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Inleiding  

Een terug- en vooruitblik 

Beste lezer, 
 
Bijna een jaar geleden kwam het land grotendeels 
stil te liggen door het welbekende virus.  
 
Dat had en heeft nog steeds impact op onze 
activiteiten. Zo zijn we van fysieke naar online 
bijeenkomsten gegaan en is onze lotgenotengroep 
van partners met dementie grotendeels voortgezet 
middels een Whatsappgroep.   
 
Middels deze nieuwsbrief kijken we terug op een 
bijzonder (jubileum)jaar. Op dat wat we wel 
hebben kunnen doen. Zo hebben we naast de 
bijeenkomsten, ons project “respijtzorg bij 
dementie” kunnen afronden. Ook hebben we in 
samenwerking met andere partijen mooie 
activiteiten gedaan in het kader van Wereld 
Alzheimer Dag.  
 
Hoewel we ons nog steeds in een roerige tijd 
verkeren, kijken we alvast voorzichtig vooruit.  
Want zoals blijkt uit de Dementiemonitor 
Mantelzorg 2020 is er nog veel winst te halen als 
het gaat om de ondersteuning en zorg voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
 
Ik dank alle werkgroepleden die met hun hart voor 
het Alzheimer Café dit mogelijk maken. En 
uiteraard dank aan alle geïnterviewden die mee 
wilden werken aan deze nieuwsbrief. Zij hebben 
uiteraard toestemming gegeven om hun verhaal 
met foto te mogen plaatsen. In de hoop anderen te 
kunnen inspireren.  
 
Beste lezer, ik hoop dat deze nieuwsbrief iets voor 
je mag betekenen. Vragen, opmerkingen of goede 
ideeën? Laat het ons weten! 
 
 
 
Suzanne Lankhorst 
Coördinator werkgroep Alzheimer Café Sliedrecht  
 
 
 
 

Gedicht  

In jouw ogen  

In jouw ogen zie ik wat je bedoelt 
In jouw ogen zie ik wat je voelt 
In jouw ogen zie ik wat je probeert te zeggen 
dat hoef je mij niet uit te leggen 
 
In jouw ogen zie ik jouw verdriet 
In jouw ogen zie ik vreugde en een lach 
In jouw ogen zie ik soms een traan 
en weet je……..ook dat mag 
 
In jouw ogen zie ik hoeveel je van mij houdt 
 
En in mijn ogen zie ik jou 
jouw mooie ogen die alles in stilte vertellen 
mijn ogen en jouw ogen zijn één 
 
Ik hou van jouw ogen 
ik hou van jou, met heel mijn hart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Gea Baas 
Bron: Alzheimer Nederland  
Uitgezocht door Jenny Corvers  
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Terugblik 2020 

De bijeenkomsten  

In 2020 hebben we 3 fysieke bijeenkomsten mogen 

verzorgen. Fysieke bijeenkomsten die ingekleurd 

worden met een informatief gedeelte, het delen van 

ervaringen en natuurlijk ook gezelligheid.  

Hoewel we elkaars gezelschap hebben moeten missen, 

hebben we dankzij een vrijwillig team de 

bijeenkomsten online kunnen doen. En ook dit heeft zo 

zijn voordelen.  

Januari: voeding bij dementie 

Goed eten en drinken is belangrijk. Bij het vorderen 

van de ziekte kunnen eetproblemen ontstaan. Iemand 

met dementie kan vergeten om te eten of juist 

extreem veel (zoet) gaan eten.  

 

Heidi Schaffels is werkzaam bij de Rivas als diëtiste bij 

eet- en drinkproblemen. Zij heeft ons deze avond 

meegenomen in de problemen die er kunnen spelen 

en wat helpend kan zijn.  

 

We noemen hier nog enkele tips:  

Kom erachter of er wel gegeten of gedronken wordt: 

 Check de (koel)kast en de datum van de 

producten 

 Kijk eens in de vuilniszak 

 Eet mee en kijk dan wat er genuttigd wordt 

 

Is er sprake van extreem veel 

willen eten: 

 Zet afgepast eten neer 

 Heb bij voorkeur geen 

eten in huis welke teveel 

energie bevat 

 Zet energie-arme 

varianten van 

bijvoorbeeld broodbeleg 

op tafel 

 Neem de tijd voor het 

eten 

 Biedt eventueel een klok 

met tijdstippen voor 

eten/drinken aan 

 En zorg voor afleiding  

Eet iemand te weinig? Biedt dan energierijke voeding 

aan. En wist je dat rood serviesgoed ook helpt?  

Soms kan de smaak ook achteruit gaan en is het zinvol 

om het eten extra te kruiden.   

Als iemand niet goed meer weet wat ze met bestek 

aan moet, kan het eten met de handen een uitkomst 

zijn. Kijk eens op YouTube naar het filmpje van Sonja 

Bakt.. ter inspiratie.  Filmpje Sonja Bakt...   

 

Meer weten? Kijk eens op dementie.nl voor meer 

informatie. Of neem contact op met een diëtiste. Een 

diëtiste kan meekijken waar het probleem vandaan 

komt en wat helpend is om er zorg voor te dragen dat 

iemand voldoende voeding(stoffen) binnen krijgt.  

 

Februari: het Odensehuis in Papendrecht 

Marjan Middelburg is coördinator bij het Odensehuis 

in Papendrecht. Ook mensen uit Sliedrecht zijn hier 

van harte welkom. Op deze avond heeft zij verteld wat 

het Odensehuis is en voor mensen met dementie en 

hun naasten kan betekenen. Een korte samenvatting 

hiervan: 

Het Odensehuis is een laagdrempelig inloophuis voor 

mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers, 

en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor 

ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. 

Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving 

waar ze zich thuis kunnen voelen, waar respect is en 

waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mensen met 

dementie is het belangrijk om 

onder de mensen te blijven en 

je sociale leven actief te 

houden met activiteiten die er 

toe doen. 

Mensen met 

geheugenklachten en 

dementie bepalen zelf 

(ondersteund door hun 

mantelzorger) hoe vaak ze 

willen komen, op welk 

moment en wat ze willen 

doen. Zij hebben hierbij zelf 

de regie en keuzevrijheid. Dit 

geldt ook voor mantelzorgers 

en andere naasten. Niets 

hoeft, alles kan. In die zin is 

https://youtu.be/EaLEzFy6u58
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het Odensehuis een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is. 

Een diagnose of indicatie is niet nodig om mee te 

doen. Het Odensehuis is open op maandag, dinsdag en 

donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Onder de aanwezigen waren 2 personen die zich graag 

als vrijwilliger wilden inzetten voor het Odensehuis. Er 

volgde een kennismaking en inmiddels zijn het zeer 

gewaardeerde vrijwilligers. Kortom, een zeer 

geslaagde avond! 

Meer weten? Kijk eens op 

www.odensehuispapendrecht.nl.  

Maart: Dementievriendelijk in je buurt 

In maart mocht ik samen een training vanuit Samen 

Dementie Vriendelijk (SDV) verzorgen voor het 

Alzheimer Café Sliedrecht onder de titel 

“Dementievriendelijk in je buurt”. 

En dat was een waar genoegen. Best veel mensen en 

men deed actief mee, waaronder niet alleen 

mantelzorgers en professionele mensen, maar ook 

mensen met dementie. 

Voor deze laatste groep is het Alzheimer Café ooit 

opgezet, maar het is heel lastig om hen te bereiken. In 

Sliedrecht lukt dat steeds wel, compliment. 

De grote vraag is steeds hoe je mensen met dementie 

herkent, maar vooral ook hoe je met mensen met 

dementie omgaat. Niet ver weg, van horen zeggen, 

nee, bij jou in de straat of net om de hoek. Die avond 

hebben we met elkaar daar een aantal aanzetten voor 

gegeven in de hoop, dat deze in praktijk worden 

gebracht in voorkomende situaties. 

Sliedrechtenaren kennende komt dat vast goed in 

jullie baggerdorp, fijn dat ik bij jullie mocht zijn! 

mr Arie Slob, trainer SDV 

Wil je ook iets betekenen voor iemand met dementie 

of zijn/haar mantelzorger? Kijk eens op 

www.samendementievriendelijk.nl wat jij kan doen. 

Volg bijvoorbeeld de gratis basistraining GOED 

omgaan met dementie. Dan leer je stapsgewijs 

vaardigheden die belangrijk zijn wanneer je in contact 

komt met mensen met dementie. Of lees de tips hoe 

je iemand kan ondersteunen die de zorg heeft voor 

iemand met dementie.  

Online bijeenkomsten 

Half maart sloten we ons Alzheimer café en zijn we 

overgegaan op online bijeenkomsten. We hebben ze 

vooraf opgenomen en zijn later uitgezonden op 

MerweTV. Hoewel we het lotgenotencontact en de 

gezelligheid enorm missen, zijn er ook voordelen aan 

deze online bijeenkomsten.  

Zo hebben we meer mensen kunnen bereiken. 

Mensen die niet durven of kunnen komen op onze 

fysieke bijeenkomsten, bereiken we nu wel. Zij kunnen 

nu op elk gewenst moment de filmpjes bekijken. Ook 

hebben we veel reacties van professionals gehad. 

Deze bekendheid bij professionals is fantastisch, zij zijn 

tenslotte onmisbaar bij het doorverwijzen naar ons 

café.   

Het Alzheimer café verkent nu de mogelijkheid om de 

bijeenkomsten in gemengde vorm aan te bieden; 

zowel online als fysiek.   

De online bijeenkomsten toch gemist? Op onze 

website www.bonkelaarhuis.nl vind je deze terug 

onder “Activiteiten”, “Alzheimer café” met de 

volgende thema’s: 

 Vergeetachtigheid of dementie? 

 Diagnose dementie, en nu?  

 Leven in vrijheid. De nieuwe werkwijze binnen 

Overslydrecht.  

Of klik gewoon even op deze link: Alzheimer café   

 

http://www.odensehuispapendrecht.nl/
http://www.samendementievriendelijk.nl/
http://www.bonkelaarhuis.nl/
http://www.bonkelaarhuis.nl/activiteiten/Alzheimer-caf%C3%A9.html
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Rieta de Stigter  

Oprichtster Alzheimer café  

Het Alzheimer café bestond vorig jaar 10 jaar. 
Samen met Rita de Stigter, de oprichtster van het 
Alzheimer café, blikken we terug.  
 
Wie is Rieta de Stigter? 
Ik heb ruim 9,5 jaar bij de Stichting Welzijnswerk 
gewerkt. Daar heb ik het Steunpunt voor 
mantelzorgers opgezet en ben ik werkzaam 
geweest als mantelzorgconsulent. Sinds december 
2018 geniet ik van mijn prepensioen. Ik ben 
inmiddels 44 jaar getrouwd met Leo, ouders van 
één dochter en twee zoons en inmiddels de trotse 
oma van 9 kleinkinderen.  
 
Wat is de aanleiding geweest van het oprichten 
van het Alzheimer Café? 
De toenmalige directeur, Andre Schoonderbeek, 
had mij de opdracht gegeven om naast mijn werk 
als mantelzorgconsulent een Alzheimer café in 
Sliedrecht te realiseren en hierbij de samenwerking 
te zoeken met Rivas en Alzheimer Nederland. Ook 
Waardeburgh sloot aan.  
 
Het idee is gebaseerd op het “café 84” in Zweden. 
Dat is een centrum voor sociale dagopvang, waar 
mensen die getraumatiseerd waren als gevolg van 
de Tweede Wereldoorlog hun ervaringen konden 
delen. Dementie is voor betrokkenen vergelijkbaar. 
Mensen met dementie voelen zich onveilig, omdat 
zij de greep op hun eigen functioneren steeds 
verder verliezen. Het delen van ervaringen met 
mensen die hetzelfde meemaken, kan een enorme 
steun zijn.  
 
Kan je wat vertellen over de eerste bijeenkomst?  
Ik kan me nog herinneren dat we persoonlijke 
uitnodigingen hadden gemaakt voor mantelzorgers 
en hun familieleden die met dementie te maken 
hadden. Deze post heb ik toen ook persoonlijk 
bezorgd.  
 
Op maandag 11 januari was er voor de pauze de 
officiële opening in de benedenzaal van de Reling. 
Het tweede deel was om kennis te maken met de 
bezoekers met als ik me goed herinner een lezing 
van mw. Irma van Milt.  Om een huiselijke sfeer te 
creëren hadden we een zitje met een staande 

schemerlamp en een tafeltje met een ouderwets 
koektrommeltje en twee stoeltjes om de 
gesprekken met de gastsprekers te kunnen voeren 
en de herkenbaarheid van ons café te vergroten. 
 
We hadden ook een pianist, dhr. Luuk Simons die 
bij binnenkomst en in de pauze op de elektronische 
piano speelde samen met  Peter onze cellist, die 
elke maand vanuit Rotterdam naar ons toe kwam.  
Mieke Kolk, werkzaam als psycholoog bij Rivas, was 
de gespreksleider. En er waren vrijwilligers die voor 
koffie, thee en zorgden. Via Alzheimer Nederland 
was er foldermateriaal beschikbaar en er waren 
boeken te leen. 
 
Hoe is het Alzheimer Café daarna 
doorontwikkeld?  
De doorontwikkeling kwam tot stand door 
enerzijds scholing en regionaal overleg met de 
gespreksleiders uit de regio en samenwerking met 
de casemanagers van het GOAC. Onze kracht in 
Sliedrecht hierbij was dat je als 
mantelzorgconsulent ervoor kon zorgen dat zowel 
mensen met een hersenziekte als hun 
mantelzorgers de juiste ondersteuning kregen. 
Anderzijds ontstond er ook een vertrouwensrelatie  
tussen de bezoekers onderling en durfden ook 
mensen die zelf een hersenziekte hadden hun 
verhaal te doen. De negatieve beeldvorming die er 
aanvankelijk was vanwege de naam café, was niet 
meer aan de orde en er ontstonden fijne 
gesprekken onderling en ook met de vrijwilligers 
aan de boekentafel. 
 
Wie waren de bezoekers?  
In het begin kwamen mensen met dementie nog 
niet altijd mee, maar gaandeweg werden de 
maandelijkse bijeenkomsten iets wat erbij hoorde. 
De vaste structuur, dezelfde gezichten van Lianne 
van de dagopvang,  de vrijwilligers, de muzikanten 
en van Suze Snoep maakten dat er voldoende 
veiligheid ontstond. Professionals uit de 
verzorgingshuizen of de thuiszorg werden ook 
uitgenodigd, omdat we ontdekten dat het hen 
soms aan scholing ontbrak. 
De interactie met de zaal ontstond mede door de 
deskundigheid van de uitgenodigde gastsprekers. 
We probeerden de lijn van het ziekte proces te 
volgen in de 10 maandelijkse bijeenkomsten. De 
verhuizing van het café naar het Grand Café de 
Biesbosch in Waerthove was een geweldige 
verbetering. Lianne van Hienen die altijd zorgde 
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dat de apparatuur klaarstond en veel bezoekers 
kende. Evenals de zorgboerin van de Molenhoeve 
en Corrie Hoekwater van de dagverzorging van 
Waardeburg. De vleugel die we mochten 
gebruiken, het podium en de ruimte in de zaal was 
geweldig. De folderkast verhuizen met hulp van 
Henk van de Leur kan ik me nog goed herinneren.   
 
Wat is je meest bijzondere herinnering?  
Voor mij was elke cafébijeenkomst bijzonder. Het 5 
jarig jubileum was wel een hoogtepunt met twee 
gerenommeerde sprekers en heel veel 
gezelligheid! Ook de gift van €1000 euro die ik 
mocht ontvangen voor het Alzheimer café, het 
spelproject en de mogelijkheid voor cursisten van 
de mantelzorgcursus om hun partner mee te 
kunnen nemen naar de bibliotheek waar ze door 
twee vrijwilligers werden beziggehouden met een 
spel of schilderen met water. 
 
Weet je dat de werkgroep nog uit vrijwel dezelfde 
samenstelling bestaat?  
Ik vind het geweldig dat de werkgroep nog steeds 
bestaat en ben onder de indruk vanwege hun 
onmisbare bijdrage die zij met elkaar nog steeds 
leveren aan het Alzheimer café. Terwijl ik dit 
interview voorbereidde, zag ik op internet een 
prachtige nieuwsbrief met leuke foto's. 
De werkgroep is tot stand gekomen vanuit 
gesprekken over mantelzorgsituaties in en buiten 
het café. Doordat ik vóór mijn opleiding in een 
verpleeghuis werkte als helpende, ontmoette ik 
Nesia en heb ik haar na het overlijden van haar 
man gevraagd of ze een bijdrage wilde leveren. 
Daarna heeft de werkgroep zich uitgebreid. Het is 
mooi om te zien dat het werk doorgaat en dat er 
nog zoveel betrokken vrijwilligers vanaf de start 
van het café actief zijn gebleven. 
 
Wat is nog altijd de kracht van het Alzheimer Café 
volgens jou?  
De laagdrempeligheid, de ontmoeting, de 
veiligheid, de psycho-educatie, het deelgenoten 
contact onderling, alle beschikbare digitale 
hulpmiddelen en de onmisbare samenwerking met 
plaatselijke, regionale en landelijke partners. 
 
Wat vindt je van de online bijeenkomsten? 
Positief dat jullie proberen de verbinding met de 
(potentiële) bezoekers te houden! 
 
 

Wat zou het nieuwe normaal worden denk je?   
Ik durf er geen uitspraken over te doen. We maken 
een zorgvolle tijd mee. Met name voor de ouderen 
die nog zelfstandig wonen, maar ook voor de 
mensen in de zorginstellingen is er veel 
onzekerheid en erg veel veranderd. Het naar elkaar 
omzien is nog veel belangrijker geworden. 
Ik hoop dat iedereen zijn of haar 
verantwoordelijkheid beseft en de maatregelen 
serieus zal nemen. Ik hoop ook dat er begrip zal zijn 
voor verwarde mensen. Zijn we daar ook nu nog 
een dementie-vriendelijke gemeente voor? 
 
Waar houd je je nu mee bezig? 
Ik ben nog coördinator van Spring Bij en dat is 
zinvol om te kunnen doen, zeker in deze Corona 
tijd. Daarnaast ben ik ledensecretaris geworden 
van een Dordtse Oratorium vereniging na mijn 
prepensioen. In deze tijd vraagt dat ook creativiteit 
om als vereniging bij elkaar betrokken te blijven en 
te zoeken naar mogelijkheden om verantwoordt te 
kunnen blijven zingen. Daarnaast hou ik van lezen 
of een uitstapje samen met mijn man en geniet ik 
van ons gezin. 
 
Heb je nog ideeën of wensen voor het Alzheimer 
Café? 
Ik hoop dat jullie de komende jaren van betekenis 
zullen blijven, hoe dan ook. Het doet me goed om 
ook nog mensen met dementie en/of hun 
mantelzorgers in ons dorp tegen te komen!  
 
Ik wens jullie alle goeds en veel geduld toe. De 
werkgroep wens ik samen met  Suzanne Lankhorst 
en alle samenwerkende oude en nieuwe partners 
en Alzheimer Nederland heel veel succes. 
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Dementiemonitor Mantelzorg 

2020, regio Waardenlanden  

Hoe gaat het met mantelzorgers van mensen met 
dementie in regio Waardenlanden?  
 
Het regionale rapport van de Dementiemonitor 
Mantelzorg 2020 van de regio Waardenlanden 
(uitgevoerd door NIVEL ism Alzheimer Nederland) is 
een middel om de ondersteuning en zorg voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Je 
vindt hier een korte samenvatting.  
 
Diagnose en zorgplanning 

Een tijdige diagnose is van belang. Je weet wat er aan 

de hand is, wat helpt om nieuwe plannen te maken en 

bepaalde hulp in te schakelen. Onder de bevraagde 

mantelzorgers vindt 53% van de mantelzorgers dat de 

diagnose dementie op tijd is gesteld. 

 

Dementie verandert je leven. In hoeverre zijn de 

mantelzorgers in onze regio daarop voorbereid? 

 68% voelde zich voorbereid op 

gedragsveranderingen bij hun naaste in latere 

stadia van de dementie (landelijk 59%). 

 56% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) 

verhuizing van de naaste naar een zorginstelling 

(landelijk 50%). 

 66% voelde zich voorbereid op mogelijke 

gezondheidsproblemen van hun naaste in latere 

stadia van de dementie (landelijk 55%). 

 54% voelde zich voorbereid op het overlijden van 

de naaste (landelijk 46%). 

 

(in)Formele ondersteuning aan mantelzorgers 

In de meeste gevallen toont de directe omgeving zich 

begripvol voor de situatie (73%) en biedt de familie 

hulp als dat nodig is (69%).  

 

Wel geeft 41% van de mantelzorgers aan minder 

sociale contacten te hebben dan voorheen en 17% 

voelt zich zelfs eenzaam.  

 

Buiten de naaste familie, wordt de omgeving niet altijd 

als begripvol ervaren:  

 Maar 36% van de mantelzorgende werknemers 

ervaren voldoende begrip van hun collega’s en 

slechts 22% ervaart begrip van de werkgever. 

 Ook leden van de (sport-, en zang)verenigingen 

tonen (17%) weinig begrip voor de situatie.  

 Ook reageren supermarkten slechts in 32% 

begripvol.  

 

70% van de mantelzorgers van wie hun naaste nog 

thuis woont, voelde zich wel redelijk tot goed 

ondersteund door professionals.  

 

Zorgbelasting van mantelzorgers 

Zorgelijk is dat 61% zich sterk belast voelt of zelfs 

overbelast is. De coronacrisis draagt hieraan bij; 69% 

voelt zich sindsdien zwaarder belast.  

 

 

 

Vragen, opmerkingen of het volledig rapport 

ontvangen? Neem contact met ons op. 
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Respijtzorg bij dementie  

Vervangende mantelzorg 

De Dementiemonitor maakt duidelijk dat 61% zich 
sterk belast voelt of zelfs overbelast is. Wat maakt dat 
mensen die de zorg voor iemand met dementie het 
soms lastig vinden om goed voor zichzelf te zorgen? En 
hoe kunnen we hierin (beter) ondersteunend zijn? Dat 
onderzochten we met een aantal mantelzorgers en 
professionals onder leiding van ‘Dementiezorg voor 
elkaar”.  
 
Aanleiding  
Om de zorg voor een naaste op een prettige manier 
vol te houden, is het belangrijk dat de mantelzorger 
zorg, aandacht en tijd heeft voor zichzelf. Deze 
‘zelfzorg’ lijkt echter niet gemakkelijk. Bij het 
Mantelzorgpunt spreken we regelmatig mantelzorgers 
die overbelast zijn geraakt of dreigen te raken. En 
hoewel er respijtzorg mogelijk is, wordt hier weinig tot 
geen gebruik van gemaakt.  
 
In samenwerking met Dementiezorg voor elkaar en de 
Gemeente Sliedrecht is het Mantelzorgpunt dit project 
gestart om na te gaan hoe we mensen - die zorgen 
voor een familielid met dementie – beter kunnen 
ondersteunen in het gebruik van de respijtzorg. 
 
Literatuuronderzoek naar knelpunten in het gebruik 
van respijtzorg 
Ook landelijk wordt er weinig gebruik gemaakt van 
respijtzorg. Bijna 9 van de 10 mantelzorgers maken 
geen gebruik van respijtzorg, terwijl 21% daarvan dat 
wel had willen doen. Er blijken verschillende redenen 
voor te zijn: 
- Mensen weten vaak niet wat het is.  
- Ze weten niet hoe ze het moeten regelen.  
- Het aanbod sluit niet aan bij de vraag, is vaak 

bureaucratisch en moeilijk te regelen. 
- Voor complexe zorg wordt een te groot beroep op 

vrijwilligers gedaan, zonder dat die voldoende 
ondersteund en opgeleid worden. Dit komt de 
kwaliteit van de mantelzorghulp  uiteindelijk niet 
ten goede. 

- Verdriet om de ziekte en de liefde voor hun 
naaste, maakt het vaak lastig om de mantelzorg 
tijdelijk over te dragen. Een hele belangrijke 
voorwaarde om dat wel te doen is vertrouwen in 
de degene die de zorg overneemt. Daarom kiezen 
mantelzorgers vaak voor hulp uit eigen kring en is 

een professional niet de eerste die hiervoor 
gevraagd wordt. 

- Belangrijke sleutelfiguren zoals een huisarts, 
casemanager dementie of wijkverpleegkundige 
moeten mantelzorgers op tijd op het bestaan van 
respijtzorg wijzen en hen er zo nodig bij 
begeleiden. 

 
Veldonderzoek onder mantelzorger in Sliedrecht  
In Sliedrecht heeft het Mantelzorgpunt een 
focusgesprek gehouden met 9 mantelzorgers. Bij hen 
woog de psychische belasting zwaarder dan de 
lichamelijke belasting: 6 van de 9 mantelzorgers gaf 
aan zich behoorlijk tot zwaar psychisch belast te 
voelen. 
 
De drempels die werden genoemd om goed voor jezelf 
te zorgen: 
- Schuld- en verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Het ontbreekt omstanders, die de zorg mogelijk 

kunnen overnemen, aan kennis en kunde; 
- Degene die de zorg ontvangt moet het ook goed 

vinden;  
- Onbekendheid met/ontbreken van informatie 

over de mogelijkheden die er zijn.  
 
De vormen van ondersteuning waar men het meest 
aan heeft of zou kunnen hebben, zijn in deze volgorde 
van mate van belangrijkheid genoemd: 
- Daginvulling buiten de deur zoals een 

zorgboerderij of dagopvang; 
- Ondersteuning thuis door een vertrouwd 

persoon;  
- Professionele zorg thuis; 
- Daginvulling samen met de naasten, zoals een 

vakantie of een leuke activiteit; 
 
Aanbevelingen vanuit zowel professionals als 
mantelzorgers in Sliedrecht 
Duidelijke informatie over vervangende (mantel)zorg 
Met input van mantelzorgers en professionals is zo’n 
volledig mogelijk document ontwikkeld, met onder 
andere informatie over de voorbereiding, financiering 
en het aanbod. Dit document is terug te vinden op 
onze website: www.bonkelaarhuis.nl/mantelzorg 
onder het kopje mantelzorg en dementie.  
 
Bekendheid geven aan de respijtwijzer  
De klankbordgroep adviseert een andere term ofwel 
een ondertitel voor respijtzorg te gebruiken, namelijk 
vervangende (mantel)zorg.  
 

http://www.bonkelaarhuis.nl/mantelzorg
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Om meer aandacht te geven aan 
vervangende(mantel)zorg bij dementie, besteden we 
er nu aandacht aan in deze Nieuwsbrief die verspreid 
wordt onder mantelzorgers en professionals. In 
samenwerking met mantelzorgers en professionals is 
een communicatieplan opgesteld, waarin belangrijke 
contactpersonen zijn opgenomen.  
 
Ook onderzoekt het Mantelzorgpunt om een 
kortdurend filmpje (7 min) te maken over respijtzorg 
ofwel vervangende (mantel)zorg. Op deze wijze kan 
iedereen coronaproof en op eigen gewenst moment 
geïnformeerd worden.  
 
Laagdrempelige (meer gevarieerde) dagbesteding, 
liefst met logeermogelijkheden 
Naast de bestaande dagbesteding in Waerthove, is het 
Seniorenhuys de Schalm er als inloop en dagbesteding 
bij gekomen in Sliedrecht.  
 
Dat neemt niet weg dat niet alle mensen met 
dementie naar een dagbesteding willen, maar wel een 
mantelzorger hebben die 
zo nu en dan eens ontlast 
wil worden. Redenen om 
niet naar de dagbesteding 
te willen variëren: 
schaamte voor de 
achteruitgang, niet in 
groepsverband iets willen 
doen, geen hulp willen 
aanvaarden of ervan 
uitgaan dat de dag 
invulling niet aansluit bij 
persoonlijke interesse van 
de naaste met dementie. Mantelzorgers adviseren een 
langzame start met opbouwen van een vertrouwd 
contact, die met iemand individueel iets gaat 
ondernemen en daarmee ook de mantelzorger 
ontlast. In dat geval kan er bijvoorbeeld een vrijwilliger 
of een organisatie als Zorgmies of de Mantelaar 
ingezet worden.  
 
Logeerplekken buitenshuis voor mensen met 
dementie is een groot knelpunt gebleken. Naast het 
Seniorenhuys de Schalm hoopt ook Waardeburgh 
eraan bij te dragen door meer plekken voor 
kortdurend verblijf in Sliedrecht te realiseren. Het 
afgelopen jaar is wel logeerzorg thuis ingezet door 
Handen in Huis en de Mantelaar. Een bijkomend 
voordeel van logeerzorg thuis is dat dit minder 
belastend is voor mensen met dementie. Zij blijven in 

de eigen vertrouwde omgeving. Toch is logeerzorg 
thuis niet voor iedereen passend.  
Met de Sociale Dienst Drechtsteden vinden 
momenteel gesprekken plaats hoe de aanvraag voor 
kort verblijf gebruiksvriendelijker gemaakt kan 
worden.  
 
Centrale (ontmoetings)plek voor informatie en advies 
Het Mantelzorgpunt heeft samen met twee 
mantelzorgers een bezoek gebracht aan het 
Odensehuis in Papendrecht en het Breincafé in 
Leerdam. Het Odensehuis is er ook voor inwoners van 
Sliedrecht, het Breincafé lijkt wat te ver weg. Beiden 
bieden een laagdrempelige inloop (geen indicatie 
nodig) voor zowel mensen met geheugenproblemen 
als hun mantelzorgers. Belangrijke aandachtspunten 
om iets dergelijks in Sliedrecht op te zetten, zijn:  
- Een neutrale, leuke en gezellige locatie. Dus geen 

verpleeghuis, maar bijvoorbeeld een buurthuis.  
- Het woord dementie niet gebruiken in de 

naamgeving, dat is te confronterend.  
- Samenwerken met casemanagers dementie (die 

hen motiveert) voor 
verwijzing 
- Vervoer goed 
regelen 
 
In de bibliotheek is het 
Geheugenkabinet 
gevestigd. Zoals dat nu is, 
vind je er naast alle 
informatieve boeken ook 
aangepaste spellen die je 
kunt lenen ook als je geen 
lid bent. Het plan is, mede 

op initiatief van de Gemeente, om het uit te breiden 
met bijvoorbeeld een keer per week een inloop met 
informatie en mogelijkheid voor sprekers en 
gezelligheid. De gesprekken met de Bibliotheek, het 
Seniorenhuys in samenwerking met Alzheimer 
Nederland en de Hersenstichting over de uitbreiding 
van het Geheugenkabinet zijn opgestart.  
 
De klankbordgroep vindt dit een positieve 
ontwikkeling en geeft er de volgende tips bij:  
- Tip 1: doe het onder schooltijd als je het rustig 

wilt houden, liefst in de ochtend 
- Tip 2: met kinderen combineren juist ook leuk! 
- Tip 3: vraag degene met geheugenproblemen om 

als vrijwilliger te komen om met de kinderen te 
spelen/voorlezen. Zo haal je ze uit stereotiepe rol 
van zorgvrager. 
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Goed getrainde vrijwilligers dementie inzetten  
Het Mantelzorgpunt werkt nauw samen met het 
Vrijwilligerspunt. Deze vrijwilligers zijn echter niet 
specifiek geworven en getraind om mensen met 
dementie in een gevorderd stadium goed bij te staan. 
Het ontbreekt momenteel aan tijd om vrijwilligers 
specifiek te werven, te trainen, te matchen en te 
coachen.   
 
Het helpt als professionals elkaar kennen 
Het Mantelzorgpunt is in overleg met Ketenzorg 
Dementie om te kijken hoe we de krachten in het 
netwerk op het gebied van dementie kunnen 
bundelen en verstevigen.  
 
Effecten tot nu toe, en verder  
Door de gesprekken met mantelzorgers en 
professionals, alsook de huidige respijtwijzer zijn 
hobbels zichtbaarder geworden en concrete acties 
uitgezet. Ook is het aantal respijtzorgaanvragen flink 
toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.  
 
Kwamen er voor 2020 geen aanvragen binnen, hebben 
we in het jaar 2020 19 respijtzorgaanvragen gehad. 
Van deze 19 aanvragen: 

 speelt in 11 aanvragen dementie;  

 gaat het om 6 mantelzorgers die hun werk 
combineren met de zorg;   

 hebben 4 aanvragen niet geleid tot een 
daadwerkelijk inzet van respijtzorg. In 3 gevallen 
heeft de mantelzorger of zorgvrager zich 
teruggetrokken. In 1 geval was de aanvraag 
gericht op logeerzorg elders bij dementie, wat 
niet gerealiseerd kon worden.  

 
Het Mantelzorgpunt blijft zich inzetten voor een 
adequate ondersteuning aan mantelzorgers. Hoewel 
dit project is afgerond, zal er verder gewerkt worden 
aan de aanbevelingen.  
 
Wil je meer weten? Op de website 
www.bonkelaarhuis.nl/mantelzorg onder het kopje 
mantelzorg en dementie vind je meer informatie. 
Inclusief het document “Respijtwijzer: vervangende 
(mantel)zorg bij dementie”. Vraag je casemanager 
dementie om hulp of neem contact op met het 
Mantelzorgpunt.  
 
 
 
 
 

Gebruikte literatuur 

 https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/uploads/im
g/PDF/Beleidsrapportage/Mijnkwaliteitvanleven-
beleidsrapportage-3 

 https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-
content/publicaties/publicaties-
algemeen/2016/respijtzorg-in-complexe-
mantelzorgsituaties.html 

 Twee levens tegelijkertijd, SWO Drimmelen, 2019, 
op te vragen bij de SWO Drimmelen 

 Eveline Kuijpers, voor transmuraal centrum 
Quartz regio Helmond, 2012  
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Mien en Cor de Wit  

Respijtzorg: Logeerzorg thuis   

Na een lange periode van pijn in haar knie, besloot 
Mien de zorg gedeeltelijk over te dragen aan de 
Mantelaar.  
 
De zorg los moeten laten  
Al heel lang verrekte ik van de pijn in mijn knie. Na de 
zoveelste spuit was ik het zat en drong op een 
operatie aan. Dat betekende ook dat er zorg voor mijn 
man ingezet moest worden. Hij kan niet meer alleen 
thuis zijn, ook niet in de nacht. Als hij wakker wordt en 
hij denkt dat hij alleen is, raakt hij in paniek. Ik vond 
het heel wat om de zorg los te moeten laten.  
 
De inzet van de Mantelaar  
De casemanager dementie ondersteunde mij hierin en 
bracht mij in contact met de Mantelaar. De Mantelaar 
stuurde ons foto’s van 3 studenten, waar we contact 
mee op konden nemen. Eentje sprak ons wel aan en 
hebben toen telefonisch met elkaar kennis gemaakt.   
 
Op 11 maart werd ik geopereerd en op 13 maart 
mocht ik weer naar huis. In deze periode kwam de 
studente van de Mantelaar, waar mijn man het goed 
mee kon vinden, tussen 22.00-7.00 uur logeren. 
Omdat we maar 1 slaapkamer hebben, hadden we een 
luchtbed in de woonkamer neergelegd. Overdag kwam 
de verpleegkundige hulp van Rivas mijn man helpen 
met wassen, aankleden en voor de medicatie. Mijn 
kleindochter had vrij genomen van haar werk, zodat zij 
met hem bij mij op bezoek kon komen.  
 
De financiering  
De Mantelaar wordt vergoed vanuit mijn aanvullende 
zorgverzekering. Ook daar had ik geen omkijken naar, 
dankzij onze casemanager dementie. Ik ben blij dat ik 
geopereerd ben. Mocht het in de toekomst weer 
nodig zijn, zou ik zeker de Mantelaar weer inzetten.  
 
 

 

 

 

Piet de Keizer  

Respijtzorg: Maatje voor thuis    

Bijna 50 jaar geleden ontmoet Piet zijn grote liefde 
Loes in de bus naar Rotterdam. Vorig jaar krijgt zij de 
diagnose Alzheimer in een gevorderd stadium. Dat 
heeft een grote impact op zijn leven. Om ook goed 
voor zichzelf te kunnen zorgen, is Zorgmies ingezet. Zo 
heeft hij elke dinsdagmiddag tijd voor zichzelf en kan 
hij de zorg met een gerust hart even loslaten.  
 
De diagnose 
Mijn vrouw vergat wel eens wat en ik had dat af en 
toe aangekaart bij de huisarts. Toen zij niet meer wist 
hoe zij moest koken, trok ik echt aan de bel en heb ik 
om een verwijzing gevraagd. Februari vorig jaar bleek 
na onderzoek dat mijn vrouw Alzheimer heeft. De 
diagnose was een bevestiging van wat we eigenlijk al 
wisten. Al was het wel een verassing dat het ging om 
Alzheimer in een gevorderd stadium. Je past jezelf elke 
keer aan, vandaar dat ik misschien niet zag hoe erg het 
was.  
 
Het advies: zorg goed voor jezelf  
Ik heb na de diagnose gelijk contact opgenomen met 
het GOAC en al snel stond de casemanager dementie 
op de stoep. De casemanager benadrukte dat ik ook 
goed voor mijzelf moest zorgen. Ik moet veel doen, 
ook taken waar ik echt niet handig in ben. Denk aan 
bedden verschonen en koken. Ook laat ik haar niet 
met een gerust gevoel alleen. Laatst was ik even in de 
schuur en dan loopt ze al onrustig door huis. Ik weet 
niet wat er kan gebeuren en dat geeft een onveilig 
gevoel. Dat maakt dat er tegenwoordig ook veel aan 
huis wordt bezorgd. Liep ik vroeger zelf even naar de 
apotheek, nu komen zij de medicijnen bezorgen. En 
dan wil ik zelf opendoen.  
 
Nu met een gerust hart weg  
Mijn vrouw is kennis gaan maken met een dagopvang, 
maar dat klikte niet. Niet ten nadele van de 
dagopvang, maar mijn vrouw is erg op zichzelf. In het 
Alzheimer café had ik kennis gemaakt met Zorgmies. 
De casemanager dementie begon hier ook over en 
regelde dat René van Zorgmies bij ons thuis kwam. We 
hebben uitgebreid gesproken met elkaar en kwam 
later terug met een dame om te kijken of het klikte. 
Nadat zij 3 keer bij ons thuis was geweest, merkte we 
dat deze dame teveel wilde ondernemen, wat onrust 
gaf bij mijn vrouw. Nu hebben we Jane. Zij is rustiger 
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en gaat bijvoorbeeld gewoon even naast mijn vrouw 
zitten puzzelen. Soms leg ik een fotoalbum neer, die zij 
samen kunnen doornemen. Ik kan nu met een gerust 
hart weg.  
 
Elke dinsdagmiddag komt Jane 3 uurtjes. Afspraken 
buiten de deur, plan ik dan zoveel mogelijk op die 
middag. Dat geeft mij de ruimte om bijvoorbeeld naar 
de KNO-arts te gaan, omdat mijn gehoor achteruit 
gaat. Ook zit ik bij de Historische Vereniging Sliedrecht 
en wij komen normaal eens per week bij elkaar. Maar 
voorlopig ga ik op dinsdagmiddag hier naar toe voor 
historisch onderzoek. Meestal alleen, soms met een 
ander lid in verband met overleg. 
 
Financiering 
Nu nog wordt Zorgmies betaald via het 
Mantelzorgpunt. Via Zorgmies ben ik in contact 
gekomen met een Mantelzorgmakelaar. Deze 
Mantelzorgmakelaar heeft een aanvraag gedaan bij de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en regelt 
al het papierwerk rondom een Persoonsgebonden 
Budget (PgB). Zo kunnen we er hopelijk lang gebruik 
van maken.  
 
 
 

 
 

Spelen van spelletjes  

met geheugenproblemen 

Heb jij of je naaste geheugenproblemen en vind je het 

leuk om een spelletje te spelen? Zeker in deze tijd dat 

we vooral aan huis gebonden zijn? Dan is er de 

mogelijkheid om spellen te lenen die speciaal 

ontwikkeld zijn voor mensen met geheugenproblemen.  

 

Welke spellen zijn er?  

We hebben een overzicht beschikbaar met de 

beschikbare spellen.  

 

Hoe kom ik aan een spel? 

- Stuur een mail naar 

mantelzorgpunt@bonkelaarhuis.nl of 

- Neem contact op met het Bonkelaarhuis op 

telefoonnummer: 0184 - 420 539 

 

Wij sturen je dan het overzicht van de beschikbare 

spellen toe. We willen je vervolgens vragen het 

uitleenformulier in te vullen en naar ons terug te 

sturen. Het ingevulde formulier kan je: 

- Mailen naar mantelzorgpunt@bonkelaarhuis.nl of  

- In de brievenbus deponeren van het 

Bonkelaarhuis 

 

Een vrijwilliger van de Bibliotheek AanZet brengt het 

spel dan vervolgens (contactloos) bij je thuis. Met 

elkaar spreken we af wanneer we het spel weer 

komen ophalen. Het uitleentermijn is maximaal 3 

weken en je mag maximaal 2 spellen per keer lenen.  

 

Mocht het per ongeluk gebeuren dat er delen van het 

spel kwijtraken of beschadigd raken is het mogelijk dat 

wij hier een vergoeding voor vragen. Wij vragen je 

begrip hiervoor. 
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Vooruitblik 2021 

Plan van aanpak    

Sliedrecht is sinds 31 januari 2019 dementievriendelijk. 

Op die datum hebben gemeente Sliedrecht en 

Alzheimer Nederland het convenant ondertekend. 

Sinds 2020 ligt de coördinatie hiervan bij het 

Mantelzorgpunt. 

 

Plan van aanpak 2021 

In samenwerking met Alzheimer Nederland wordt 

jaarlijks aan het begin van het jaar een Dementiescan 

opgemaakt om inzicht te krijgen hoe 

dementievriendelijk Sliedrecht is (waarop we 

overigens vorig jaar hoog scoorde) én hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat Sliedrecht nog 

dementievriendelijker wordt. 

 

Mede op basis hiervan wordt een plan van aanpak 

2021 opgemaakt aan de hand van de 5 speerpunten 

die door Alzheimer Nederland zijn opgesteld. Met als 

doel het welbevinden van mensen met dementie en 

hun omgeving te verbeteren. Bijgaand alvast de eerste 

aanzet voor komend jaar.  

 

Ondersteun mantelzorgers in de zorg voor hun 

naaste met dementie 

 Online en/of fysieke bijeenkomsten en/of 

nieuwsbrieven van het Alzheimer café 

 Maandelijks bijeenkomsten van de 

lotgenotengroep of lotgenotencontact middels 

Whatsapp  

 Een (voorlichtings)filmpje over vervangende 

(mantel)zorg voor professionals.  

 Het organiseren van een centrale 

(ontmoetings)plek 

 De uitleen van spellen bij geheugenproblemen 

 Invulling geven aan Wereld Alzheimer Dag 

 

Maak en houd uw gemeente dementievriendelijk 

Er is een initiatiefgroep ontstaan binnen de 

Gemeenten Papendrecht, Alblasserdam en Sliedrecht 

die zich ten doel stelt bewustwording te creëren onder 

burgers over de ziekte dementie en de impact daarvan 

om zo te groeien als dementievriendelijke gemeente. 

 

Tevens zal, zodra het weer mogelijk is, Alzheimer 

Nederland gevraagd worden trainingen te geven in het 

kader van kennisoverdracht. Gezien de uitkomsten 

van de Dementiemonitor willen we ons in ieder geval 

richten op vrijwilligersverenigingen, zodat mensen 

met dementie zo lang mogelijk hieraan verbonden 

kunnen blijven.  

 

Langer meedoen voor mensen met dementie 

Naast het Alzheimer café, de twee 

dagopvanginstellingen en het Odensehuis in 

Papendrecht streven we naar een centrale 

ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun 

naaste in Sliedrecht.  

 

Werk samen in het regionaal netwerk dementie 

Met de coördinator van de Ketenzorg Dementie wordt 

gekeken hoe we de samenwerking kunnen versterken.  

 

 

Dit is slechts een eerste opzet. Door de corona is nog 

veel onzekerheid over wat wel en niet komend jaar 

gerealiseerd kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuwsbrief Alzheimer Café Sliedrecht  Februari 2021       Pag. 15 

WINACTIE 

Zet het brein maar aan    

Doe mee met onze winactie door de volgende zin af te 

maken: 

 

Mijn mooiste herinnering met mijn dierbare met 

dementie of met degene die voor mij zorgt is ….  

 

Stuur je antwoord met contactgegevens voor 1 april 

naar mantelzorg@bonkelaarhuis.nl of lever je 

antwoord in bij het Bonkelaarhuis ter attentie van het 

Mantelzorgpunt.  

 

Dan maak je kans op het boek “13 mooie mensen en 

hun vergeten woorden” van Grietje van der Heide.  

Een interactief en educatief boek vóór mensen met 

dementie en hun mantelzorgers en/ of verzorgenden 

om samen mooie momenten te maken. Juist ook in 

deze coronatijd.  

 

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.  

 

Leuk als je mee doet en fijn als we er iemand blij mee 

kunnen maken! 

 

 
 

Dit boek is aangeraden door werkgroeplid  

Henk van de Leur 

 

Afsluiting  

Onze laatste woorden, voorlopig..    

 

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. Mocht 

je mensen kennen die mogelijk ook interesse hebben, 

stuur hem dan vooral door. Zo bereiken we steeds 

meer mensen.  

 

Heb je zelf ideeën hoe we onze ondersteuning kunnen 

verbeteren? Zit je met vragen of opmerkingen naar 

aanleiding van deze nieuwsbrief? Of wil je op de 

hoogte blijven van onze activiteiten? Laat het ons 

weten! Reacties vinden we altijd fijn om te krijgen.  

 

Mantelzorgpunt Sliedrecht 

Bonkelaarplein 7 

3363 EL Sliedrecht 

 

W www.bonkelaarhuis.nl  

E  mantelzorg@bonkelaarhuis.nl  

T  0184 – 420539 

M  06 – 51855 236 

 

 

Hopelijk snel tot ziens!! 
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