
1 ER IN EEN BREDE CIRKEL OM HEEN STAAN

Daar staan we dan, in een brede cirkel om de inwoner met dementie en 'de naasten'. We 
hebben er mooie woorden voor bedacht. Integrale zorg, samenwerking met het 
voorliggend veld. In de kern is het eenvoudig. We luisteren goed, erg goed. En zijn snel en 
exibel in te spelen op wensen. Zo komt naast de 'klassieke zorg' ook ineens tuinieren, 
bewegen of vissen in beeld. Of wordt 'zomaar' verbinding gelegd met iemands oude 
beroep, bijvoorbeeld – met een klein beetje steun – door iemand in te zetten als gastdocent 
op een school! Een mooi voorbeeld van inspelen op 'dement-talent!' Dat doen we ook, 
samen (en dan ook echt samen!)
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2 EIGEN REGIE ALS VERTREKPUNT

Goed bedoeld slaan we aan het organiseren. En is er een prachtig aanbod of een mooie 
groepsvoorziening, denk aan de dagbesteding. En dan wil die inwoner met dementie toch 
liever iets op maat. Liever individuele begeleiding of met een klein groepje vrijwilligers. Of 
zelf een aanbieder kunnen kiezen, misschien wel voorbij het advies van de casemanager. 
Daar doen we dan niet moeilijk over, en gaan we tot het uiterste (ook al kan niet 'alles' 
helaas)
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3 WIJ VERGETEN U NIET!

Dementie kan iedereen raken, maar niet iedereen wordt altijd gezien. Het is geen opzet, 
maar zien we onze inwoners met een andere herkomst genoeg, met begrip voor 
verschillende gewoonten? Weten en snappen we wat dementie betekent voor inwoners met 
een licht verstandelijk beperking? Spelen we genoeg in op de eisen die leven met ook een 
fysieke beperking stelt? Kunnen we omgaan met dementie bij relatief jonge mensen met 
dementie, die nog boordevol energie zitten. We gebruiken als regel: 'We vergeten u niet!'
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4 DRAAI HET EENS OM, WE KOMEN NAAR 'U' TOE

Nood breekt wet. In de coronatijd waren onze musea gesloten. Dus ging we op de pop-up 
tour! Opeens werd bijvoorbeeld een bezoek aan de stamtafel gecombineerd met een 
museum. En wist je dat de bibliotheek reiskoffers aanbiedt met voorwerpen en lectuur van 
vroeger? De sportservice is ook erg mobiel, en komt gewoon langs bij een instelling of 
andere plek. We maken boeiende en ongewone combinaties. Vergeet ook niet wat kunst en 
cultuur kunnen betekenen! We draaien het om, we komen naar 'u' toe. Een kwestie van 
inventief zijn!
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5 DE TECHNIEK IS ONZE VRIEND 

Ja, natuurlijk willen we erop uit. Ook inwoners met dementie. Dat is niet zonder gevaar, de 
weg terug wordt niet altijd gevonden. Gelukkig is tegenwoordig de smartphone met GPS-
functie. Heel makkelijk en eenvoudig. We zijn aan het beeldbellen geslagen, met 
eenvoudig te bedienen tablets. En voor de 'de naaste' die niet altijd weg kan, is er toch ook 
de mogelijkheid voor een online consult? De techniek is onze vriend. 
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6 EEN 'DEMENTIEVRIENDELIJKE' BUURT, WE DENKEN VOORUIT

Het is inmiddels een ingeburgerd begrip. Dementievriendelijk zijn! Dat gaat niet alleen 
over die empathische verkoper of kassa-medewerker (hoe belangrijk ook). Het gaat veel 
verder nog. Bijvoorbeeld over bouwen en wonen. Over nadenken over dementie bij 
bouwprojecten. Technische snufjes in een woning zijn mooi, zoals automatische verlichting, 
maar past het ook bij iemand die jarenlang gewend was aan die lichtschakelaar. Of, veel 
groter, bouwen we toekomstbestendige woningen of pleinen en straten, en hoe ziet 
'aanpassen aan dementie' er dan uit? We denken vooruit!  
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7 WONEN EN ZORG  VAN DE TOEKOMST

De mantra is gemeengoed, we wonen langer thuis. Of sterker nog, 'we wonen zo 
langzamerhand thuis'. Past dit nog bij de opmars van dementie? Ja, die klassieke 
verpleeghuizen zijn er niet veel meer. Maar is het tijd voor nieuwe modellen en vormen? 
Hier komt wat jargon: 'geclusterd wonen', 'modulaire thuiszorg'. Jawel, als het gaat om de 
combinatie van wonen en zorg is van alles in beweging!
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8 EEN OPEN DEUR VOOR LOTGENOTEN

De naasten, van inwoners met dementie, laten we die echt niet vergeten. Niet als een 
bezoek aan de huisarts gebracht wordt. Niet als het gaat om het aanbod van 
laagdrempelige voorzieningen, om even 'bij te tanken'. Niet als het gaat om heel goed 
luisteren en snel en inspelen op hun wensen. Hoe hebben we dit nu eigenlijk 
georganiseerd, altijd de inwoners met dementie en hun naasten vooropstellen en echt aan 
het woord laten? Voldoet dat nog, en zijn we toe aan andere vormen en methoden?
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