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 Ten geleide

Vught is een vergrijzende gemeente en we worden sowieso met z’n allen steeds 
ouder. Nu al is zo’n twintig procent van de inwoners 65-plus en de verwachting is 
dat in 2040 zo’n veertig procent 55-plus zal zijn. En omdat dementie vooral een 
ouderdomsziekte is zal het aantal mensen met deze ziekte in Vught de komende 
vijftien jaar verdubbelen tot boven de duizend. Tegelijkertijd brengen de veran-
deringen in de zorg met zich mee dat mensen met dementie steeds langer thuis 
zullen blijven wonen. Opname in een zorginstelling als bijvoorbeeld Park Boswijk 
wordt pas mogelijk als de ziekte heel ver is gevorderd. Gevolg is dat we mensen 
met dementie steeds langer onder ons en in het straatbeeld zullen tegenkomen. 
En daar moeten we ons met z’n allen op voorbereiden. Niet alleen thuis, maar  
ook in de buurt, in de verenigingen, in de winkels, in het vervoer en in het  
vrij willigerswerk. 
 Daarom hebben de schrijvers van deze uitgave in 2014 samen met het bureau 
DAZ op verzoek van de gemeente Vught een zogenaamde Quick scan uitgevoerd 
naar de mogelijkheden om een dusdanig dementiebeleid te voeren, dat Vught  
zich zou kunnen ontwikkelen tot een ‘dementievriendelijke gemeente.’ 
 Uit het onderzoek en de focusgesprekken die er daarna met betrokkenen  
zijn gevoerd, komt als eerste prioriteit naar voren dat er meer voorlichting en 
com municatie over dementie en de gevolgen daarvan nodig is. Het taboe op de  
ziekte moet worden doorbroken en het moet een prominente plaats krijgen op  
de agenda’s van alle maatschappelijke organisaties.
 
De artikelenreeks in Het Klaverblad in de periode september – december 2015 is 
daar een eerste stap toe geweest. In deze uitgave worden deze artikelen opnieuw 
onder de aandacht gebracht. Veertien verschillende verhalen van mensen uit 
Vught die professioneel, als vrijwilliger of persoonlijk met mensen met dementie 
te maken hebben (gehad). Dit om het gesprek over dementie op gang te brengen 
en elkaar uit te nodigen de vele suggesties die uit het onderzoek naar voren zijn 
gekomen ter hand te nemen. Informatie, inspiratie en troost is wat deze uitgave 
daarbij hoopt te bieden.

 Céline Rutten, Jozef Kok en Gerard Noordijk 
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Saskia Heijboer
 Vught wil een 
 dementievriendelijke 
 gemeente zijn
 

 Een probleem van de gemeenschap
Saskia Heijboer is wethouder in Vught. Ze zegt: ‘Dementie is hard op weg om een 
van de meest omvangrijke ziektes te worden in onze samenleving. Niet alleen 
omdat we met z’n allen ouder worden, maar ook omdat er eigenlijk nog geen kruid 
tegen is gewassen. Vught is een vergrijzende gemeente en de verwachting is dat 
het aantal mensen met dementie in de komende jaren zal verdubbelen van rond 
de 500 nu naar meer dan 1000 in 2040. Daar komt bij dat die mensen door de  
veranderingen in de zorg langer thuis blijven wonen en daar verzorgd moeten 
worden door familie, kennissen en buurt. We zullen dus in toenemende mate 
mensen met dementie in het straatbeeld tegenkomen. Kortom: we krijgen er  
allemaal, direct of indirect mee te maken.’

 Wat doet de gemeente daarmee?
‘Al een paar jaar geleden heeft de gemeente opdracht gegeven om de problematiek 
in kaart te brengen en voorstellen te ontwikkelen om het probleem aan te pakken. 
Op basis van onderzoek en gesprekken met mensen die er persoonlijk of pro-
fessioneel bij betrokken zijn, is vorig jaar een “quick scan” verschenen met een 
groot aantal voorstellen om als gemeente in actie te komen.’
 ‘De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd en vanaf dit jaar worden acti  - 
vi teiten in gang gezet. Het gaat daarbij om voorlichting, ondersteuning en het  
stimuleren van activiteiten. Voorlichting geeft antwoord op vragen als “Wat is 
 het en bij wie moet ik zijn?” Ondersteuning draait met name om de mantelzorg-
ers; de activiteiten hebben als doel in beweging te blijven en elkaar te ontmoeten. 
Ook moet de samenwerking tussen de instanties en de mensen die beroepshalve 
bij het probleem betrokken zijn, verder worden uitgebouwd. Daarnaast moet de  
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openbare ruimte worden aangepast met makkelijk begaanbare routes naar  
winkelcentra en voldoende bankjes.’
 ‘Maar ook zal de gemeente zelf in haar dienstverlening, er voor moeten zorgen 
dat er oog is voor dit groter wordende probleem. Dat kan via Wegwijs Plus, die de 
gedecentraliseerde taken moet uitvoeren. Dat betekent een betere samenwerking 
tussen ambtenaren en medewerkers in instellingen voor welzijn, maatschappelijk 
werk, gezondheidszorg en andere professionele hulpverlening. De historisch  
gegroeide hokjesgeest moet worden doorbroken en er zijn korte lijnen nodig  
tussen de hulpverleners. Daarnaast zullen initiatieven van vrijwilligers zoals 

“tafeltje-dek-je”, hulp bij dagopvang, samen wandelen en de Seniorenbus, door  
de gemeente worden gestimuleerd en ondersteund.’

 Hoe gaat de gemeente dat organiseren?
‘Vanaf september start het Platform Wonen, Zorg en Welzijn – waar alle Vughtse 
zorgaanbieders in zitten – met een aantal projecten. In alle wijken van Vught  
komen steun- en ontmoetingspunten, zoals de Rode Rik, waar teams vanuit deze 
zorgaanbieders, samen met vrijwilligers, activiteiten gaan opzetten. Bijvoorbeeld 
dagopvang voor “verwarde personen”. Met name mensen met dementie hebben  
de neiging zich in hun eigen wereld terug te trekken en zich daarmee sociaal  
te isoleren.’
 ‘Projecten vanuit de burgers kunnen rekenen op steun van de gemeente.  
Binnen het sociaal domein zijn de schotten tussen de budgetten weggehaald  
en voorstellen op dit terrein zullen bij de gemeenteraad zeker in goede aarde  
vallen.’
 Saskia Heijboer tot slot: ‘De gemeente wil de burgers, maar ook winkeliers  
en verenigingen, graag betrekken bij het wegnemen van het taboe op dementie 
en daarmee ook toetreden tot de groep van ruim twintig gemeenten in Brabant 
die zich al een “dementievriendelijke gemeente” mogen noemen.’

Irene Smoor
 Voor familie is de weg lang 
 en vol problemen 
 

‘Dat allereerste begin: het niet weten, de ongerustheid, de ontkenning… eigenlijk 
is dat voor de familie de moeilijkste periode,’ zegt deskundige bij uitstek  
Irene Smoor. Ze is psycholoog en werkte tot haar pensionering bij de Stichting  
Alzheimer Nederland. 
 ‘Die allereerste verschijnselen: het overzicht over dingen kwijtraken, het  
verlies van initiatief… Voor degene die het meest betrokken is, is dat de periode 
vol spanning en onzekerheid. Hij of zij ziet heel veel gebeuren maar loopt tegen 
het onbegrip aan van familieleden die niet de hele dag alles meemaken en dan 
zeggen dat hij gewoon een dagje ouder wordt.’ 

 Niet wachten
‘Wanneer dan uiteindelijk na een onderzoek op de geheugenpoli dementie wordt 
vastgesteld, is de diagnose soms een opluchting. Zo van: “Ik vond het wel erg om 
dit te moeten horen, maar nu heb ik tenminste de zekerheid dat de oorzaak van 
het soms zo moeilijke gedrag een ziekte is.” En de dementerende zelf vindt vaak 
het feit dat hij geen auto meer mag rijden, erger dan de diagnose.’
 ‘De familie heeft op dat moment geen enkel idee welk traject ze te wachten 
staat. En daarom kan ik er niet hard genoeg op hameren dat de familie direct na 
de diagnose deskundige begeleiding zoekt en niet wacht totdat de huisgenoot 
met dementie verder achteruit is gegaan. Een casemanager kan van het begin  
af aan voor de nodige begeleiding zorgen.’ zegt Irene Smoor.

 De problemen
‘Elk gezin dat wordt geconfronteerd met dementie, loopt tegen een heel complexe 
problematiek aan. Op het moment van de diagnose, belandt de meest naaste, dus 
de mantelzorger in een rouwproces: die ziet de man die alles kon, veranderen in 
iemand die volstrekt afhankelijk wordt. Daarnaast ontstaat het gevoel van een-
zaamheid: “ik ben jarig, maar er is niemand die mij feliciteert.” Er kan kwaadheid 
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ontstaan, want tegen je zin moet je de regie van iemands leven overnemen. Je wilt 
ook niet dat je steeds op moet letten of hij niet met zijn schoenen aan in bed gaat 
liggen. Er is ook verdriet, bijvoorbeeld als je de buurvrouw hoort zeggen: “Maar  
jij hèbt je man tenminste nog.” En als de mantelzorger zelf ziek wordt, kan er ver-
bolgenheid zijn als de partner met dementie zegt: “En wie zorgt er dan voor mij?”’ 

 Belediging
‘Als de Alzheimerpatiënt alleen woont, kan hij de hulp van kinderen of schoon-
kinderen ervaren als bemoeienis en belediging. Hij wil immers niet horen dat  
zijn keuken vies is of dat er bedorven eten in de koelkast staat. En de kinderen 
onderling kunnen ook problemen krijgen: wie vlakbij woont moet dagelijks voor 
alles zorgen. Maar dan komt zus Annie uit Leeuwarden een keertje op bezoek en 
vader of moeder is die dag dan altijd in topconditie. En Annie zegt dan tegen de 
verzorgers: “Zie je wel, er is niks aan de hand.” En moeder of vader reageren dan 
ook nog eens: “Aan Annie heb ik tenminste wat. Jullie zijn alleen maar uit op  
mijn geld.’
 ‘En dan, veel later, volgt het allermoeilijkste: de beslissing over de definitieve 
opname in het verpleegtehuis. Dat is een onmenselijke beslissing, want iemand 
ervaart dat als het uit huis sturen van de geliefde.’

 Welke hulp hebben mantelzorgers beslist nodig?
Irene Smoor: ‘Begeleiding van een casemanager of een dementieconsulent, die 
inzicht geeft over de ziekte en hen helpt om te gaan met het veranderde en soms 
moeilijke gedrag. De mantelzorger moet als een manager dingen kunnen regelen, 
zodat hij of zij er niet alleen voorstaat. Dat er iemand is die oppast als het nodig  
is, dat er iemand is die mee uit wandelen gaat. Als je alles alleen moet doen,  
word je gek.’
 ‘Daarnaast: contact met lotgenoten is buitengewoon belangrijk. Deze nemen 
veel meer van elkaar aan dan van hulpverleners.’

 Een waaraan hebben dementerenden behoefte?
‘Wat mensen met dementie wel eens zeggen: “Ik ben wel dement, maar niet gek.” 
Ze willen doorgaan met hun vertrouwde activiteiten zoals wandelen of natuur-
films zien. Ze hebben behoefte aan contact met kleinkinderen. Ze hebben  
behoefte aan gezelligheid. En dan kan leven met dementie ook een waardevolle 
ervaring zijn.’
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Duco Wesselman van Helmond
 Ongerust naar de huisarts. 
 En dan?

‘Een huisarts kan nogal wat betekenen in die allereerste maanden waarin de  
partner, de kinderen, of vrienden iemand zo sterk zien veranderen, dat ze hulp 
zoeken,’ zegt Duco Wesselman. Hij is een van de zes huisartsen uit de praktijk  
‘De Hoge Vliert’ en heeft een grote liefde voor de ouderengeneeskunde. In zijn 
praktijk ziet hij dat mensen steeds vroeger met hun ongerustheid naar de huis-
arts stappen. ‘Mensen hebben meer weet van dementie. Ook de ouderen zelf.  
Daar ben ik erg blij om. Hoe vroeger dementie wordt vastgesteld, hoe eerder  
er met de behandeling begonnen kan worden.’
 ‘We weten allemaal dat dementie niet kan genezen. In tegenstelling tot wat 
veel mensen denken, kan het ook niet met medicijnen worden vertraagd. Maar 
medicijnen kunnen sommige veranderingen in het gedrag verzachten. Daarnaast 
is het heel belangrijk om aandoeningen die op dementie lijken, op te sporen  
omdat die dikwijls wél goed zijn te behandelen. Ik denk dan aan problemen  
met de schildklier, tia’s en depressies. En iemand kan uiteindelijk ook gewoon  
een slecht geheugen hebben.’ 
 ‘Een goed contact met de huisarts is belangrijk, zeker als het dementie betreft. 
Immers, als je een patiënt goed kent kun je veranderingen vroeg herkennen. Want 
iemand met dementie is in het begin in staat om zijn klachten te ontkennen of  
te maskeren.’

 Begeleiding
 Maar wat gebeurt er als de diagnose definitief dementie is?
‘Eerst kijken we in welke fase de patiënt verkeert. Is er sprake van een lichte vorm, 
dan gebeurt de begeleiding van patiënt en mantelzorger door de huisarts. Voor de 
zwaardere gevallen komt de casemanager van de geriater in actie. Deze houdt de 
dementerende mens en de mantelzorger goed in de gaten en helpt met praktische 
zaken.’ 
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‘Een grote wens van mij en mijn collega’s is de aanstelling van een praktijk-
ondersteuner voor kwetsbare ouderen. Deze zou namens en met de huisarts  
dementerende mensen op kunnen sporen en in kaart kunnen brengen. Hierdoor 
zou de ziekte nog eerder in beeld komen, waardoor ook de behandeling eerder  
van start kan gaan en de opname in een verpleegtehuis uitgesteld kan worden. 
Maar de financiering door de zorgverzekeraar is vooralsnog onzeker.’
 
 Ketenzorg
‘Wat al wél bestaat is de Ketenzorg Dementie regio ’s-Hertogenbosch, opgericht 
door geriater Dautzenberg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hierin werken  
professionals nauw samen om de signalering, doorverwijzing, diagnostiek,  
behandeling en ondersteuning te verbeteren. Zij helpen ook bij belangrijke  
vragen als: “Mag ik nog autorijden” of: “Ben ik nog wilsbekwaam en wat moet  
ik doen als ik dat binnen afzienbare tijd niet meer ben.” Ook natuurlijk heeft  
ook dit als doel de dementerende mens zo lang mogelijk thuis te houden.’

 Is dat verpleegtehuis nou echt het grote schrikbeeld voor iedereen die met 
 dementie te maken heeft?
Wesselman: ‘Het schuldgevoel om iemand het huis uit te sturen, is natuurlijk heel 
groot. Niemand brengt graag zijn of haar geliefde naar een instelling. Maar wat ik 
zelf heb meegemaakt: ik had een tante van wie ik heel veel hield en die heel veel 
voor mij betekende. Ze woonde alleen en was dementerend. Ik heb de opname in 
een verpleegtehuis zo lang mogelijk uitgesteld, totdat de wijkverpleegkundigen 
zeiden dat het echt niet langer kon. Toen ze eenmaal was opgenomen leefde ze 
helemaal op omdat ze opeens tussen de mensen zat op een plek waar van alles  
te doen was. Ik heb mezelf nog jaren lang verweten dat ik die opname zolang  
had tegen gehouden.’

 Gemeente en overleg
In Vught hebben alle huisartsen een keer per maand contact met elkaar en een 
vast agendapunt is het overleg met de gemeente over ouderenzorg. Wesselman: 
‘Dat contact is goed en leidt tot kleine initiatieven met name op het gebied van 
de mantelzorg, die allemaal uitgeprobeerd worden.’
 En: ‘Ik vind het een goede zaak dat de gemeenten de zorgtaken van Den Haag 
hebben overgenomen. Het brengt de zorg veel dichterbij en kan op een veel 
menselijker manier geregeld worden.’

Jo Maas
 Een paard kan in twee zinnen 
 een fiets worden

Het vermoeden dat er iets mis was, bestond al langer. Het bridgen op zaterdag  
liep niet meer soepel. Maar de huisarts stelde Jo Maas gerust: ‘Het is gewone  
vergeetachtigheid. Meer niet. Probeert u zich te concentreren op één ding. Dat  
zal helpen.’ 
 Toen stond de verhuizing naar een appartement op de agenda en in diezelfde 
tijd werd bij zijn vrouw Mien borstkanker vastgesteld. Meteen ging er opeens zo 
veel fout dat een nieuw onderzoek en een doorverwijzing naar de geheugenpoli 
volgde. De diagnose was: de Ziekte van Alzheimer in de eerste fase.

 Emotie
Jo Maas (73): ‘Mijn broer, die ook kaart, verbaasde het niets. Maar wij waren  
natuurlijk geschrokken. Mijn reactie zat vooral vol met emotie. Emotie én meteen 
het besluit om geen auto meer te rijden. Ik had namelijk al een keer links van de 
vluchtheuvel gestaan om voor te sorteren. En toen dacht ik: ik ga geen mensen  
in gevaar brengen. Er werd mij nog een test aangeboden, maar dat heb ik niet 
gedaan. Ik ben gewoon gestopt.’
 Dat was bijna twee jaar geleden. Maas: ‘Ik heb me toen ook voorgenomen om 
het leven zo positief mogelijk verder te leven. Het komt zoals het komt en het  
gaat zoals het gaat. Ik doe wat ik kan en ik wil er niet chagrijnig van worden.’
‘Maar ja, ik blijf het vervelend vinden als ik woorden niet meer weet, of als ik 
gekke dingen zeg. Als ik iets vertel en ik heb het over een paard, kan dat een  
paar zinnen verder best een fiets worden.’ Hij kijkt naar zijn vrouw: ‘Daar lachen 
we dan om. Zo’n verhaal is dan net een vliegtuig dat de landingsbaan niet kan 
vinden. Maar ik weet nog dat ik bij de testen in de geheugenpoli op een klok tien 
voor elf moest tekenen. Dat kon ik niet en daar kan ik nog steeds kwaad over  
worden.’ Zijn vrouw: ‘De vergeetachtigheid wordt wel groter. Als Jo iets vertelt, 
springt hij soms halverwege gewoon over op iets anders. Dat is lastig. Ik blijf  
dan geduldig herhalen en probeer in zijn gedachten mee te gaan.’
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 Sluiswachter
Tot aan zijn pensioen werkte Jo Maas als sluiswachter in Den Bosch bij sluis 0  
en kende hij alle schippers. Thuis tuinierde hij veel, bouwde een prachtig prieel, 
legde vijvers aan. Hij fietste graag en las boeken. Tuinieren is voorbij, fietsen gaat 
moeizaam. Zijn vrouw: ‘Lezen nog wel, maar niet meer van die dikke boeken.  
Wat ook nog gaat is lopen. Zo lang het gaat, wandelen we elke dag.’ 
 Maas: ‘Een paar weken geleden ben ik heel erg geschrokken. Ik wist opeens  
in mijn eigen huis niet meer waar ik was. Ik hing tegen de deur van de WC aan,  
ik was totaal verward en helemaal de weg kwijt. Ik dacht opeens in paniek dat  
dit mijn voorland was.’ 
 Het bleek dat hij een ernstige blaasontsteking had en in combinatie met  
Alzheimer kan iemand dan in een delier terecht komen: een toestand van  
totale verwarring die de patiënt angstig en onrustig maakt. Dat delier is  
voorbij. ‘Maar ik ben nog steeds duizelig.’

 Alzheimercafé
Jo Maas: ‘Wat er in Vught moet komen is een Alzheimercafé. We waren bij een 
paar bijeenkomsten van “Kennis met koffie” in woonzorgcentrum Theresia  
over dementie en daar kon ik met mensen praten die hetzelfde hebben. Je  
kunt ervaringen uitwisselen, je kunt elkaar helpen. In zo’n café vind je steun  
bij elkaar, die je goed kunt gebruiken.’

Zijn vrouw: ‘Nu gaat het voor mij allemaal nog wel. Jo kan nog goed alleen blijven. 
Maar voor de toekomst gaan we al wel kijken naar de mogelijkheden voor 
dagopvang. Ik wil dat dat ergens is, waar Jo zich prettig voelt. Daar kan hij nu  
nog over oordelen.’ 

Over de toekomst zegt Jo Maas: ‘Nee, ik ben niet bang. Dood gaan we allemaal  
en ik heb nog steeds goede dagen.’ 
 Maar dan: ‘Ik ben gisteren afscheid gaan nemen van een van mijn maatjes  
met wie ik jaren heb gebridged. Ik heb gezegd dat het niet meer ging.’
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Trix van Oosteren
 De druk op de mantelzorger 
 is groot

Het aantal mensen dat dementeert groeit sterk en dus heeft Trix van Oosteren 
het druk. Als de beginfase van de ziekte is gepasseerd en het leven ingewikkeld  
is geworden begeleidt zij in Vught dementerende mensen en hun mantelzorgers. 
Dat doet ze samen met haar collega’s Chis Boot en Linda van Nes. Als ze praat 
over die beginfase, wijst ook zij op het belang zo snel mogelijk een arts te raad-
plegen want: ‘Bij een late diagnose is veel kostbare tijd verloren gegaan, waarin 
medicatie mogelijk was geweest. Maar behalve dat, kan zo’ n vroege diagnose  
ook rust geven. De omgeving, maar ook de dementerende mens zelf, begrijpt  
opeens waarom het gedrag de laatste maanden zo duidelijk was veranderd.  
De dingen vallen op hun plaats.’

 Accepteren
Over het verloop van de ziekte zegt Trix van Oosteren: ‘Na de diagnose komt een 
moeilijke periode waarin de persoon zelf en zijn of haar omgeving de harde feiten 
moet leren accepteren, die niemand eigenlijk wil zien. Dit kan lang duren, want 
het is toch een soort rouwproces. Veel praten hierover kan helpen.’
 ‘Maar wat ik jammer vind, is dat dementie nog steeds in de taboesfeer zit. Een 
dementerende mens ís niet gek. Hij of zij heeft een ernstig geheugenprobleem, dat 
wel. Maar praat niet over “gek zijn”. Ik zie nogal eens dat de omgeving niet meer 
mét de dementerende mens praat, maar in zijn bijzijn alleen óver hem. Kijk niet 
naar de dingen die hij of zij niet meer kan, maar draai het om. Blijf kijken wat er 
allemaal nog wél mogelijk is. De patiënt zelf ziet dat vaak niet meer, maar de  
omgeving kan hier van alles aan doen door heldere opdrachten te geven.’

 Druk op partner
Trix van Oosteren komt thuis op bezoek. Dat kan een keer per jaar zijn, maar  
ook een keer in de drie weken, dat hangt ervan af hoe ingewikkeld de situatie is. 
Zij geeft ondersteuning op emotioneel gebied, zowel aan de dementerende mens  
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als aan de partner. En daarnaast geeft ze psycho-educatie, staat ze klaar  
met praktische adviezen en maakt ze mensen wegwijs in de regels en in de  
moge lijkheden die het leven lichter kunnen maken.
 ‘De druk op de mantelzorger kan heel groot zijn en mag vooral niet worden 
onderschat. Om maar een klein voorbeeld te noemen: iemand die dementeert 
zoekt vaak veiligheid en wil dan iemand bij zich hebben. Dus als de mantelzorger 
naar de keuken gaat, wil hij of zij daar ook zijn. Dat kan. Maar bij toiletbezoek 
geldt precies hetzelfde. En dan kan opvang in een dagverblijf een geweldige  
verlichting betekenen voor de partner.’
 ‘Wat ik dan dikwijls hoor is: “Mijn man wil daar niet naar toe. Hij is geen  
groepsmens.” Maar zo iemand kan veranderen, juist door zijn ziekte. Het is  
herhaaldelijk gebleken dat zo’n individueel ingesteld persoon het daar juist  
heerlijk vindt.’ 

 Niet meer verantwoord
‘Maar het moment waarop het echt niet gaat, omdat het risico op ongelukken of  
de druk op de partner te groot wordt, is onvermijdelijk. Dat moment is er als de 
dementerende mens gaat dwalen. Als hij zich verwaarloost, als hij de hele nacht 
wakker blijft waardoor de partner ook geen oog dicht doet. En dan staat diezelfde 
partner voor de moeilijkste beslissing: opname in een verpleegtehuis.’
 
 Wat beter moet
‘Wat in de toekomst nog kan verbeteren,’ zegt Trix van Oosteren, ‘is de erkenning 
van dementie, het vervoer en het vormen van netwerken. Breng per persoon  
in kaart wat er is aan familie, buren en kennissen. Praat met elkaar over hobby’s, 
belangstelling en kijk wie bij de interesse van de dementerende aansluit. Dit  
allemaal met het doel opname zo lang mogelijk uit te stellen.’  
  

Leo Ketelaars
 Wij houden de klanten 
 heel zorgvuldig in de gaten

De vestiging heet gewoon Albert Heijn Stationsstraat maar volgens filiaal-
manager Leo Ketelaars is het een moderne supermarkt met de charme van  
een dorpswinkel. ‘Veel mensen kennen elkaar. We hebben een koffiehoek met 
kranten en koekjes en dat is in de loop van de jaren een echt ontmoetingspunt 
geworden. Daar komen veel ouderen. Dat is logisch: Vught vergrijst en dat is  
ook bij Albert Heijn te merken.’
 ‘Oudere mensen hebben meer tijd. Zij komen vaak in de winkel voor kleinere  
en minder boodschappen en daardoor kent ook het personeel een groot deel van 
de klanten.’
 ‘Deze medewerkers zien ook wanneer het fout gaat: als iemand bij voortduring 
de pincode niet meer weet, als er iedere dag alleen maar een pak cakemeel in het 
karretje ligt, als ze hondenbrokken komen kopen terwijl ze helemaal geen hond 
hebben. En vooral als dat iedere keer opnieuw gebeurt.’

 Het groene hoedje
Marie José Bastiaans is kassière en werkt al zo lang in dit pand dat ze de kinderen 
die met hun moeder vroeger naar de C1000 kwamen, nu in de vulploeg tegen komt. 
Ze zegt: ‘Ja. Omdat je je klanten kent, zie je ze ook ouder worden en wij zien ook 
precies wanneer iemand aan het dementeren is. Wij praten daar met elkaar over 
en zonder dat we de namen kennen, weten we precies over wie we het hebben. “De 
mevrouw met het groene hoedje” of “de mijnheer met de rode boodschappentas”. 
Wij houden deze mensen heel erg goed in de gaten. Als ze aan het pinapparaat 
staan en ik hoor het alarmbelletje, roep ik er meteen een collega bij, voordat het 
apparaat het geld weer kan inslikken.’
 ‘Zo is er iemand die regelmatig met zijn al betaalde boodschappen weer 
opnieuw de winkel in loopt. Die man wil nooit een bonnetje, dat stoppen we nu 
tussen zijn boodschappen, zodat we dan later kunnen zien wat hij wel en niet 
heeft betaald. Het kan ook gebeuren dat iemand, waarvan je weet dat ze alleen  
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woont, twintig tubes tandpasta komt kopen. Of we zien een klant, van wie we 
weten dat ze ook alleen woont, iedere week haar boodschappenkar zo vol laden, 
dat een gezin met zes kinderen er ruim mee uit de voeten kan.’
 ‘Soms ook kan iemand zo goed als niets vinden. Dan lopen we met hem of  
haar met het boodschappenbriefje de winkel door en zorgen er voor dat er niets 
vergeten wordt.’

 Dementievriendelijke super
Leo Ketelaars: ‘Dit soort gevallen bespreken we en overleggen dan wat we zullen 
doen. Soms spreken we de persoon zelf aan, soms waarschuwen we de familie  
die dan vaak nog niets in de gaten heeft. Maar wát we ook ondernemen: het  
belangrijkste blijft om de mens in zijn waarde te laten en bovenal ervoor te  
zorgen dat hij op zijn gemak wordt gesteld.’

‘Maar niet alleen hier in Vught, ook landelijk is er bij Albert Heijn veel aandacht 
voor dementie. In Hoorn staat een filiaal dat als eerste uit handen van staats-
secretaris Van Rijn het certificaat “dementievriendelijke winkel” heeft gekregen. 
Dat betekent dat het personeel een uitgebreide cursus heeft gevolgd waarbij  
via rollenspellen met acteurs de praktijk werd nagebootst en werd geleerd  
hoe demente mensen beter geholpen kunnen worden. Het geeft rust aan het  
personeel als men weet hoe je het beste kunt handelen.’ En: ‘Ja, die cursus wil  
ik zo vlug mogelijk hier naar Vught halen.’
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Joke de Gier
 Ik weet wat pijn aan je hart   
 betekent
 

‘Eigenlijk is Ton twee keer gestorven en de eerste keer heeft me het meest 
aangegrepen. Hij ging vier dagen in de week naar de dagopvang, tot ik op een 
woensdag werd gebeld: de maandag erna kon hij worden opgenomen in Huize 
Boswijk. En we moesten meteen beslissen. Goed, ik heb hem uiteindelijk weg-
gebracht en sindsdien weet ik wat het betekent om pijn aan je hart te hebben. 
Want wie brengt na een huwelijk van 47 jaar haar eigen man weg? Ik heb hier 
meer van geleden dan van zijn dood twee jaar later.’

 Alleen maar verlies
‘Het begin van vergeten was toen al zeven jaar eerder begonnen en ik weet nog  
dat tijdens het eerste gesprek met de geriater hij tegen mij zei: “Dit gevecht gaat  
u niet winnen, mevrouw.” En hij had gelijk. Als eenmaal de diagnose dementie  
is vastgesteld kun je alleen maar inleveren. Je kunt blijven vechten met veel  
wandelen, veel fietsen en goed op de medicijnen letten, maar het verlies is on-
vermijdelijk. En op de dag van zijn opname wist ik dat ik het echt had verloren.
Toen is het rouwproces begonnen. Ik stikte van de schuldgevoelens. Ik vond  
dat ik had gefaald, dat ik mijn taak niet had afgemaakt.’
 ‘Ton had vasculaire dementie. Hij kon op het laatst nog nauwelijks bewegen, 
maar hij bleef me wel kennen. Hij besefte ook heel goed waar hij was en vroeg 
steeds weer: “Joke, waarom?” In zijn grootste verdriet was het: “Joke, ik kan jou 
niet missen” en toen hij op het laatst niet of nauwelijks meer kon praten was  
het alleen maar:“Jou.” Dat is ook het laatste wat hij heeft gezegd.’

 Ook goede dingen
‘Ton kon al veel langer bijna niet meer lopen en toen hij een hartaanval kreeg met 
daarna een delier heb ik hem tegen het advies van de geriater in, toch mee naar 
huis genomen. Totdat het telefoontje van Boswijk kwam. Dat was in mei drie jaar 
geleden en hij is er ruim 18 maanden liefdevol verpleegd. Natuurlijk ging ik iedere 
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dag naar hem toe: iedere middag met een zak schone was heen en altijd met een 
zak vuile was weer terug want Ton was een heel zelfbewuste man en dus moest 
hij er ook daar goed uitzien. Je moet het decorum hoog houden, ook al takel je af. 
Er waren goede dingen in die tijd: samen met Ton heb ik alle hoekjes van dat 
prachtige park Voorburg leren kennen, want nadat hij een elektrische rolstoel 
kreeg gingen we iedere dag wandelen. We hebben gepicknickt in de Campina: alle 
deuren van de auto open en dan aten we fruit. We hebben de beste softijswinkels 
van Brabant opgezocht, maar hij is nooit meer hier thuis geweest. Wel bij mijn 
zoon maar niet hier. Dat was te heftig.’

 Niets doen
‘In februari vorig jaar kreeg hij longontsteking met hoge koorts waar hij na drie 
weken toch weer van genas. Daarna hebben we nog een goede lente en een mooie 
zomer gehad. In die tijd heb ik met de kinderen gesproken: wat te doen als Ton 
opnieuw zo ziek zou worden. En dat gebeurde met Sinterklaas: we vierden het 
samen met hem bij mijn zoon thuis, maar ik zag die avond al dat hij ziek was. De 
volgende morgen had hij opnieuw longontsteking en moest ik kiezen: een infuus 
met medicijnen of niets doen. Mijn dochter was bij mij, en ik durfde niet na te 
denken, waarop zij zei: “Mam, we hadden toch gezegd dat de natuur haar gang 
mocht gaan?” Toen heb ik gezegd dat het goed was, op voorwaarde dat hij geen 
pijn mocht lijden.’

‘Ik heb lang bij hem gewaakt maar op een gegeven moment was ik toch even naar 
bed gegaan. Om 5 voor 3 schiet ik rechtop. Vijf minuten later gaat de telefoon en 
wist ik dat Ton niet meer leefde.’
 ‘Ton had vaak gevraagd: “Joke, als ik dood ga, houd je dan mijn hand vast?”  
Dat is dus niet gebeurd. Ik had van maandag tot dinsdag zijn hand vastgehouden, 
maar toen, om vijf voor drie ’ s nachts dus niet.’

‘Ze zeggen van mij, dat ik een sterke vrouw ben. Maar niemand weet wat het kost 
om sterk te zijn.’ 
 
 

Annemarie van Hoof
 Ik koppel mensen aan elkaar
 

‘Mijn werk bestaat voornamelijk uit het leggen van contacten. Ik probeer mensen 
met elkaar te verbinden: mensen die hulp kunnen geven en mensen die hulp hard 
nodig hebben. Maar ook gelijkgestemden als mantelzorgers, zodat zij met elkaar 
hun problemen en zorgen kunnen delen,’ zegt Annemarie van Hoof. Zij is ex- 
verpleegkundige en werkt als coördinator bij Mantelzorgplaza in samenwerking 
met Vughterstede en Welzijn Vught. Daarnaast organiseert zij cursussen en 
voorlichtingsbijeenkomsten speciaal om dementerenden en hun mantelzorgers  
te ondersteunen.
 Ze zegt: ‘Dit is iets anders dan wat een casemanager doet. Een casemanager 
bezoekt de mensen thuis en heeft direct contact met de dementiepatiënt en  
zijn of haar verzorgers.’

 Kennis met koffie
Al drie jaar lang organiseert zij in woon-zorgcentrum Theresia voorlichtings-
bijeenkomsten voor dementerenden en hun mantelzorgers. Vorig jaar gaf  
psycholoog Irene Smoor voorlichting over verschillende bijkomende aspecten  
van het ziekteproces. Zo sprak zij bijvoorbeeld over het moment waarop het 
thuisblijven steeds moeilijker wordt en de consequenties die dat heeft. 
2016 is gewijd aan ‘Dementie van A tot Z’, het ziekteproces van begin tot eind.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken drinkt Annemarie van Hoof iedere  
dinsdag koffie in huize Elisabeth en op woensdag in Theresia met iedereen  
die van buiten komt en binnen wil lopen om breed geïnformeerd te worden.  
Daarnaast stuurt zij contactgroepen met lotgenoten aan: mantelzorgers en  
partners van dementiepatiënten, maar ook van mensen met niet-aangeboren  
hersenletsel. Annemarie: ‘De problemen van al die mantelzorgers zijn hetzelfde.’ 
En: ‘Ik organiseer ook gestructureerde contacten met ex-mantelzorgers. Mensen 
van wie de partner is overleden komen heel vaak in een isolement terecht. Ze
zijn jarenlang bezig geweest met hun zieke geliefde en zijn daardoor veel sociale 
contacten kwijtgeraakt Aan zulke contacten blijkt een grote behoefte te zijn.’
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  Een van die gespreksgroepen is jaren geleden op haar initiatief gaan eten bij  
Van der Valk en die mensen doen dat nog steeds. ‘Dit vraagt heel veel energie, 
maar het zijn prachtige en heel intensieve contacten.’

 Vrijwilligers
‘En dan zijn er al die vrijwilligers, waar een groot deel van mijn werk op drijft. 
Neem de netwerkcoaches. Ik wijs ze de weg naar mensen echt hulp nodig hebben. 
Als iemand bijvoorbeeld een dochter heeft die in Amsterdam woont, is het echt 
belangrijk dat ze haar zo nu en dan op kan zoeken. Dan is het wel nodig dat er 
iemand klaar staat om haar thuis te vervangen.’

 Het lijkt niet makkelijk zulke vrijwilligers te vinden.
Annemarie van Hoof lacht. ‘Ik heb er in de loop van al die jaren een goed gevoel 
voor gekregen. Ik kijk altijd goed rond en spreek gewoon als het zo uitkomt, 
mensen aan. Een keer stond ik bij de banketbakker op een bestelde taart te  
wachten, raak ik in gesprek met een mevrouw. Ik vertel over mijn werk en  
dat kwam kennelijk heel positief over, want ik heb haar kunnen koppelen  
aan iemand die hulp heel goed kon gebruiken. Ik ben altijd op zoek naar  
nieuwe helpers.’ 

‘En het zijn ook allemaal vrijwilligers die in Theresia en in Elisabeth allerlei  
dingen organiseren om het leven van de dementiepatiënten leuker maken.  
Zo kan iemand die wil zingen in een koortje terecht, er zijn schildercursussen  
en er zijn middagen waarop er wordt geluisterd naar klassieke muziek.’  
De Stichting Vrienden van Vughterstede sponsort deze activiteiten. 
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Tinie Kardol 
 Van zorgcentrum 
 naar burenhulp

Tinie Kardol is voorzitter van de Raad van Bestuur van Vughterstede, waar woon-
zorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth toe behoren. Daarnaast is hij hoogleraar 
gerontologie aan de Vrije Universiteit van Brussel, waardoor hij de wetenschap 
aan de praktijk kan koppelen. ‘Als wetenschapper ben ik nauw betrokken bij een 
onderzoek naar kwetsbaarheid en dementie. Binnen het kader daarvan is het van 
het allergrootste belang om alle mogelijkheden te onderzoeken om dementie in 
een eerder stadium te herkennen dan nu meestal nog het geval is. Want het is  
de omgeving van de demente mens die bepalend is voor de kwaliteit van leven. 
Dus hoe eerder de diagnose “dementie” is vastgesteld, hoe eerder de juiste maat-
regelen getroffen kunnen worden. Tot nu toe ziet de partner of de directe om-
geving wel dat hij of zij verandert, dat er iets niet klopt. Maar meestal wordt er 
dan toch niet aan dementie gedacht, waardoor de behandeling onnodig laat  
van start gaat.’ 
 
 Twee problemen
In het zo sterk veranderende landschap dat Zorg heet, ziet Kardol de komende 
jaren twee grote problemen. ‘Ten eerste zullen dementerende mensen tot bijna  
in de laatste fase thuis blijven. Op dit moment verblijft een op de vijf patiënten  
in een verpleegtehuis. Over tien jaar is dat nog maar één op de tien.’
 ‘Vijf jaar geleden bedroeg de gemiddelde verblijfsduur in de huizen Theresia  
en Elisabeth drie jaar. Nu staat dat gemiddelde op een jaar en drie maanden en  
de verwachting is dat over vijf jaar iemand er nog geen jaar zal verblijven. Het 
traditionele verpleegtehuis bestaat dan niet meer en is alleen nog maar de inten-
sive care van de ouderenzorg, waarin alleen plaats is voor demente mensen met 
zeer ernstige lichamelijke aandoeningen.’
 ‘En omdat men zo laat naar een verpleeghuis gaat, zullen de partner of andere 
familieleden veel langer moeten zorgen. En daar zit een probleem: in vergelijking 
met vroeger zijn er in een modern gezin in de toekomst te weinig kinderen om  
die zorg op zich te kunnen nemen.’
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‘In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er genoeg kinderen om voor ouders te 
zorgen en binnen de mentaliteit van toen was het zorgen voor familieleden niets 
bijzonders. Maar de overheid heeft toen heel duidelijk voor bejaardenhuizen 
gekozen in plaats van de zorg bij de directe omgeving te laten liggen. Nu wordt  
de situatie precies omgekeerd: de bejaardentehuizen bestaan niet meer, het  
geboortecijfer is heel laag en de zorgmentaliteit is ook anders.’

 Ook douchen?
‘Dus moet de zorg voor de dementerende mens steeds vaker buiten familie-
verband gezocht worden, en wel in de naaste woonomgeving. Maar terwijl  
familieleden zich moreel verplicht voelen om te zorgen, leeft dat bij buren  
veel minder. En dan gaat het er ook om: tot hoever gaat deze burenzorg. 
Boodschappen doen, wandelen, koken dat is misschien met plezier te doen.  
Maar douchen? Toch is het een hard feit dat die zorg overgenomen moet worden 
van de tehuizen, domweg omdat het gewoon het logische gevolg is van de weg  
die de overheid is ingeslagen omdat professionele zorg onbetaalbaar is gebleken.’
‘We kunnen het ons nu nog niet voorstellen, maar die burenhulp moet echt van  
de grond komen, anders gaan de zorgkosten de pan uitrijzen.’ 

 Aanpassing huizen
Tinie Kardol: ‘En dan heb je meteen het tweede probleem: de huisvesting.  
65 procent van de bestaande huizen is met trappen en drempels niet geschikt 
voor de hulpverlening en zal dus aangepast moeten worden. Daar moet een  
budget voor komen. Maar dat is niet alles: voor de demente bejaarde moet ook  
de directe woonomgeving leefbaar en herkenbaar blijven, dus de infrastructuur 
moet dusdanig worden aangepast dat die aansluit op zijn of haar mogelijkheden.’

Maar tegelijkertijd met het opheffen van zorginstellingen en het krimpen van  
de opnamecapaciteit van de verpleeghuizen zal het aantal aanleunwoningen 
groeien. Kardol: ‘Bejaarde mensen gaan op deze manier zekerheid zoeken.  
Terwijl de verpleegcapaciteit terug loopt, neemt het aantal aanleunwoningen  
of andere vormen van groepswonen toe.’ 
 
 
  

Esther Cornegé
 Je eigen vergeetachtigheid 
 vergeten en dan erger

Het meest opvallende bij beginnende dementie is het geheugen. Dat gaat 
geleidelijk aan zo sterk achteruit, dat de patiënt zijn eigen vergeetachtigheid  
vergeet en daarom blijft ontkennen dat er iets aan de hand is. En dat is het  
verschil met gewone vergeetachtigheid, waarbij iemand zich de dingen  
achteraf wel weer weet te herinneren. 
 In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt klinisch geriater dr. Esther Cornegé:  
‘Dementie is vooral een ouderdomsziekte en het aantal gevallen van dementie 
stijgt, omdat mensen steeds ouder worden: 20 procent van de 80-plussers en  
40 procent van de 90-plussers lijdt er aan.’
 ‘Hoewel wereldwijd veel onderzoek wordt gedaan, ook hier in dit ziekenhuis,  
is de ziekte nog steeds ongeneeslijk. Dat komt omdat dementie buitengewoon 
complex is. Als er weer eens ophef ontstaat rond een mogelijke doorbraak in het 
genezingsproces, blijkt het meestal om heel geïsoleerde en specifieke situaties te 
gaan, die er in de praktijk weinig toe doen. Natuurlijk is er wel vooruitgang, maar 
die is vooral te vinden in vroegtijdige onderkenning, het verbeteren van de zorg 
en de bestrijding van de symptomen en bijverschijnselen. Nog niet in genezing.’

 Meerdere vormen van dementie
Dementie is een verzamelnaam van meerdere onomkeerbare, niet aangeboren 
vormen van achteruitgang van de hersenfuncties. Tussen de 60 en 70 procent 
van de dementerenden lijdt aan de Ziekte van Alzheimer, maar in totaal bestaan 
er wel vijftig ziektes die tot dementie kunnen leiden. Vasculaire dementie ver-
nielt de bloedvaten in de hersenen en de Lewy-body-dementie legt een abnor-
male eiwitneerslag over de hersenen. De Ziekte van Alzheimer tast bepaalde 
hersencellen in versneld tempo aan. Deze worden kleiner en gaan uiteindelijk 
verloren. De oorzaak is niet bekend en wat het onderzoek naar het reddende 
medicijn extra bemoeilijkt is dat de diagnose eigenlijk pas na de dood aan de 
hand van hersenweefsel definitief kan worden vastgesteld. Bij de meeste vormen 
van dementie speelt erfelijkheid geen rol. Preventief zijn het vooral zaken als  
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gezonde voeding, niet roken en veel bewegen, die voorkomen dat er problemen  
als suikerziekte, hoge bloeddruk en een teveel aan cholesterol ontstaan. Dat is 
niet goed voor de bloedvaten.
 Esther Cornegé: ‘Het opleidingsniveau van de patiënt speelt indirect ook een 
rol: bij een lager opleidingsniveau kan minder beroep worden gedaan op het  
pro bleemoplossend vermogen en ook wordt de ziekte dikwijls pas in een later  
stadium ontdekt omdat de beperkingen in het functioneren minder opvallen.’
‘De ziekte komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, waarschijnlijk omdat 
vrouwen nog steeds een hogere leeftijdsverwachting hebben dan mannen.’ 

 Wat doet de geheugenpoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis?
‘Eerst is daar de diagnose. Als de huisarts iemand heeft doorverwezen naar de 
geheugenpoli zal de geriater allereerst onderzoeken of er echt sprake is van  
dementie, want er kan ook iets heel anders aan de hand zijn. Dus volgt een uit-
gebreid lichamelijk onderzoek en als dat onderzoek andere oorzaken uitsluit is er 
een gesprek met de geriater en een gespecialiseerde verpleegkundige, waarbij ook 
altijd iemand van de familie of uit de directe leefomgeving aanwezig is. Daarbij 
worden er testen gedaan en brengen wij in kaart hoe de woon- en leefsituatie 
thuis is. Soms is er nog een MRI-scan nodig of een diepgaand neuropsychologisch 
onderzoek om vast te stellen of er inderdaad sprake is van dementie en zo ja in 
welke vorm en in welk stadium. Dan volgt de behandeling: welke medicijnen zijn 
nodig om de symptomen te bestrijden en het proces te vertragen, gevolgd door 
adviezen hoe de patiënt en de omgeving hiermee om kan gaan. Vervolgens komt 
de casemanager in beeld: die werkt nauw samen met huisartsen en specialisten. 
Hij of zij gaat aan de slag met het inrichten van de zorg die de patiënt en de  
mantelzorger nodig heeft.’

 Verschillen tussen gemeenten
Opvallend is dat de verschillen tussen de gemeenten in Brabant wat betreft de 
sociale cultuur zelfs de spreekkamer van de geriater bereiken.
 Esther Cornegé: ‘Als er binnen een gemeente al een cultuur bestaat van vrijwil-
ligerswerk dat zich richt op activiteiten in groepsverband – hulp bij het doen van 
boodschappen, vervoer en maaltijdvoorzieningen – dan activeert dat en geeft dat 
structuur. Als die hulp er niet of nauwelijks is, dan zie je het risico van eenzaam-
heid, sociaal isolement en somberheidsklachten. Dat kan weer leiden tot het mij-
den van zorg en een onnodig late signalering en diagnostisering van de ziekte.’
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Jo van Erp
 Problemen met geld voorkomen

‘Ouder wordende klanten hebben onze volle aandacht’, zegt Jo van Erp van de  
Rabobank in Vught. ‘En voor dementerenden geldt dat nog eens extra, omdat  
bij deze mensen de kans op financieel misbruik groter is. Dus doen we er alles  
aan om deze doelgroep te beschermen.’ 
 Van Erp laat de folder ‘Samen bankieren’ zien die landelijk wordt verspreid  
en waarin handige hulpmiddelen worden aangeprezen. Zo bestaan er sprekende 
geldautomaten, bedoeld voor mensen die niet goed meer kunnen zien. Daarnaast 
blijkt er een klemmetje te koop voor klanten met reumatische klachten waarmee 
iemand het bankpasje makkelijker uit de geldautomaat kan halen. En iemand 
die niet meer mobiel is, kan gewoon – tegen betaling – geld bestellen dat thuis 
wordt afgeleverd. Van Erp: ‘Het doel van de bank is mensen in hun waarde te  
laten en hen zo lang mogelijk in staat te stellen hun bankzaken te doen.’

 Wat zijn de signalen die aangeven dat er iets niet klopt en aan dementie 
 wordt gedacht?
‘Als iemand alsmaar belt omdat hij de pincode is vergeten. Als iemand onver-
klaarbare bedragen opneemt, of als iemand opeens heel ongebruikelijk in het  
rood staat. Het gebeurt ook dat buren bellen omdat ze ongerust zijn.’ 
 ‘Medewerkers binnen deze bank overleggen regelmatig met elkaar over dit  
pro bleem en als het nodig is praten we met de klant zelf en vragen we of er hulp  
nodig is.’
 ‘Wat wij als bank kunnen doen is de paslimiet verlagen zodat er per week 
minder geld gepind kan worden. Ook kunnen we, naast de gewone rekening,  
een z.g. zakgeldrekening openen. Hiermee kunnen mensen dagelijkse dingen 
kopen. Als dit niet echt helpt dan praten we met de familie. Mochten wij, na  
zo’n gesprek het vermoeden hebben dat iemand het familielid met dementie  
financieel misbruikt, dan nemen we, nadat we met hemzelf hebben overlegd,  
contact op met de stichting “Veilig Thuis” in Den Bosch.’
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 Machtigen
‘Het probleem is: mensen lopen niet meer zo vaak bij een bank naar binnen, ze 
pinnen en doen steeds meer zaken via internet. Het persoonlijk contact met  
de klant wordt minder en dat maakt het moeilijk om veranderend gedrag op  
financieel gebied meteen te onderkennen.’
‘Maar als een van onze klanten iemand anders wil machtigen om zijn bankzaken 
over te nemen, kan dat alleen na een persoonlijk gesprek onder vier ogen. Bij  
twijfel volgt nog een tweede gesprek met een collega. Dit om er zeker van de  
zijn dat het geven van een volmacht écht de bedoeling is. Overigens: zo’ n 
machtiging komt weer te vervallen als de klant wilsonbekwaam wordt.’

 Levenstestament
Daarom is de bank een warm voorstander van het levenstestament. Daarin legt 
een notaris vast wat er moet gebeuren als iemand niet zelf meer kan handelen. 
Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, maar in het geval 
van dementie, ook blijvend. 
In zo’n levenstestament wordt bepaald wie er namens de klant beslissingen mag 
nemen over geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken. 
Als iemand niet meer in staat is dit te doen, houdt hij of zij toch zelf de regie over 
het leven in handen. Op het moment waarop dit testament wordt opgesteld, moet 
iemand wel wilsbekwaam zijn. 

Van Erp: ‘Een mooi voorbeeld van goed regelen bij ouderdom is het echtpaar dat 
hier een paar jaar geleden binnenliep en waarvan de man uiterst onzeker leek te 
zijn. Hierop hebben we met zijn vrouw en een van de zonen gesproken over het 
opstellen van een levenstestament waarbij de vrouw en de zoon gemachtigd 
werden om namens de man de bankzaken te regelen. Dit is de aanleiding geweest 
om ieder jaar een familiereünie te houden waarop de gemachtigden rekening  
en verantwoording afleggen aan alle kinderen over het door hen gevoerde bank-
beheer. Een prachtige regeling: niet alleen floreert hierdoor het familiecontact, 
maar wat vooral valt te prijzen is de transparantie ervan.’ 

Anne Pepers
 Binnen de KBO telt iedere  
 dementerende mee

De Katholieke Bond voor Ouderen wil een warme mantel zijn voor de leden die 
dementeren. De huiskamer van voorzitter Anne Pepers is vol, want er zijn meer 
KBO-leden aangeschoven. Ze zijn ervaringsdeskundigen, want niet alleen hebben 
zij in hun directe omgeving met de ziekte van Alzheimer te maken, ook binnen 
de vereniging zien zij met enige regelmaat mensen geestelijk achteruit gaan. 
Anne Pepers: ‘Met 435 leden zijn wij een van de grootste verenigingen van Vught. 
Het jongste lid is 54 en het oudste 101 en omdat dementie in veruit de meeste 
gevallen aan ouderdom is gekoppeld, hebben wij regelmatig met de ziekte te 
maken en wel in alle verschillende stadia. Zeker ook omdat er tussen de eerste 
verschijnselen en het overlijden soms wel tien jaar kan zitten.’

 Thuis brengen
‘De KBO is een heel actieve vereniging. Wij organiseren bingo- en bridgemid dagen, 
er is gymnastiek, we wandelen en fietsen. Er zijn zelfs rollator- en  
scootmobieltochten. En ja, dan zie je dat iemand opeens achterblijft bij bingo.  
Dat iemand je vragend aankijkt als hij de bridgekaarten in handen heeft. Laatst 
hing de vlag een keer niet uit bij “Ons Home” aan de Esscheweg waarop iemand 
volkomen de weg kwijt raakte.’
 ‘De een ziet die veranderingen eerder dan de ander. Soms is er een lid die  
het niet begrijpt en dan hoor je: “Wat een aanstelster, je ziet toch niks aan haar.”  
Dan leggen wij het uit en zeggen er meteen bij dat ieder lid meetelt, ook als de 
verstandelijke vermogens achteruit gaan.’
 ‘Maar als de situatie eenmaal duidelijk is, volgt meteen de acceptatie en is  
iedereen bereid te helpen. Dan worden deze leden opgehaald en weer thuis  
gebracht. Ze krijgen extra begeleiding tijdens de uitstapjes. Bij ons mag iedereen 
mee blijven doen zolang iemand dat zelf wil.’
 En: ‘Ja, de Seniorenbus in Vught is voor ons een uitkomst. Die zorgt voor  
veilig vervoer van deur tot deur en als mensen dement worden, ontlast die bus  
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de mantelzorgers.’ ‘Vroeger werden mensen nog niet zo oud en viel dementie veel minder op. Maar  
nu hebben we heel veel leden die 70, 80 jaar zijn en heel actief zijn gebleven. Veel 
van deze leden doen nog vrijwilligerswerk bijvoorbeeld op Boswijk. Dat heeft het 
voordeel dat ze dan ook veel leren over de verschijnselen van dementie en hoe 
daarmee om te gaan. En mensen die nog maar licht dement zijn, kunnen dikwijls 
nog lang zelf vrijwilligerswerk blijven doen. Ook kunnen ze nog heel lang in een 
koor blijven zingen.’

 Ervaring uitwisselen
‘Wat ook zo prettig is: binnen de KBO ontmoeten de partners van mensen met 
dementie elkaar regelmatig en kunnen dan ervaringen uitwisselen. Iedereen 
maakt wel vervelende dingen mee en als je die met elkaar kunt delen, wordt het 
allemaal wat minder zwaar. En dat geldt ook voor de sociëteitsmiddagen die de 
KBO iedere tweede dinsdag van de maand organiseert in huize Boswijk. Zeker nu 
de Seniorenbus rijdt, kun je daar met je dementerende partner gemakkelijk naar 
toe. Je ontmoet er lotgenoten, je kunt er je zorgen delen en de middag afsluiten 
met een gezamenlijke maaltijd.’

‘Waar in Vught grote behoefte aan is, maar wat nog steeds niet is te vinden, is een 
Alzheimercafé. Daarvoor moeten Vughtenaren helemaal naar de andere kant van 
Den Bosch. Dat werkt dus niet. Dat doet niemand. Daarom overwegen wij van de 
KBO om op een aantal donderdagavonden in het jaar in “Ons Home” zelf voor 
Vught een Alzheimercafé te organiseren. We hebben plaats genoeg.’
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Angela van Hemert en 
Marijke de Valk
 De laatste levensfase 
 vol kwaliteit en liefde
 

‘Je kunt keurig zijn aangekleed, de steunkousen zonder rimpels en een pleistertje 
op die ene schram. Maar als niemand de moeite heeft genomen je een oprecht 
hartelijk “goedemorgen” toe te wensen, ben je niet gelukkig. Daarom gaat hier de 
mens en vooral zijn welzijn voor alles,’ zeggen Angela van Hemert en Marijke  
de Valk. Ze zijn teamcoach in park Boswijk en ze praten met trots en liefde. 
Hier wonen 120 mensen in de laatste fase van dementie in kleinschalige groepen 
van tien mensen.

 Thuisgevoel
Het gebouw ligt prachtig achter in park Voorburg. Het is opgedeeld in een  
centrum voor algemeen gebruik. Daaromheen loopt een gang, die een soort  
buitenruimte suggereert en daarom ’s zomers warm is en ’s winters koud. Er  
staat een grote volière vol vinken die een van de bewoners heeft meegebracht. 
‘Hij had er 400. Dat vonden we wat veel, maar een stuk of 20 kan best.’ Een eind 
verderop hoor je andere vogels: dat geluid komt uit een kistje en is bedoeld voor 
extra buiten-sfeer. Hier is ook een kapsalon en een beauty-centrum. 
 Aan die straat zijn de twaalf woningen gegroepeerd, waar de mensen overdag 
samen wonen in een huiskamer. Maar daarnaast hebben zij de beschikking over 
een eigen slaapkamer met een openslaande deur naar de tuin. 
 Angela van Hemert: ‘Wij willen zoveel mogelijk een thuisgevoel creëren en 
daarom heeft iedere groep een andere leefsfeer. We kijken tevoren uit welk nest 
iemand komt en in welke groep hij zich waarschijnlijk het meest thuis zal voelen. 
Zo is er is een groep met een middenstands-achtergrond, een groep waar duidelijk 
een dorpse sfeer heerst en ook een groep notabelen. De huiskamer is hierop  
ingericht. In de dorpse kamer zijn de tafelkleedjes gezellig geruit en bij de  
notabelen ligt wit damast op tafel.’
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‘De wachttijd voor de verhuizing ligt rond de vier maanden en gemiddeld woont 
iemand er tussen de twee en twee-en-een half jaar,’ zeggen Angela en Marijke. 
‘Maar daar is eigenlijk niets over te zeggen. Sommige mensen wonen hier twee 
dagen, anderen tien jaar.’

 Respect
‘Het is belangrijk om vanuit de bewoners te denken. Als iemand het liefst tot  
11 uur in bed ligt, respecteren we dat. Wil iemand niet iedere dag onder de douche: 
geen enkel probleem. De professionele zorg is met een team van artsen, fysio-
therapeuten, ergotherapeuten en psychologen helemaal in orde. Maar deze zorg  
is niet het belangrijkste: dat is het welzijn van iedereen die hier woont.’
 Het verzorgend personeel leeft samen met de bewoners. Samen doen ze 
boodschappen, samen wordt er gekookt, gegeten en het huishouden gedaan. 
Familieleden zijn de hele dag door welkom. Marijke: ‘Want wij weten heel goed 
hoe na de verhuizing naar Boswijk het gemis gevoeld wordt, het schuldgevoel ook 
bij de partner. Dat willen we op deze manier opvangen. Wij hebben hier dan ook 
een partnergroep: die komt om de 6 weken bij elkaar voor een gesprek en een 
etentje. Er is zelfs een logeerkamer waar mensen met dementie die nog thuis 
wonen enkele dagen tot een aantal weken kunnen logeren om zo de thuis-
wonende mantelzorger te ontlasten.’

Rond het ritme van de dag is een groep van ongeveer 100 vrijwilligers regelmatig 
in touw voor de leuke dingen in het leven: zoals sport, muziek, samen zingen of 
aromatherapie. Soms rijdt er een busje om mooie stukken Brabant te laten zien. 
En om het contact met de Vughtse samenleving te onderhouden kan iedere  
Vughtenaar van 55 jaar en ouder op de tweede dinsdag van de maand om 2 uur  
’s middags terecht in de sociëteit Nu zijn er 70 leden, maar iedereen is welkom.

Dan vertellen Angela en Marijke: ‘In Nederland worden aan zorginstellingen ster-
ren toegekend om de kwaliteit te duiden. Dat gebeurde dit jaar in het Jaarbeurs-
gebouw in Utrecht. We hadden iedereen meegenomen die wilde en we hadden een 
stand ingericht die helemaal uitpuilde met van alles en nog wat. En tijdens een 
groot feest hebben we niet alleen het maximum aan sterren binnengehaald,  
maar we zijn ook uitgeroepen tot de beste zorginstelling van Nederland.’
Ze kijken elkaar aan: ‘En dat willen we eigenlijk wel zo houden.’ 

Rieke Mes
 Religie van groot belang 
 voor dementerende mens
 
‘Ik sta er zelf nog steeds van te kijken wat bekende kerkmuziek voor mensen  
met dementie kan betekenen. Mensen die al heel lang geen woord meer konden 
zeggen, horen bijvoorbeeld met Kerstmis de orgelklanken die ze kennen en  
kunnen dan mee gaan zingen. En opeens zijn er dan, tot grote verrassing van 
de naaste familie, weer emoties die er niet meer leken te zijn.’
 Rieke Mes is theoloog, muziekpedagoog en publicist. Ze heeft ruim 25 jaar 
gewerkt met mensen met dementie in en buiten verpleeghuizen. Op wat religie 
en spiritualiteit voor hen betekent, is ze vier jaar geleden gepromoveerd. 

‘Ook al is dementie in een vergevorderd stadium, dan nóg kunnen religie en  
spiritualiteit van groot belang zijn. Het kan troost bieden en gevoelens van 
veiligheid geven; van blijdschap, herkenbaarheid en geborgenheid. Het kan  
een gevoel geven van thuiskomen. Thuiskomen bij zichzelf of bij God.’

 Ondergeschoven kindje
‘Geestelijke verzorging wordt in verpleeghuizen nog steeds wettelijk verplicht 
aangeboden. Maar sommige managers vinden dat dat maar teruggebracht moet 
worden tot mensen met alleen lichamelijke klachten. U begrijpt dat ik het daar 
absoluut niet mee eens ben. Geestelijke verzorging mag geen ondergeschoven 
kindje worden bij mensen met dementie. Natuurlijk moet je niet aankomen met 
een moeilijk evangelie van Johannes. Maar de mooie en aansprekende verhalen, 
zoals dat van Job bijvoorbeeld en verteld in heel eenvoudige woorden, komt wel 
degelijk over.’

 Wat gebleven is
‘De oudere mensen van nu zijn allemaal opgegroeid in een tijd die volkomen  
verzuild was. Hier in Brabant was dat natuurlijke vooral het katholicisme, met 
daarnaast een protestantse minderheid. Toen in de jaren zestig en zeventig de 
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kerken leegliepen en de geloofsbeleving voor een groot gedeelte verdween, zijn is 
de muziek, de rituelen en ook de verhalen levend gebleven. En mijn werk in de 
verschillende verpleeghuizen heb ik daar op laten aansluiten.’ 
 ‘De katholieke mensen zijn altijd met veel plezier naar de wekelijkse bijeen-
komsten met Gregoriaanse muziek gekomen, naar de middagen met Marialiedjes. 
En de hervormden kwamen graag naar de middagen waarop psalmen werden 
gezongen. Nu is muziek over het algemeen al een uitstekend middel om met  
dementerende mensen in contact te komen en zingen bij het orgel is in mijn  
werk altijd een groot succes gebleken.’

 Van hart tot hart
De laatste jaren houdt Rieke Mes zich vooral bezig met het opleiden van geeste-
lijke verzorgers die werken met dementerende mensen. ‘Het gaat er dan vooral  
om, dat ze leren aan te sluiten bij hun leefwereld, waarin de taal niet of in  
mindere mate beschikbaar is. Om contact te maken van hart tot hart en ze  
te laten voelen dat je er voor hen bent.’
 ‘Spiritualiteit en het zoeken naar de zin van het leven is een basisbehoefte  
die niet verdwijnt ook al lijdt je aan dementie. Het begeleiden van deze mensen  
en hun naasten bij deze zoektocht vraagt om professionele hulp.’ 
 Een recente ontwikkeling daarbij is de miMakkusclown. Deze mensen zijn  
speciaal opgeleid om contact te maken met dementerenden, die door hun  
geheugenverlies terugvallen in hun eerste levensbehoefte. De clownsfiguur  
en haar associatie met vreugde zit diep geworteld en roept daardoor een  
bepaalde ‘herkenning’ op, het sleutelwoord voor contact. 

 Dementievriendelijke kerk?
Ook volgens Rieke Mes zullen mensen, door de veranderingen in de zorg en het 
toenemen van dementie, veel langer thuis en steeds korter in verpleeghuizen 
verblijven. Dat heeft gevolgen voor de geestelijke verzorging. ‘Kerken in Vught 
zouden hierop in moeten spelen door bijvoorbeeld een oecumenisch aanbod te 
ontwerpen. Dat is beter dan dat ZZP-ers in dat gat duiken en via het gemeentelijk 
welzijnswerk à raison van zestig euro per uur geestelijke verzorging aanbieden. 
In sommige gemeenten gebeurt dat al.’
 ‘Maar ook de gemeente kan helpen door het geven van ruimte voor aangepaste 
woonvormen en door ondersteuning van mantelzorgers.’  
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 Ziektebeelden en samenleving

Over dementie is al veel geschreven en ook in de moderne media en de film-  
en TV-wereld komt het regelmatig als thema naar voren. Deze uitgave beoogt  
niet dat hier nog eens samen te vatten. Graag verwijzen we naar de adressen  
die verderop genoemd worden. We beperken ons tot een paar hoofdlijnen.

 Cijfers
•	 10% boven de 65, 20% boven de 80 en 40% boven de 90 jaar heeft dementie
•	 de komende jaren neemt het aantal mensen met dementie in Nederland toe 
 van ruim 260.000 (waarvan 12.000 onder de 65) nu naar ruim 426.000 in 2030
•	 in Vught loopt het op van nog geen 500 nu naar meer dan 1.000 in 2040

 Vormen van dementie
Dementie is een verzamelbegrip voor allerlei verschijnselen die voortkomen  
uit meer dan 50 onderliggende ziektes en die in een geleidelijk voortschrijdend 
proces de hersenen aantasten. Het verloop is per persoon grillig en onvoor-
spelbaar. Er is geheugenverlies, gedrags- en karakterverandering, desoriëntatie 
en er zijn verschillende lichamelijke gebreken. De eerste twee genoemde komen 
het meeste voor.
•	 Ziekte van Alzheimer (70%)
•	 Vasculaire dementie (20%)
•	 Fronto Temporale Dementie (FTD)
•	 Lewy-Body-dementie
•	 Ziekte van Parkinson
•	 Syndroom van Korsakov
•	 Ziekte van Huntington

 Proces
•	 ‘Niet-pluis-gevoel’ bij de directe omgeving
•	 Gesprek met de huisarts
•	 Verwijzing naar de geheugenpoli in het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
•	 Behandel- en verzorgingsplan
•	 Vertraging, geen genezing, door juiste bejegening, verzorging, beweging en
  medicatie

50
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 Dementievriendelijke samenleving 1

Wat moet er nog gebeuren om van Vught een dementievriendelijke gemeente,  
of beter nog een dementievriendelijke gemeenschap, te maken? Op de volgende  
10 punten is er dan nog werk aan de winkel.

•	 Beeldvorming: weg met het taboe! Zie het, wordt erdoor bewogen en kom 
in beweging

•	 Kennis: inzicht biedt uitzicht; organiseer informatieve bijeenkomsten
•	 Integratie: mensen met dementie tellen mee, ook in winkels en verenigingen 
•	 Ontmoeting: behoefte aan Alzheimercafé en lotgenotencontact
•	 Generaties: organiseer contacten door de generaties heen
•	 Welzijn: warme zorg levert meer op dan ‘behandeling’; geef mantelzorgers 

respijt
•	 Autonomie: basisbehoefte om te mogen zijn wie we zijn ook als we de regie 

verliezen
•	 Lage drempels: iedereen is zo lang mogelijk overal welkom en hoort er bij
•	 Veilige samenleving: omzien naar elkaar in familie, straat, buurt, vervoer 

en vereniging
•	 Gemeente breed: mobiliseer alle partijen om mensen met dementie en 

hun mantelzorgers een plaats te geven in een warme samenleving

1. Bron: Dementievriendelijke gemeente. Een inspirerende gids. KBS, 2011

 Adressen

Voor algemene vragen:
Alzheimer Nederland 
www.alzheimer-nederland.nl 
Alzheimer telefoon: dagelijks tussen 9 en 23 uur bereikbaar: 0800 - 50 88

Voor mantelzorgers is er een landelijk online platform: 
www.dementie.nl 

Voor mantelzorgers in Vught:
Mantelzorgplaza
www.mantelzorgplaza.nl 

Voor medische vragen: 
neem contact op met uw huisarts

Voor vragen aan de gemeente: 
Wegwijs Plus 
073 - 658 07 50

Voor vragen over de organisatie van de zorg in onze regio: 
Integraal Dementie Centrum Brabant 
06 - 43 00 31 07 
info@idcb.nl
www.idcb.nl

Tips over wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers: www.dementievraagwijzer.nl
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 Colofon

Deze brochure is gemaakt op verzoek van de gemeente Vught. De verschillende 
hoofdstukken verschenen in de periode september-december 2015 in de vorm  
van een reeks van wekelijkse artikelen in Het Klaverblad, een huis-aan-huis  
blad in Vught en omgeving. 
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