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En door de kosten anders te verdelen, zouden zorgprofessionals 

bovendien meer ruimte moeten krijgen om persoonlijke aandacht 

aan hun cliënten te geven. 

De nadruk ligt hierbij op ondersteuning op psychologisch en sociaal 

gebied, met name in de beginfase. En altijd vanuit het perspectief en 

de behoeftes van mensen met dementie en hun directe omgeving. 

De mensen om wie het gaat, dus.

Hoe we dit willen bereiken, leggen we uit in dit boekje.

 

Voorwoord 

Zeker de laatste jaren is er veel aandacht voor 

dementie. Meestal gaat het dan over de medische 

kanten ervan; de diagnose, medicijnonderzoek, en de 

discussies over euthanasie en de kwaliteit van de 

verpleeghuiszorg in de laatste fase. Maar hoe is het in 

de gemiddeld 7 tot 13 jaar daartussen? Verreweg de 

langste periode wonen mensen met dementie 

gewoon thuis, met of zonder partner. Wat staat ze te 

wachten als ze naar huis gaan met de diagnose 

dementie op zak? Mensen voelen zich dan regelmatig 

aan hun lot overgelaten.

Er is nog geen totaalpakket van samenhangende ondersteunings-

vormen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, dat helpt 

bij het leven met dementie. Vanaf de diagnose tot na het moment 

van overlijden. Maar het is wel hard nodig, zo blijkt uit ons jarenlange 

onderzoek naar de behoeften van mensen met dementie en hun 

naasten. Want zicht op een medicijn is er voorlopig niet.

Zo’n samenhangend totaalpakket is wat we vanaf 2017 inzetten, 

onderzoeken en verfijnen in de Proeftuin Sociale Benadering 

Dementie (Proeftuin SBD) in Leeuwarden. In een later stadium kan 

dit worden uitgebreid naar andere gemeenten. Als medische, 

psychologische en sociale ondersteuning beter in balans zijn met  

de behoeften van de mensen om wie het gaat, verhoogt dit dan 

inderdaad hun kwaliteit van leven? Ook onderzoeken we onze 

verwachting dat dit bijdraagt aan lagere zorgkosten: als betere 

ondersteuning leidt tot latere opname in een verpleeghuis, of als het 

helpt om uitputting van de mantelzorger te voorkomen, dan levert 

dit ook een kostenbesparing op. 



76

Pleidooi voor een sociale benadering dementie

1 Laten we er 
 het beste van 
 maken

Dementie is nog niet te voorkomen of te genezen. 

Zeker niet in de nabije toekomst. Wel kunnen we het 

leven van mensen met dementie en hun naasten een 

stuk aangenamer maken en van perspectief voorzien. 

Juist de beginfase van de ziekte biedt daarvoor tal van 

aanknopingspunten. 

Dementie is al jaren een terugkerend onderwerp van publiek debat. 

Meestal gaat het over de kwaliteit van verpleeghuiszorg of 

euthanasie. Dergelijke discussies tonen een diepe maatschappelijke 

betrokkenheid bij de ziekte, maar ze beïnvloeden ook onze beeld-

vorming. De eindfase staat centraal, zowel in het debat als in ons 

denken. We neigen ertoe mensen met dementie te zien als 

afhankelijke, incapabele individuen die beroofd zijn van hun verstand 

en daarmee van hun waardigheid. De associatie met ondragelijk en 

uitzichtloos lijden is snel gelegd.   

Vanuit de overheid bezien is dementie een kostenpost. De beleids-

koers om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten 

wonen is bovenal een maatregel om de financiën beheersbaar te 

houden. Die rem op uitgaven zou nodig zijn omdat het aantal 

mensen met dementie enorm zal toenemen. Er zijn nu al zo’n 

250.000 mensen die aan dementie lijden. Met het vergrijzen van de 

babyboomgeneratie kan dat aantal verdubbelen. Een half miljoen 

mensen met dementie in 2040: een schrikbeeld voor de samen-

leving, benadrukt door de onheilsterm ‘tsunami’ die eraan gehangen 

wordt. Het betekent dat vrijwel iedereen in zijn nabije omgeving 

geconfronteerd zal worden met de ziekte.

Alle hoop is al decennialang gevestigd op een medische oplossing 

van het dementieprobleem. Miljarden zijn geïnvesteerd in het 

voor komen of genezen van de ziekte. Tastbare resultaten zijn helaas 

uitgebleven. Een toenemend aantal vooraanstaande wetenschappers 

in binnen- en buitenland ziet de zoektocht naar een goed werkend 
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medicijn inmiddels als een heilloze weg. De oorzaken van dementie 

zouden te veelzijdig zijn, het onderscheid met normale veroudering 

van de hersenen te onduidelijk.  

Persoonlijke drama’s

De medische impasse is een drama voor mensen die in het dagelijks 

leven geconfronteerd worden met dementie: wel een ernstige 

hersenziekte, geen behandeling. ‘We kunnen helaas niks voor u 

betekenen’. Het vaststellen van dementie creëert duidelijkheid over 

wat er aan de hand is. De waarde daarvan moet niet worden 

onderschat. Maar in de beleving van betrokkenen fungeert de 

diagnose ook als een vooraankondiging van de dood. Het leven 

zoals het was is klaar, wat rest is het opstellen van het testament 

voor de wilsonbekwaamheid intreedt en opname in het verpleeghuis 

die geregeld moet worden. Angst voor de toekomst en verlies van 

perspectief domineren het denken. Om de ellende voor te zijn gaan 

veel mensen met de huisarts in gesprek over euthanasie, maar dat 

komt zelden van de grond. 

Sociale Benadering dementie – ‘leren leven met’

De werkelijkheid is dat wilsonbekwaamheid en opname in het 

verpleeghuis relatieve vergezichten zijn. De meeste mensen met 

dementie wonen na de diagnose nog ruim zeven jaar in hun eigen 

huis: een levensfase waar noch de patiënt zelf, noch zijn naasten 

goed op voorbereid worden. Mensen hebben geen idee wat te 

verwachten. Van de dokter krijgen mensen nauwelijks informatie.  

Ze moeten het zelf ontdekken, zelf zien te rooien. Praktische zorg, 

zoals hulp bij wassen en aankleden, komt pas van de grond als het 

thuis uit de hand loopt. Er is dan al veel stuk op psychologisch en 

sociaal gebied wat niet meer te repareren valt. 

Wie het dagelijks leven van mensen met dementie in de thuissituatie 

onder de loep neemt – en dat doen wij al jaren – ziet tal van 

aanknopingspunten om de kwaliteit van leven te verbeteren. Mensen 

met dementie zijn geen incapabele mensen die beroofd zijn van hun 

verstand. Het zijn mensen met mogelijkheden die kunnen leren 

leven met hun ziekte. 

Gerard Smit, een wetenschapper, werkt aan een boek. Wanneer dat 

door de dementie niet meer lukt gaat hij romans lezen. Als ook dat 

niet meer gaat pakt hij het schilderen op. Dat doet hij tot aan zijn 

dood en brengt hem veel waardevolle momenten. Wanneer we als 

samenleving mensen vanaf de diagnose ondersteunen bij het leven 

met de ziekte, de nadruk leggen op wat nog wel kan in plaats van 

wat verloren raakt, dragen we in belangrijke mate bij aan het wel-

bevinden van mensen met dementie. 

Veranderende rollen en relaties

In de beeldvorming van het lijden staat het geestelijk verval centraal, 

het verlies van cognitieve vaardigheden. Wie met mensen met 

dementie en hun naasten praat, leert inzien dat ook de omgeving 

van grote invloed is op het welzijn. ‘Met dementie valt best te leven’, 

vertrouwde een meneer ons toe, ‘maar dat de mensen om mij heen 

me niet meer voor vol aanzien, dat is ondragelijk.’ Het stigma, de 

identiteitsbeschadiging die met dementie gepaard gaat is nog altijd 

groot. Voor sommige mensen is het stigma dat aan de ziekte kleeft 

zelfs reden om het diagnostisch proces te ontlopen. Ze staan liever 

bekend als enigszins vergeetachtig en warrig dan als dement.

Mantelzorgers kunnen niet altijd goed met de gedragsveranderingen 

overweg. Dat levert thuis spanningen op. Het doet hen pijn als 

vrienden, bekenden en familie afstand nemen. Juist de mensen die 

wel in staat zijn goed te communiceren met een naaste die aan 

dementie lijdt, en die wel hun vrienden en familie weten te 

behouden, ervaren meer kwaliteit van leven. Ook hier liggen tal  

van aanknopingspunten om het welzijn te verbeteren. 



10 11

Wanneer we mensen na de diagnose dementie actief bijstaan,  

advies geven in de omgang en hen helpen hun netwerk te 

betrekken, kunnen we als samenleving substantieel bijdragen aan  

de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten.  

De financiële investering die daarvoor nodig is kan zich op langere 

termijn terugbetalen door het voorkomen van crisissituaties en het 

uitstellen van opname.

Dementie is een gegeven, waar artsen helaas weinig aan kunnen 

doen. Het medisch domein is vooral belangrijk voor het creëren van 

duidelijkheid over wat er aan de hand is. Waar nog veel winst valt te 

behalen is op het psychologisch- en het sociaal domein. Mensen 

vanaf de diagnose bijstaan in het leren leven met de ziekte. Hen 

adviseren en steunen in de omgang met elkaar en hen helpen hun 

sociale netwerk betrokken te houden. Zorgen dat mensen met 

dementie eigenwaarde behouden en mee blijven doen in de 

samenleving. 

herverdeling aandacht, middelen, kosten en baten

Wij staan een gelijkwaardige samenhang tussen het medisch, 

psychologisch en sociaal domein voor, en dat is niet vrijblijvend. Het 

veronderstelt een verschuiving in de maatschappelijke oriëntatie op 

dementie. Nu staan een strikt medische insteek en kostenbeheersing 

centraal. Artsen dienen in de praktijk samen te werken met andere, 

niet-medische disciplines en hun onderzoeksbudget te delen. De 

overheid moet stoppen met bezuinigen en juist investeren in het 

leven van mensen met dementie vanaf het moment dat de diagnose 

is gesteld. 

Een maatschappelijke focus, gericht op het ondersteunen van het 

alledaagse leven met dementie in al zijn facetten, op de behoeften 

van mensen met dementie en hun naasten in alle fases van het 

ziekteproces. Dat is wat wij verstaan onder een sociale benadering 

van dementie. 

In het verpleeghuis mag 

Mevrouw Vervoort haar 

gezellige poes behouden. 

Dat betekent heel veel 

voor haar.
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Hoe je het ook wendt of keert: dementie hoort bij het leven. 

Genezen of voorkomen gaan we dementie voorlopig niet. De 

onheilspellend klinkende ‘tsunami’ van mensen met dementie zal 

niet aan ons voorbijgaan. Dat is pijnlijk en verdrietig, maar laten we 

er vooral het beste van maken. We beseffen dat wij niet al het leed 

kunnen wegnemen; hopelijk kunnen we het wel verzachten. Een 

leefbaar leven leiden met dementie is met de juiste ondersteuning 

meestal nog jaren mogelijk.

Proeftuin Sociale Benadering Dementie

2 Praktijkagenda 
 van de sociale  
 benadering
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Anne-Mei, Roelof, en Liz en Gerard zagen elk vanuit hun eigen 

ervaring dat er veel aandacht was voor de medische kant van 

dementie (diagnose en medicijnonderzoek, en in de laatste fase 

verpleeghuiszorg en euthanasie). Maar juist in de jaren dat mensen 

met dementie gewoon thuis wonen, krijgen zij niet de aandacht en 

ondersteuning die ze nodig hebben. Ze besloten om samen deze 

niet-vervulde behoeften in kaart te brengen en er passende 

ondersteuning bij te ontwikkelen. De Proeftuin Dementie Friesland 

was geboren (in januari 2017 omgedoopt tot Proeftuin Sociale 

Benadering Dementie, omdat de Sociale Benadering deze Proeftuin 

onderscheidt van andere proeftuinen op het gebied van dementie).

In januari 2015 startte het vooronderzoek in de Proeftuin SBD  

(o.a. interviews, praktijkobservaties en literatuurstudies). Tegelijkertijd 

maakte de KwadrantGroep de oprichting mogelijk van de landelijke 

Dementie Verhalenbank, waaraan ook het ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport , Vereniging Het Zonnehuis en de 

Universiteit van Amsterdam bijdroegen. Door verhalen op te halen 

van mensen met dementie, naasten, zorgprofessionals en andere 

deskundigen, wilde Anne-Mei met een onderzoeksteam van de 

Universiteit van Amsterdam patronen ontdekken, tot nieuwe 

inzichten komen en deze vervolgens vertalen in nieuwe manieren 

om het leven met dementie zo lang en goed mogelijk leefbaar te 

houden. 

De Dementie Verhalenbank is een belangrijk onderzoeksbron om 

verborgen leed en behoeften bij mensen met dementie boven tafel 

te krijgen. De persoonlijke verhalen zijn dan ook onmisbaar voor het 

inrichten van de Proeftuin. En inmiddels kunnen we ook verhalen uit 

de Proeftuin delen op de Dementie Verhalenbank.

 Hans (68), anderhalf jaar na de diagnose dementie: ‘Of de arts 

het verschil uitlegde tussen alzheimer en FTD, mijn vorm van 

dementie? Nee. Ik zag mijn toekomst verdwijnen en ik begon 

meteen over euthanasie.’

 ‘Soms heb ik het gevoel dat mensen me niet meer voor vol 

aanzien. Dat is vervelend. Laatst vroeg iemand in de moestuin mij 

iets over spitten en toen liep een ander opeens weg. Vroeger 

hadden mensen belangstelling voor mijn manier van tuinieren.’ 

 Paula, Hans’ vrouw: ‘Wat nou als Hans vervelend tegen mij gaat 

doen (door de FTD)? Dan zou ik niet weten hoe ik mij moet 

gedragen.’

 Hans: ‘Dan wil ik in een verzorgingshuis of zo, want daar zijn we 

beiden niet bij gebaat. En als ik agressief word of mijn gezin niet 

meer herken, dan wil ik niet meer. Dat heb ik in mijn 

wilsverklaring opgenomen.’

Achtergrond: hoe en waarom de Proeftuin er kwam

Al ruim vijftien jaar houdt hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie 

Anne-Mei The zich bezig met dementie. Sinds 2010 onderzoekt zij 

de verborgen behoeften van mensen met dementie en hun mantel-

zorgers, vanaf de ‘niet-pluis-periode’ die meestal voorafgaat aan de 

diagnose dementie, tot na het overlijden. Dat deed zij door onder 

andere mee te werken in verpleeghuizen en door mensen 

gedurende het dementieproces persoonlijk te volgen. Anne-Mei 

kreeg intensief contact met Liz Cramer, tegenwoordig verander-

kundige bij de KwadrantGroep. Anne-Mei leerde later ook Liz’ man 

Gerard Smit kennen, die in 2010 de diagnose alzheimer kreeg. 

Bestuurder van de KwadrantGroep Roelof Jonkers raakte vanuit zijn 

ervaring met dementie in zowel werk- als privésfeer ook geïnteres-

seerd in het onderzoek van Anne-Mei.
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Samenvatting vooronderzoek

1 Vraag en aanbod sluiten in de zorg voor mensen met dementie 

niet op elkaar aan. Het zorgsysteem is vooral gericht op 

medische zorg, terwijl mensen die leven met dementie én hun 

naasten juist veel behoefte hebben aan psychologische en 

sociale ondersteuning. Medische, psychologische én sociale 

ondersteuning is nodig. Het is een kwestie van en-en.

2 Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen te weinig 

psychologische en sociale ondersteuning; vooral in de vaak 

jarenlange periode thuis, maar ook in latere fasen van de ziekte 

3 Er is een medische visie (onderzoek naar genezing) en een 

overheidsvisie (om de zorg betaalbaar te houden moeten 

mensen langer thuis blijven wonen), maar geen visie die uitgaat 

van de mensen om wie het gaat.

4 Dementie heb je niet alleen. Het raakt ook de mensen om je 

heen, het verandert relaties, sociale contacten en je dagelijkse 

leven. De mantelzorgers en de sociale omgeving zijn vooral 

bepalend voor hoe lang iemand thuis kan blijven wonen.

Sociale Benadering dementie – een brede benadering

Kortom, bij dementie is een bredere benadering hard nodig  

(zie hoofdstuk 1). Het welzijn van mensen met dementie en hun 

mantelzorgers blijkt vooral te worden bepaald door een wissel-

werking tussen drie belangrijke vragen:

1 Wat verandert er in mij/mijn dierbare?

2 Hoe ga ik daarmee om?

3 Hoe beïnvloedt dit mijn relaties/sociale contacten?

De wisselwerking tussen die vragen vormt de basis van de Sociale 

Benadering Dementie (zie verder hoofdstuk 1 – Pleidooi voor een 

Sociale Benadering). 

Er gewoon bij blijven 

horen. Een basisbehoefte, 

maar niet vanzelfsprekend 

voor mensen met 

dementie.
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Een overzicht van het pakket, dat we in twee fases uitrollen:

1 vanaf de diagnose totdat zwaardere zorg nodig is

2 als zwaardere zorg nodig is, met de mogelijkheid om meer zorg 

thuis (VerpleegThuis+, naar het model van VerpleegThuis van 

zorgorganisatie Fundis, maar in een SBD-jasje) óf (geheel/

gedeeltelijk) in een verpleeghuis te krijgen, inclusief aandacht 

voor de mantelzorger.

Het woord ‘sociaal’ in de SBD betekent hier ook ‘persoonsgericht’; 

persoonlijke omstandigheden en doelen, vitaliteit en (de kwaliteit 

van) sociale netwerken zijn allemaal belangrijk om mensen te helpen 

leven met dementie. De Sociale Benadering gaat dus niet alleen 

maar over alle sociale kanten/gevolgen van dementie, het is ook een 

benaderings- en werkwijze op medisch gebied (bijvoorbeeld in 

verpleeghuizen).

de Sociale Benadering in de praktijk

We beantwoorden de drie vragen van de Sociale Benadering met 

een totaalpakket aan ondersteuningsvormen, vanaf de diagnose  

tot en met de laatste fase (palliatieve zorg en nazorg aan mantel-

zorgers).

Dit pakket krijgt vorm in de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. 

Dat doen we in twee fasen: de periode van diagnose tot aan het 

moment dat zwaardere zorg nodig is, en zodra deze volgende fase 

zich aandient, kan intensievere zorg thuis en (geheel of gedeeltelijk) 

in een zorginstelling worden aangeboden.

De Proeftuin is inmiddels uitgegroeid tot een brede samenwerking 

tussen initiatiefnemers Tao of Care (het bedrijf van Anne-Mei The) en 

de KwadrantGroep, zorgorganisatie ZuidOostZorg, De Friesland 

Zorgverzekeraar en Stichting De Friesland, gemeenten Leeuwarden, 

opleidingspartners Stenden Hogeschool en Friesland College 

Leeuwarden. Door de kosten én de voordelen logischer en ‘over 

muurtjes van organisaties heen’ te verdelen, kunnen we onze brede 

aanpak duurzaam in de praktijk brengen en financieren. 

Verhalen van deelnemers aan de Proeftuin en de onderzoekers 

zullen te lezen zijn op de Dementie Verhalenbank.
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Tweede fase
als zwaardere zorg nodig is, thuis en/of in het SBD-verpleeghuis

1 VerpleegThuis+ (VerpleegThuis van zorgorganisatie Fundis in 

SBD-jasje)

a Met b t/m e uit de eerste fase is thuis blijven langer mogelijk, 

in combinatie met hulp van SBD-zorgprofessionals.

b Palliatieve Zorg (en nazorg)

2 In het verpleeghuis

 Binnen de KwadrantGroep wordt gewerkt aan de implementatie 

van de volgende interventies 

a SBD-denken en -handelen

b Zorgdieren

c Jong-Oud-koren: ouderen met dementie zingen wekelijks 

met kinderen, met plezier en waardering voor elkaar.

d Palliatieve zorg (en nazorg)

 De ondersteuning van VerpleegThuis+ kan (in aangepaste vorm) 

ook worden opgenomen.

  

Eerste fase
vanaf diagnosegesprek totdat  zwaardere zorg nodig is

a Alternatieve diagnosegesprekken

b Dementie-inventarisatiegesprekken

c Sociale Benadering Dementie-Handwijzer

d De Gids

e Kammeraat

f Odensehuis Gerard Smit

g Mantelzorgondersteuning

h Zorgdieren

i Netwerkactivatie

j. SBD-denken en -handelen
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b Dementie-inventarisatiegesprekken 

wie/wat is belangrijk in het leven? Van levensverhaal tot persoonlijke 

gebruiksaanwijzing

Deze gesprekken zijn bedoeld om mensen met dementie te 

stimuleren na te denken over de betekenis van de diagnose 

dementie op hun leven. Wie of wat is belangrijk in hun leven? Wat 

zijn hun verlangens, wensen en dromen? Wat wil iemand nog heel 

graag doen of afronden? Daarbij ligt de nadruk op kansen en 

mogelijkheden. Want die blijven meestal nog lang aanwezig.

 ‘Langzaam verdwijnt alles. Dat hakt erin. ’s Nachts word ik daar 

weleens verdrietig om. Als ik overdag ook zo zou piekeren, dan 

zou alles veel zwaarder zijn. Daarom wil ik de dingen blijven doen 

die ik doe. Koken, tuinieren, lotgenotencontact hebben op het 

forum. Maar daar moet je alleen de goede dingen uit halen.’ 

(Hans, anderhalf jaar na de diagnose dementie, Dementie 

Verhalenbank)

Door iemand zijn levensverhaal te laten vertellen, komen mensen, 

zaken en gebeurtenissen naar voren die belangrijk voor hem zijn. 

Een goed, compact geschreven levensverhaal is een waardevol 

document voor bijvoorbeeld zorgverleners om iemand te leren 

kennen en begrijpen. Daarnaast is een persoonlijke gebruiks-

aanwijzing praktisch voor als iemand zelf niet meer kan zeggen wat 

hij wil: graag buiten zijn, alleen ’s ochtends koffie drinken, een hekel 

hebben aan jazz, houden van stilte of reuring, maar ook medische 

wensen zoals wel/niet reanimeren. 

Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen denkbaar, zoals (werk)

boekjes, blogs, filmpjes of de Dementiedagboeken, gesproken 

dagboeken van mensen met dementie op de Dementie 

Verhalenbank.

 

Eerste fase
vanaf de diagnose totdat behoefte aan zwaardere zorg 
ontstaat

a Alternatieve diagnosegesprekken 

plaatsen het leven met dementie in een hoopvoller perspectief.  

Wat kan nog wél en hoe kun je blijven meebewegen met de steeds 

veranderende beperkingen en mogelijkheden?

Medisch gezien is iemand na de diagnose dementie niet te helpen 

zolang er geen medicijn is. Wat wel kan, is laten zien dat mensen 

nog jaren een goede tot acceptabele kwaliteit van leven kunnen 

ervaren. Met persoonsgerichte ondersteuning waar nodig, voor 

zowel degene met dementie als de mantelzorger. De kunst is om 

steeds opnieuw te zoeken naar wat nog wél kan, eventueel met 

behulp van ondersteuning uit de Proeftuin. Daarnaast beïnvloedt 

dementie relaties en het leven van naasten. Ook hierbij is hulp uit de 

Proeftuin beschikbaar.

 ‘Vlak na de diagnose was in ons denken het medische aspect van 

de ziekte leidend. Zo waren wij voornamelijk bezig met het 

levenseinde van Freek. Je denkt dat je direct in de laatste fase van 

de ziekte belandt, waarin Freek al spoedig wilsonbekwaam zou 

worden. En dat wilden wij voor zijn. De meeste voorlichtende 

informatie spitste zich ook toe op deze fase. Een andere focus 

dan de medische was niet echt voorhanden.’

Angst voor wilsonbekwaamheid en het verpleeghuis maakt dat 

Corina en Freek met hun huisarts in gesprek gaan over euthanasie, 

maar dat komt niet van de grond. Uiteindelijk is het een opmerking 

van een verpleegkundige die een omslag teweegbrengt. ‘Jullie zijn 

zo bezig met de dood van Freek, waarom richt je je niet op het leven 

dat nog rest?’ Vanaf dat moment willen Corina en Freek de jaren die 

ze nog samen hebben zo prettig mogelijk beleven.
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Intergenerationeel koor 

van mensen met dementie 

en kinderen van Basis-

school De Lichtbron uit 

Buitenpost.
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c Sociale Benadering Dementie-Handwijzer 

een overzichtelijke gids, ingedeeld op verschillende thema’s en 

ondersteuningsvormen

 ‘Ik heb geen idee waar ik moet beginnen’ (alleenstaande met 

dementie, anoniem)

 ‘Ik zie door de bomen het bos niet meer’ (mantelzorger, 

anoniem)

Ingedeeld op thema’s en vragen biedt de SBD-Handwijzer een 

handig en gebruiksvriendelijk naslagwerkje om informatie, tips en 

ideeën te vinden die helpen bij het dagelijks leven met dementie.

De SBD-Handwijzer is zeer gebruiksvriendelijk en kan zonder extra 

hulp worden gebruikt door mensen met dementie en hun naasten. 

Ook is het een hulpmiddel bij alternatieve diagnose gesprekken, voor 

de Gids* of bijvoorbeeld Kammeraat** (d* en e** in dit hoofdstuk).

Er is nu een SBD-Handwijzer voor de periode thuis. We kunnen ook 

een waaier voor het verpleeghuis maken, die professionals kunnen 

gebruiken maar ook naasten als ze op bezoek komen. Vaak vindt 

familie het ingewikkeld te komen, omdat contact maken lastig is en 

er weinig samen te doen is. De Handwijzer kan dan een handig 

hulpmiddel zijn. 

 

26

Deze Friese dame (links, 

95 jaar), dol op paarden, 

maakt een ritje in een 

rijtuig met Kammeraat 

Henk Jan.
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d De Gids

iemand die de mantelzorgers en mensen met dementie de weg wijst 

en in de gaten houdt

 ‘Ze ontkent het, maar ik denk dat mijn moeder al twee jaar 

overspannen is. Alle zorgen hebben haar veranderd. Ze voelt zich 

eenzaam, omdat ze zich niet begrepen voelt. Sinds kort krijgt ze 

steun van maatschappelijk werk en ze heeft veel aan de huisarts.’ 

(Thea over haar mantelzorgende moeder op de Dementie 

Verhalenbank in ‘Alle zorgen hebben mem veranderd’)

Door stress en uitputting krijgen naasten regelmatig (ernstige) 

klachten. Een vertrouwenspersoon die vanaf de diagnose helpt 

voorbereiden op wat gaat komen en de mantelzorger in de gaten 

houdt, kan overbelasting helpen voorkomen. 

De gids is vanaf de diagnose betrokken. Eerst wordt geïnvesteerd in 

deze vertrouwensrelatie (enkele gesprekken), later kan ook regel-

matig kort (telefonische) contact volstaan. De Gids kan de huisarts, 

wijkverpleging of casemanager zijn. 

e Kammeraat

een maatje voor mensen thuis met dementie, om samen kleur te 

geven aan de dag

 ‘Dat ik op bezoek was geweest, wist hij niet meer. Maar volgens 

zijn vrouw bleef hij de hele avond vrolijk.’ (Kammeraat in een 

interview met het onderzoeksteam van de Proeftuin)

Studenten Sociaal-Pedagogische Hulpverlening en Creatieve 

Therapie van Stenden Hogeschool zijn opgeleid in de Sociale 

Benadering, om een maatje te zijn voor mensen die thuis wonen 

met dementie. Afhankelijk van de wens van cliënten komen zij een 

of meerdere dagdelen per week bij iemand thuis. Geïnspireerd op de 

film ‘Intouchables’ ligt het accent op het ‘samen kleur geven aan de 

dag’ en niet op praktisch-medische zorg. Een extra voordeel van dit 

project is dat jonge, toekomstige professionals in de praktijk met 

ouderdom en dementie te maken krijgen. Ouderenzorg en dementie 

zijn weinig populair bij jongeren. Onbekend maakt onbemind, maar 

het omgekeerde blijkt gelukkig ook waar te zijn.

De Kammeraat is in oktober 2016 gestart in Leeuwarden. Cliënten, 

naasten en de Kammeraten zelf zijn positief over deze vorm van 

ondersteuning. Kammeraten zijn stamgast bij het Odensehuis Gerard 

Smit, inloophuis voor mensen met dementie en andere betrokkenen 

in wijkcentrum Nijlân. We gaan ook Kammeraten opleiden met een 

zorgachtergrond, vrijwilligers en mbo-studenten van het Friesland 

College Leeuwarden.

Kammeraten kunnen al tijdens de alternatieve diagnosegesprekken 

(a) of door de Gids (d) worden ingezet. Ze kunnen helpen bij de 

Dementiegesprekken (b), met de mantelzorger de Dementiewaaier 

(c) doornemen of juist zorgen dat de mantelzorger even iets voor 

zichzelf kan doen. 

f Odensehuis Gerard Smit

inloophuis voor mensen met dementie en iedereen die hen een 

warm hart toedraagt (familie en vrienden, buurtbewoners, 

vrijwilligers, Kammeraat etc.)

 ‘Dankzij het Odensehuis (…) hebben wij de laatste jaren als mooi 

mogen ervaren. Met een nieuwe kennissen- en vriendenkring van 

lotgenoten.’ (Margriet op de Dementie Verhalenbank over een 

Odensehuis in Amsterdam)
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Ook Adelheid Roosen 

deelde haar ervaringen 

met dementie bij haar 

moeder op de Dementie 

Verhalenbank.

foto: Cigdem Yuksel
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 ‘Ik ben dol op mijn hond. Onze wandelingen geven structuur aan 

mijn dag.’ (Freek in gesprek met een onderzoeker)

 ‘Zijn kinderen zijn ervan overtuigd dat hij niet langer alleen thuis 

kan blijven, maar meneer Postma wijst verhuizen naar een 

verpleeghuis resoluut van de hand. Dan moet hij afscheid nemen 

van zijn hond en dat wil hij niet.’ (casemanager Mariëtte op de 

Dementie Verhalenbank, over haar cliënt Albert die alzheimer 

heeft)

Huisdieren geven veel vreugde. We zagen afgelopen jaren talloze 

voorbeelden van de meerwaarde van bijvoorbeeld honden voor 

mensen met dementie. Ze zorgen voor beweging, frisse lucht en 

structuur in de dag. Ze kunnen een troost zijn: ‘Voor mijn hond 

verander ik niet.’ 

We onderzoeken de mogelijkheid om honden speciaal op te leiden 

voor mensen met dementie die nog gewoon thuis wonen. Een hond 

kan de weg terug naar huis vinden, uitkijken bij het oversteken of 

voorgaan op de trap. Ook willen we het mogelijk maken om trouwe 

viervoeters zo lang mogelijk bij hun baasje te laten wonen door een 

uitlaatservice te bieden en hulp bij de verzorging.

i Netwerkinventarisatie

bijna iedereen heeft ‘een netwerk’ dat wil bijspringen

 ‘Het is fijn als je een netwerk om je heen kunt bouwen van 

mensen die naar je omzien. Misschien is voor mijn moeder te 

vroeg gekozen voor een verzorgingshuis. Achteraf bleken buren 

en kleinzoons het helemaal niet erg te vinden om haar te helpen.’ 

(Gerdi Verbeet, Dementie Verhalenbank)

Het eerste Odensehuis Gerard Smit is sinds november 2016 

geopend. Het is een speciaal inloophuis: geïnspireerd op andere 

Odensehuizen, maar hier komen meerdere ondersteuningsvormen 

uit de Proeftuin samen, zoals Kammeraat, de SBD-Handwijzer, 

mantelzorgondersteuning, opleiding SBD. De samenhang tussen 

deze vormen van ondersteuning versterkt het effect van de Sociale 

Benadering. Gerard Smit was een van de grote inspirators van de 

Proeftuin Sociale Benadering Dementie, vandaar de naam. 

g Mantelzorgondersteuning

‘Hoe bereid ik me voor, ga ik om met mijn omgeving, mijn emoties, 

hoe voorkom ik overbelasting?’

Dementie heeft niemand alleen. Het heeft ook een grote invloed op 

het dagelijkse leven van de naasten. Zij hebben behoefte aan kennis 

en ervaringsverhalen. Wat kun je verwachten? Wat zijn valkuilen die 

je écht moet zien te vermijden? Te laat hulp inschakelen, denken dat 

je het zelf en alleen (het beste) kan, jezelf wegcijferen, beloven dat je 

dierbare niet naar het verpleeghuis hoeft; het komt veel voor.

In de Proeftuin ontwikkelen en testen we ook een mantelzorgpakket 

met onder andere contactgroepen voor naasten (in Odensehuis 

Gerard Smit), familiecoaching, psychologische ondersteuning en 

een digitaal platform met voorlichting. 

h Zorghonden en andere gezelschapsdieren

 ‘Als Jessica niet mee mocht verhuizen, dan was ik hier niet gaan 

wonen.’ (mevrouw Vervoort verhuisde dertien jaar geleden met 

poes Jessica naar het woonzorgcentrum Talma Hûs van de 

KwadrantGroep)
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Hoewel er veel sociaal isolement en eenzaamheid is, blijkt uit 

onderzoek dat vrijwel iedereen beschikt over een netwerk met 

mensen die bereid zijn om wat te doen. En dat zijn zeker niet alleen 

familieleden. Mensen vinden het vaak lastig om een (concrete) vraag 

te stellen, terwijl de leden van het netwerk juist graag een duidelijke, 

overzichtelijke vraag willen (wekelijks boodschappen doen, hulp bij 

financiën, een keer koken, etc.). In de Proeftuin brengen we het 

netwerk van onze deelnemers in kaart en bekijken we wie wat 

wanneer wil doen.

j SBD-denken en -handelen 

De Sociale Benadering staat natuurlijk centraal in de Proeftuin 

Sociale Benadering Dementie. Vandaaruit werken is een enorme 

cultuurverandering. In de opleiding SBD leren zorgprofessionals, 

vrijwilligers en naasten te kijken, denken en handelen vanuit een 

bredere dan medische zorg-benadering. 

Mensen met dementie benaderen we niet als patiënten die 

medische zorg nodig hebben, of bij wie veiligheid en beperking van 

risico’s centraal staan. We benaderen ze als mensen die (met hulp) 

eigen regie over hun leven kunnen hebben en waarbij de betekenis 

van sociale relaties wordt onderkend. Deze opleiding krijgen alle 

betrokkenen in de Proeftuin en kan op maat worden gemaakt.

In Odensehuis Gerard 

Smit wordt een 

verjaardagsfeestje gevierd.

Studenten Naomi, Larissa 

en Remco wandelen elke 

dinsdag met hun hond 

Laika  met bewoners van 

Greunshiem in 

Leeuwarden. 
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2 In het verpleeghuis/binnen zorginstellingen

De KwadrantGroep heeft de Sociale Benadering opgenomen in  

haar meerjarenbeleidsplan. Zij wil de medewerkers en organisaties 

‘Sociale Benadering-proof’ maken door middel van scholing en 

coaching op de werkvloer. 

De KwadrantGroep is al bezig met de volgende ondersteunings-

vormen: 

a SBD-denken en -handelen

b Zorgdieren

c Jong-Oud-koren > op 15 plekken zingen basisschoolleerlingen 

wekelijks samen met ouderen met dementie. Dit contact tussen 

generaties levert behalve plezier ook wederzijds begrip en 

waardering op (naar concept van Care&Culture).

d Palliatieve zorg (en nazorg) ->  de nazorg aan mantelzorgers na 

overlijden van hun dierbare met dementie is nog in ontwikkeling.

Met deze ondersteuningsvormen voor de laatste fase is het 

Proeftuin-pakket voor mensen met dementie en mantelzorgers 

compleet. Het woord Proeftuin zegt het echter al: dit pakket zal 

worden aangepast, ontwikkeld en verbeterd waar nodig.

Tweede fase 
Als zwaardere zorg nodig wordt: thuis of in een zorginstelling

1 VerpleegThuis+  

Als de zorg zwaarder wordt, kunnen mensen verpleeghuiszorg aan 

huis krijgen, geïnspireerd op VerpleegThuis van zorgorganisatie 

Fundis, maar wel in een SBD-jasje. Het ondersteuningspakket uit de 

eerste fase van de Proeftuin is ook hier te gebruiken: 

a Alternatieve diagnosegesprekken

b Dementie-inventarisatiegesprekken

c SBD-Handwijzer

d De Gids

e Kammeraat

f Odensehuis Gerard Smit

g Mantelzorgondersteuning

h Zorgdieren

i Netwerkactivatie

j SBD-denken en -handelen

j Palliatieve dementiezorgteams (en nazorg)

Palliatieve zorg voor mensen met dementie is een aparte 

specialisatie, die nog in de kinderschoenen staat. Mensen met 

dementie kunnen vaak niet van gewone palliatieve zorg en hospices 

gebruik maken. Afgelopen jaren hebben we onderzocht wat de 

behoeften van mensen met dementie en naasten zijn in deze laatste 

fase. Op basis hiervan zijn twee oplossingen ontwikkeld: een 

gespecialiseerd mobiel palliatief team, dat naar de mensen toe komt 

(thuis of het verpleeghuis) om daar zorg te verlenen. En ten tweede 

het model waarin bestaande professionals worden opgeleid in de 

palliatieve zorg voor mensen met dementie. 
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Dit boekje is dan ook een werkdocument. Onze onderzoekers kijken 

niet alleen kritisch naar het effect van alle ondersteuningsvormen 

(op zichzelf maar vooral in hun samenhang); we blijven u ook vragen 

om uw perspectief. Wat vindt u, wat werkt voor u, waarom wel of 

niet, wat is al beschikbaar dat heel goed zou passen in de Proeftuin? 

Vertel het ons. Op de Dementie Verhalenbank, aan onze project-

leiders of Kammeraten. Des te beter zullen we gezamenlijk oogsten.

Veel dank aan alle partners in de Proeftuin Sociale Benadering 

Dementie, 

 Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie  

en lector Sociale Benadering

 Roelof Jonkers, bestuurder KwadrantGroep

nAwoord 

Van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar 

oplossingen. Dat is de beweging die Anne-Mei The  

al jaren maakt in haar onderzoek naar verborgen 

werelden. Ook de weg die leidde naar deze Proeftuin 

in Leeuwarden is zo begonnen. Inmiddels is deze 

uitgegroeid in een brede samenwerking tussen 

initiatiefnemers Tao of Care en de KwadrantGroep, 

zorgorganisatie ZuidOostZorg, De Friesland Zorg-

verzekeraar en Stichting De Friesland, gemeente 

Leeuwarden, opleidingspartners Stenden Hogeschool 

en Friesland College Leeuwarden.

De brede, sociale benadering van de Proeftuin is ontstaan zoals we 

het complete steunpakket ook verder onderzoeken en ontwikkelen: 

voor en vanuit mensen met dementie én hun mantelzorgers. Maar 

ook alle betrokken zorgprofessionals en studenten in de rol van 

Kammeraat spelen een belangrijke rol.

Enkele concepten zoals Kammeraat, het Odensehuis Gerard Smit, 

zorgdieren en de Jong-Oud-koren bewijzen hun waarde al. Maar  

de Proeftuin Sociale Benadering Dementie is niet voor niets een 

Proeftuin: we zaaien, schoffelen, en brengen tot bloei. Wat niet 

groeit, halen we weg. 
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PArTnErS

bringing vision to life
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