
Een
dementievriendelijke buurt!

Kronehoef-Oos t

Deze nieuwsbrief gaat over het project ‘Een dementievriendelijke 
buurt’. Dit project is opgestart om kennis over dementie te delen 
en taboes te doorbreken. Dankzij de bijdrage van buurtbewoners 
in Kronehoef Oost kunnen mensen met dementie langer thuis 
wonen en worden mantelzorgers ontlast. 

Na afloop gaan de bezoekers in gesprek met medewerkers van 
Woonbedrijf, Vitalis, WIJeindhoven, Rode Kruis en de Parochie. 
Mensen willen hun hart luchten en bespreken wat ze net zagen of 
zelf meemaakten. Rondom de voorstelling kregen de bezoekers 
de vraag om zich op te geven als vrijwilliger. Om bijvoorbeeld een 
spelletje te spelen met iemand met dementie. Dat is niet alleen fijn 
voor die persoon, maar ontlast ook de partner of mantelzorger. 

De toneelvoorstelling zette direct de toon: “Ik mis mijn maatje!”, zegt de vrouw en mantelzorg-
er van ‘Hans’. Korte scenes wisselen af met Nederlandstalige muziek. Wat er wordt gespeeld en 
gezegd komt binnen bij de aanwezigen. Hier en daar wordt een traantje weggepinkt omdat het 
getoonde zo herkenbaar is.

Succesvolle
start-bijeenkomsten!
Het project kende twee start-bijeenkomsten waarin het toneelstuk ‘Zoeken’ centraal 
stond. Beide bijeenkomsten werden heel goed bezocht! Zowel in de Scheerderstraat als 
bij de Horst/Kronehoef was het letterlijk zoeken naar een vrije stoel.

Wat betreft de opkomst 
waren de bijeenkomsten 

absoluut geslaagd. 
Het is een mooi startpunt 

om verder te gaan naar het 
uiteindelijke doel:

een
dementievriendelijke 

buurt! 

In gesprek

Henk (83) werkte 34 jaar bij de Grote Beek. 
Mede daardoor herkende hij de symptomen. 
De vergeetachtigheid en vooral het herhalen 
van verhalen. “Ik ging haar in de gaten houden. 
Zou het mezelf nooit vergeven als haar buiten 
iets zou overkomen. Overdag is Magda naar de 
dagopvang. Daar knutselt ze heel veel. Maar 
thuis slaapt ze vooral en dat is voor mij toch 
wel eenzaam.” Aandacht voor de partners vindt 
Henk dan ook een belangrijk punt. Een vrien-
delijk woord doet volgens hem heel veel. “Sas 
en Saskia (dagverzorging van Vitalis wijkzorg in 
de Horst-Kronehoef) zorgen wat dat betreft niet 
alleen voor mijn vrouw. Ze bieden mij een kopje 

koffie aan als ze zien dat ik het even moeilijk heb.” 

Vriendelijk woord
De toneelvoorstelling ‘Zoeken’ voelde als een 
spiegel. “Dat deed zeer, maar die pijn ga ik niet 
uit de weg. Daarom praat ik vaak met lotgenoten 
of met mensen die hun partner hebben verlor-
en. Samen zaken delen is belangrijk om door te 
gaan.” Het project Dementievriendelijke Buurt 
vindt Henk een goed initiatief: “Oog hebben voor 
elkaar is belangrijk; net als een vriendelijk woord 
of interesse voor de partner/mantelzorger. 
Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen wonen.”
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Thuis is het eenzaam! 
Henk Koops is al 58 jaar getrouwd met Magda. Naar goed Nederlands gebruik moet je dan 
eigenlijk zeggen: ‘gelukkig getrouwd’. Maar sinds 2013 is geluk een bijzonder begrip geworden.
Bij Magda is toen dementie vastgesteld. “Maar ik probeer het vol te houden en wil Magda niet in 
een verzorgingshuis stoppen!”

Probeer niet te praten over “de dementerende” of hij/zij “is aan het dementeren”. Dementie is 
een ziekte; met psychische, emotionele en lichamelijke klachten. We zeggen toch ook niet ‘hij is 
aan het Parkinsoneren’? De oudere met dementie vraagt: ‘(H)Erken mij. Onthoud de mens!‘

Dementie is een ziekte en geen identiteit! 



“Wat heeft Kronehoef Oost nodig om Dementievriendelijk te 
worden? Een Dementievriendelijke Buurt moet namelijk wel 
voldoen aan de wensen en de behoeftes van de buurtbewoners 
met dementie én hun mantelzorgers. Met behulp van interviews 
bracht ik de wensen en behoeftes in kaart. Het blijkt dat de 
buurtbewoners met dementie eenzaam zijn. Wie niet naar de 
dag- of groepsverzorging gaat, zit vaak alleen in de woning of 
het appartement. ‘Het is maar stil en saai’. Zij hebben behoefte 
aan contacten en ‘er even uit zijn’. Met een vragenlijst trok ik 
vervolgens de wijk in om te kijken hoe buurtbewoners 
kunnen inspelen op de wensen en behoeftes van buurtbewoners 
met dementie en hun mantelzorgers. Deze maand rond ik mijn 
onderzoek af. In de volgende nieuwsbrief staan de resultaten.”
Met vriendelijke groet,
Anika Nieuwenhuizen

Onderzoek in de buurt

“Wij vragen ons af hoe je weet wanneer
iemand aan het dementeren is?”

Meneer (93 jaar) en mevrouw Beks (91 jaar)

“De muziek sloot perfect aan bij
 de voorbeelden. 

Voor mij allemaal heel herkenbaar!” 
Mevrouw Termeer

Dementievriendelijk zijn is niet 
zo moeilijk. Het begint met 
geduld: toon begrip en blijf 
aardig. Maak simpele afsprak-
en: iets voor het raam zetten 
als alles oké is. Gordijnen ope-
nen voor een bepaald tijdstip. 
Vertel het in de buurt als uw 

De meeste buurtbewoners vulden in dat ze 
graag anderen willen leren kennen en het 
leuk vinden om samen iets te doen. Een 
buurtbewoner doet al de boodschappen 
met iemand die hulp nodig heeft. Een ander 
is vrijwilliger bij Vitalis Wijkzorg De Horst/ 
Kronehoef en gaat regelmatig op bezoek 
voor een praatje of een uitstapje.
Er werden veel ideeën ingebracht die niet veel 
tijd vragen, maar wel veel plezier opleveren! 

partner, vader of moeder de-
mentie heeft. Komt u iemand 
tegen die het even niet meer 
weet? Geef dit dan door aan 
een Vitalis wijkverpleegkundi-
ge of WIJeindhoven. Niet met 
het doel die persoon weg te 
krijgen, maar juist om hem 

of haar beter te begeleiden 
in de thuissituatie. Vraag aan 
de partner/mantelzorger of je 
iets kunt doen. Er zijn zoveel 
dingen die we voor elkaar 
kunnen betekenen… Het heet 
dementieVRIENDELIJK met 
een reden! 

Simpele afspraken

Reacties 
bijeenkomsten

Mee 
doen?
Veel buurtbewoners willen 
hun steentje bijdragen. 
Heeft u een uurtje de tijd 
en vindt u het leuk om iets 
voor of met een buurtbe-
woner te doen? Dan zijn 
wij op zoek naar u !
Neem contact op met:

Petra Dijkhoff
06-83653243
p.dijkhoff@vitalisgroep.nl 

Ineke Kitsz
06-22958476
 i.kitsz@woonbedrijf.com 
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Tijdens de toneelvoorstellingen op 12 en 
19 april deelden we vragenkaartjes uit. Op 
deze kaartjes vulden de buurtbewoners 
in hoe zij bij willen dragen aan een De-
mentievriendelijke Buurt. Wie op een speelse manier meer wil leren over dementie, kan de 

dementiegame spelen. Alles speelt zich af in de stad ‘Dimentia’ 
waar mensen met dementie wonen met hun partners of fami-
lieleden. U leert om te gaan met dagelijkse situaties. Daarnaast 
kunt u ervaringen uitwisselen en er is een digitale bibliotheek. 
Spelen is gratis; wel moet u enkele gegevens invullen. 
Een andere mogelijkheid is om als vrijwilligers een training te 
volgen in het omgaan met dementie. Op samendementievrien-
delijk.nl/branchetrainingen-op-locatie leest u over een kaartspel 
met praktijksituaties. Interesse? Geef een seintje aan Petra 
Dijkhoff of Ineke Kitsz. Zij bekijken dan de mogelijkheid om met 
een groepje vrijwilligers aan de slag te gaan!

www.dementiegame.nl 


