kort ook voor Alzheimer Nederland en de
samenwerking stopt daar niet. ‘We gaan
graag betekenisvolle samenwerkingen aan
met onze klanten’, vertelt Digital
Entrepreneur Marijn Bom. ‘De samenwerking met Alzheimer Nederland kreeg
een extra lading, omdat mijn vader net te
horen had gekregen dat hij de ziekte van
Alzheimer heeft. Dus toen Alzheimer

Nederland ons vroeg om ook bedrijfsvriend te worden, hoefden we daar niet
lang over na te denken. Ook doen we met
collega’s mee aan de Rotterdam Marathon en halen we zo geld op voor
onderzoek.’
hoppinger.com

debeleeftv.com

Dagelijks Leven

Be by Bèta

Persoonsgerichte zorg voor mensen met
dementie. Dat is waar Dagelijks Leven
zich voor inzet. In een kleinschalige
setting, met een eigen studio, midden in
de wijk. Betaalbare huizen waar mensen
zich prettig voelen: een thuis. Dit is ook
waar Alzheimer Nederland zich voor
inzet. ‘We kijken naar wat de bewoner wél

Iedereen goed en prettig laten zitten op
het werk. Dat is de missie van het bedrijf
Be by Bèta dat bij Alzheimer Nederland
de stoelen voor op kantoor levert.
Ergonomische bureaustoelen, bezoekersstoelen en zit-sta-oplossingen: alles wordt
in Nederland duurzaam geproduceerd.

kan en stimuleren hem/haar in de

‘Om gezond te blijven, stimuleren we men-

dagelijkse bezigheden. Bewoners helpen

sen om zittend en staand werken regelma-

‘Omdat onze visies over het belang van
bewegen zo mooi op elkaar aansluiten en
wij graag bijdragen aan een betere wereld,
ondersteunen wij Alzheimer Nederland
met veel plezier.’

bijvoorbeeld bij het tuinieren, koken en de
afwas’, vertelt Zion Jongstra, directeur
Zorg bij Dagelijks Leven. ‘We weten als
geen ander wat dementie met zich
meebrengt. Daarom doneert Dagelijks
Leven bij elke nieuwe locatie aan
Alzheimer Nederland voor onderzoek.’

betastoelen.nl

dagelijks-leven.nl

tig af te wisselen’, vertelt Toon Mampaey.

Qwiek
Qwiek betekent leven vol energie: gezond,
fit, vitaal en vol beleving. Dat vind je
terug in de producten én in de mensen
van Qwiek. De Qwiek.up is een zorgondersteunende innovatie, die beelden en
belevingen op de muur of het plafond
projecteert. Deze sluiten aan op de
behoeften van een cliënt, verminderen
onder- of overprikkeling en ondersteunen
de zorgmomenten. ‘Vanuit het hart van de
zorg gaan wij bij Qwiek op zoek naar
innovatieve oplossingen, zodat wij samen
zorgen voor het welzijn van anderen. Als

zorginnovator willen wij met onze
producten bijdragen aan de kwaliteit van
leven, wat perfect past bij de missie van
Alzheimer Nederland. Kortom, zorgen
voor belevingen die het verschil maken.’
qwiek.eu

Wilt u meer weten of ook
bedrijfsvriend worden?
alzheimer-nederland.nl/word-bedrijfsvriend
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• GLASBLAZEN

• PAPIERVOUWKUNST

puzzel & win•

• HAKEN

• TEXTIEL VERVEN

PERGAMANO

• VAARDIGHEID

WOORDZOEKER

• HAMER
• HOUT

• PLANK

• WEEFPATROON

• POTTENBAKKEN

• WINKELHAAK
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• APPLICATIE
• AQUARELLEREN
• BATIKPAPIER
• BOEKBINDEN
• BOOR
Oplossing
• CREPEPAPIER
microscoop
• EMAIL
• FRANJE
2
• GLASBLAZEN
• HAKEN

• HAMER
• HOUT
• KANTKLOSSEN
• KNUTSELEN
• KRALENHAAKWERK
• KWAST
• LEER PLAKKEN
• MATERIAAL
• METAALBEWERKING
• NAAIMACHINE

• NATUURMATERIALEN
• PAPIERVOUWKUNST
• PERGAMANO
• PLANK
• POTTENBAKKEN
• PUNNIKEN
• RAFFIA
• RELIEFDRUK
• RIET
• RIJSTPAPIER

© Sanders puzzelboeken
• RONDBREIEN
• SCHERF
• SCHUURPAPIER
• STROHALMEN
• TEXTIEL VERVEN
• VAARDIGHEID
• WEEFPATROON
• WINKELHAAK

Stuur de oplossing voor 15 januari 2021
in en maak kan op een
Vergeet-mij-niet-armbandje.

Oplossing september-nummer Alz…
DAGBESTEDING
De winnaars hebben inmiddels hun
prijs toegestuurd gekregen: een set van
vier ansichtkaarten

3x
KANS

Stuur de oplossing naar:
Alzheimer Nederland
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
t.a.v. Puzzel ALZ…
of mail naar:
communicatie@alzheimer-nederland.nl
o.v.v. puzzel ALZ

© SANDERS PUZZELBOEKEN, VAASSEN

• KANTKLOSSEN
PUNNIKEN
Onderstaande woorden zijn in alle•richtingen
in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal
gebruikt worden. De overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de oplossing.

reacties

wij zijn er voor u

35

Alzheimer Nederland staat voor u klaar met:
DE ALZHEIMERTELEFOON

0800 - 5088 (gratis,
7 dagen per week bereikbaar)
CAFÉS/THEEHUIZEN/TREFPUNTEN

Kijk voor de agenda op
www.alzheimer-nederland/regios
HET FORUM

forum.alzheimer-nederland.nl
WWW.DEMENTIE.NL

informatie, tips en het delen van ervaringen voor
mantelzorgers
DE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF

www.alzheimer-nederland.nl/nieuwsbrief
INFORMATIEVE BROCHURES

www.alzheimer-nederland.nl/brochure

colofon

ALZ… is een uitgave van Alzheimer
Nederland en verschijnt drie keer per jaar.
HOOFDREDACTIE

Natalie Delzenne
UITGEVER

Henriette Brons
MARKETING

Anne-Marie Blomesath
EINDREDACTIE

Alisa Mura, Petra Sophie Jansen
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Dinant Bekkenkamp
CONCEPT & REALISATIE

Bindinc. Hilversum
ADRESWIJZIGINGEN

Vergeet-mij-nietjes inspiratie
Geweldig om te zien hoeveel mensen op Wereld Alzheimer Dag aandacht vroegen voor de impact van dementie, bijvoorbeeld door het dragen van een vergeet-mij-nietje of het delen van een foto van een geliefde.
Zo liet de Facebookgroep Kei Tof ons weten dat ze tientallen keien
beschilderd hebben met het vergeet-mij-nietje. Deze supermooie keien
zwerven nu door heel Nederland. Wie weet kom jij er eentje tegen!

Gehaakte hand

Wat een goed idee, deze gehaakte hand.

Marijke: ‘Op mijn werk vroegen ze aan
mij of ik ook een hand kon haken voor een
bewoonster. Deze bewoonster zit graag
met haar handen ingehaakt in die van
iemand van de zorg. Maar ja, helaas kun
je daar niet de hele middag blijven zitten.
Dus op deze wijze opgelost!’

info@alzheimer-nederland.nl of
033 – 303 2502
DONEREN

NL 13 INGB 0000002502 of
NL 25 RABO 0395222419 of doneer via
www.alzheimer-nederland.nl/doneren
MAGAZINE ONTVANGEN

U ontvangt ALZ… als u Alzheimer Nederland
met minimaal € 25 per jaar ondersteunt.
U kunt een gratis proefexemplaar opvragen
via alzheimer-nederland.nl/proefnummer
Het is niet mogelijk om zonder toestemming
van Alzheimer Nederland stukken uit dit
magazine over te nemen of te publiceren.
Teksten en beelden zijn van Alzheimer
Nederland. Aan de inhoud van dit magazine
kunnen geen rechten worden ontleend.

Filmtip: Supernova
Sam en Tusker (Colin Firth en Stanley Tucci) zijn al 20 jaar samen en
trekken in een camper door Engeland. Ze bezoeken familie, vrienden
en plaatsen uit hun verleden, maar het is geen gewone vakantie. Tuskers
dementie is de laatste jaren erger geworden en de reis door het verleden
moet ruimte maken voor een onzekere toekomst.
Benieuwd naar Supernova? De film is binnenkort te zien in de bioscoop.
Kijk op dementie.nl/nieuws/kijktip-supernova voor meer info.

www.alzheimer-nederland.nl

info@alzheimer-nederland.nl

twitter.com/alzheimernl

nl.facebook.com/AlzheimerNederland

Linkedin.com/company/

youtube.com/user/AlzheimerNederland

alzheimer-nederland

alzheimernederland

Een deel van de foto’s in dit magazine is genomen voordat
de 1,5 meter afstandsregel van kracht werd.

1 op de 3 vrouwen
krijgt dementie
stopdementie.nu

RETOURADRES: POSTBUS 2077, 3800 CB AMERSFOORT

ALZ… uitgelezen?
Geef ‘m door!

