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Aanleiding
Dat wat nog wel kan
Beste lezer,
Het coronavirus heeft een grote invloed op ons
allemaal. Langzaamaan worden de maatregelen
versoepeld: dagbestedingen gaan weer in
aangepaste vorm open en er mag straks
mondjesmaat weer bezoek komen in de
verpleegtehuizen. De situatie blijft echter
kwetsbaar. Niet alleen het risico op besmetting ligt
op de loer, maar ook het risico op overbelasting
van degenen die de zorg hebben voor iemand met
dementie.
10 jaar geleden is het Alzheimer Café opgezet door
Rieta de Stigter om mensen met dementie en de
mensen om hen heen te informeren middels
interessante sprekers en door informatiemateriaal
beschikbaar te stellen. Het is tevens een plek om
elkaar te ontmoeten, vragen te stellen en
ervaringen uit te wisselen.

Ook spreek ik mijn dank uit aan alle
werkgroepleden die allen met hun hart voor het
Alzheimer Café dit mogelijk maken. Mede dankzij
hen bestaat het Alzheimer Café Sliedrecht dit jaar
al 10 jaar. En uiteraard dank aan alle geïnterviewde
die mee wilde werken aan deze nieuwsbrief.
Beste lezer, ik hoop dat deze nieuwsbrief iets voor
je mag betekenen. Indien je naar aanleiding van
deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen heeft,
laat het mij alsjeblieft weten. Ik ben bereikbaar op
telefoonnummer 0184 – 420539 of middels de mail
mantelzorg@bonkelaarhuis.nl.
Rest mij jou alle goed en vooral (fysieke en
mentale) gezondheid toe te wensen. Stay strong en
hopelijk tot snel!
Suzanne Lankhorst
Coördinator werkgroep Alzheimer Café Sliedrecht

Sinds anderhalf jaar mag ik dankbaar de coördinatie
van het Alzheimer Café Sliedrecht op mij nemen. Ik
vind het dan ook meer dan jammer dat we elkaar juist
in deze periode niet kunnen ontmoeten. Want ook het
Alzheimer Café zal voorlopig tot september nog niet
doorgaan. Fysiek althans, want we zijn als werkgroep
druk bezig met de voorbereidingen van digitale
bijeenkomsten.
Om je toch in deze tijd tijdig te informeren, breng ik
samen met de werkgroepleden deze nieuwsbrief uit.
Want juist in deze tijd is goed geïnformeerd worden
belangrijk: hoe leg ik corona uit aan iemand die
dementie heeft, welke zorg zet ik wel of niet in, welke
zorg is er überhaupt en wat als 1 van ons corona
krijgt?
Deze eerste nieuwsbrief draag ik op aan mijn oma
Dinie Lankhorst-Westerik die 4 jaar geleden
overleed aan de gevolgen van de nare ziekte
Alzheimer. Zij was en is mijn trots. Nog altijd in
mijn herinnering als een warme, sociale, sterke en
onafhankelijke vrouw. Fysiek is zij er niet meer, in
mijn hart is zij er altijd. Het is dan ook een eer om,
ter nagedachtenis aan haar, bij de organisatie van
het Alzheimer Café betrokken te zijn.
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Gedicht

Wil de Bruin

Dementie - Alzheimer

Haar man heeft dementie

Ik dwaal wat rond
in mijn verleden
Maar hoe zat
het ook alweer

Wil de Bruin, geboren en getogen in Sliedrecht. Haar
man, destijds woonachtig in Scheveningen, leerde zij
kennen op een feestje van Boskalis. Nu zijn ze 54 jaar
gehuwd en hebben zij drie kinderen: een dochter en
twee zoons. Vijf jaar geleden krijgt haar man Wout de
diagnose dementie. Hoewel er minder bezoek is en zij
geen boodschappen doet, loopt de zorg gewoon door
en geniet zij van haar hobby’s.

Ik klamp mij vast
aan het heden
Maar het vergeten
wordt steeds meer

Is jullie situatie door de corona veranderd?
De situatie is veranderd, omdat we minimaal bezoek
over de vloer krijgen en zelf geen boodschappen doen.
We zijn erg voorzichtig. De kinderen doen de
boodschappen, zodat wij niet in een drukke
supermarkt hoeven te komen. Maar we Whatsappen
en bellen, dus minder bezoek is in deze situatie prima.

Al die woorden, al die namen
ik kan er moeilijk bij
Waar is dat sterke geheugen
het hoorde zo bij mij
Waar is die snelle denker
dit hoofd herken ik niet
Een op drift geraakte denker
die door de mist steeds minder ziet

Gelukkig is alle zorg door blijven lopen. Voor een
aantal cliënten is de dagbesteding door blijven gaan,
zo ook voor mijn man Wout. Mijn kinderen waren in
eerste instantie wel wat huiverig dat hun vader daar
Corona op zou lopen, want hij is tenslotte kwetsbaar.

Ik zal alles accepteren
en ik wil buigen als het riet
Maar vergeten……..
Vergeten wil ik niet

Ik heb altijd vertrouwen gehad in de zorgprofessionals
dat ze weten wat ze doen. En het geeft mij ook lucht.
Laatst kreeg ik een filmpje dat hij met een ijsje in zijn
hand lekker stond te dansen op muziek. Dan zie ik dat
hij het echt naar zijn zin heeft op de dagbesteding.
In hoeverre begrijpt je man wat corona is?
Hoewel ik hem probeer te leren dat hij 1,5 meter
afstand houdt, is hij dat meestal snel weer vergeten.
Wel is hij een keer heel angstig geworden toen iemand
te dichtbij kwam en zei “pas op, anders ga ik dood.”
Dat is in deze tijd best wel lastig. Je wilt niet dat hij
ziek wordt of anderen besmet. Tegelijkertijd wil je
hem ook niet angstig maken.
Waar put je kracht uit?
Ik ben blij met mijn tuintje en het mooie weer helpt
ook mee. Ik lees graag, doe wat handwerk en
onderhoud de honden. Ik ga af en toe eens een lekker
stukje wandelen, want ik kan Wout gelukkig nog wel
een uurtje alleen thuis laten.

Bron: Alzheimer Nederland
Uitgezocht door Jenny Corvers
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Gelukkig kan ik altijd bij mijn schoondochter terecht
voor advies. Zij werkt in Waerthove en heeft veel
ervaring met dementie.
Ik weet ook op welke professionals ik terug kan vallen
als dat nodig is wat erg fijn is om te weten. Op mijn
casemanager dementie Suze Snoep, op Lianne van
Hienen van de dagopvang of op Suzanne Lankhorst
van het Mantelzorgpunt. Ook zit ik in een
Whatsappgroep met mensen die allemaal te maken
hebben met iemand met dementie. Daar kan ik ook op
terug vallen mocht dat nodig zijn, al zou het fijn zijn als
we elkaar binnenkort weer in het echt kunnen
ontmoeten.

Annemiek Weverling
Casemanager dementie
Annemiek Weverling wil graag in nabijheid iets
betekenen voor mensen. Dit geldt voor haar
schoonmoeder in de achtertuin, maar zeker ook
vanuit haar functie als casemanager dementie. Ze
denkt graag mee wat iemand met dementie en/of
de mensen eromheen nodig hebben om zo prettig
en lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Kan je vertellen wie je bent?
Ik ben Annemiek Weverling en werk twee dagen in
de week als geriatrie verpleegkundige en
casemanager dementie. Ik ben werkzaam bij de
Rivas en mijn werkgebied is Papendrecht en
Sliedrecht.
Ik heb jaren als geriatrie verpleegkundige in het
ziekenhuis gewerkt en wilde graag meer betekenen
voor mensen in de thuissituatie. Door nu
vroegtijdig in de thuissituatie betrokken te zijn,
krijg ik een breder beeld van iemand met dementie
en zijn netwerk, kan ik tijdig hulp inzetten en
meedenken of het thuis wonen nog wel kan.
Ik woon in Gorinchem met mijn man en mijn 4
kinderen: een (bonus)tweeling van 14 jaar, een
dochter van 3 jaar en een zoontje van 1. Mijn
schoonmoeder woont bij ons in de achtertuin in
een zogeheten mantelzorgwoning. Toen oma
overleed en het ouderlijk huis van mijn
schoonmoeder beschikbaar kwam, twijfelde we
geen moment. We wilde graag dat het huis in de
familie bleef. En omdat het een grote tuin heeft,
wilde we mijn schoonmoeder - die na een klein
herseninfarct concentratieproblemen heeft en
geregeld viel - daar graag laten wonen. En ik vind
dat echt geweldig.

Het kammen en onderhouden van de honden geeft Wil
de Bruin energie
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Wat doet een casemanager dementie precies?
We zijn een luisterend oor voor mensen met
dementie en hun familie. We geven informatie
over het ziektebeeld en denken mee in (praktische)
mogelijkheden bijvoorbeeld als het gaat om de
inzet van bepaalde hulpmiddelen of zorg. Ook als
degene met dementie geen betrokkenheid wil, kan
de familie gewoon de ondersteuning krijgen die zij
nodig hebben.
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Met toestemming van de cliënt hebben we ook
contact met de betrokken professionals. Zodat ze
weten dat ik betrokken ben en zij ook bij mij
terecht kunnen voor informatie, advies of voor het
doorgeven van (zorgelijke) signalen. We doen de
zorg echt als team.
Hoe kan je iemand aanmelden voor hulp van een
casemanager?
Vraag een verwijzing van de huisarts. De hulp
wordt betaald vanuit de basisverzekering en je
betaald hiervoor geen eigen bijdrage.
Hoe bieden jullie hulp in deze coronatijd?
We bellen actief al onze cliënten en/of
partners/familieleden (ook de cliënten op de
wachtlijst) om te vragen hoe het thuis gaat en
spreken vervolgafspraken af. Waar
nodig kunnen we ook weer op
huisbezoek komen, mits dit
meerwaarde heeft en wij en degene
bij wie we op bezoek gaan
klachtenvrij zijn.
Hoewel we bij telefonisch contact
niet kunnen observeren, kennen we
de situatie vaak wel en luisteren dan
naar de situatie. Dat maakt dat we
vaak goed mee kunnen denken als er
wat is. En vaak is gewoon een
luisterend oor al heel waardevol. We
wegen nu gewoon met de cliënt
goed af wat voor contact er is.
Na contact met de cliënt informeer ik
ook de betrokken professionals, zodat iedereen
van elkaars ‘stukje zorg’ op de hoogte is. De
huisarts wordt geïnformeerd als er iets bijzonders
is.
En wanneer kan iemand contact opnemen met
jullie? Ofwel; hoe hoog moet de nood zijn? Jullie
zijn waarschijnlijk in deze periode ook heel druk.
Ze mogen altijd contact opnemen. Het liefst met
hun eigen casemanager, maar als deze er niet is
zijn we op werkdagen gewoon bereikbaar op het
algemene telefoonnummer: 0183 - 644074.
Buiten deze tijden kan ook contact opgenomen
worden met de AlzheimerTelefoon. Zij bieden
zeven dagen per week een luisterend oor en advies
bij omgaan met dementie.
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De AlzheimerTelefoon is bereikbaar via het gratis
telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van
9:00 tot 23:00 uur.
Mensen kunnen misschien soms best wat hulp
gebruiken, maar vallen ook onder de kwetsbare
doelgroep. Wat raden jullie dan aan?
We denken altijd in het belang van de cliënt. Wat
heeft de cliënt met dementie nodig? Kan het even
zonder hulp? Of werkt het uitstellen van hulp
nadelig? Wat weegt zwaarder: het risico om corona
te krijgen of steeds verder afvallen omdat diegene
zelf niet eet. En voor zorgprofessionals die bij je
thuis komen en bij dagbestedingen gelden ook de
hygiënerichtlijnen.
“Voor we de deur uit gaan zeg ik nog tegen mijn
partner om 1 ½ meter afstand te
houden van andere mensen. Maar
zodra we andere mensen
tegenkomen, is hij het alweer
vergeten. Ik maak mij dan wel
zorgen om zijn gezondheid en van
anderen. Hoe ga ik hiermee om?”
We proberen altijd creatief mee te
denken, al hebben we ook niet
altijd het antwoord. In deze situatie
kan je bijvoorbeeld kijken om op
een rustiger moment naar buiten te
gaan. Ga je normaal rond 9.30 uur
naar buiten, ga nu eens om 8.30 uur
als het nog een stuk stiller is buiten.
Als naaste kan je ook naar de ander
even zwaaien en door blijven lopen.
Dan loopt degene met dementie
vast ook wel door.
En draai de situatie om. Zeg dat andere mensen
het lastig vinden om de 1,5 meter afstand te
bewaren en dat je daarom meegaat.
Welke verhalen komen jullie in je werk tegen in
deze coronatijd?
Omdat de dagbesteding voor heel wat mensen
ineens wegviel, kreeg ik in het begin veel
telefonische vragen om te ondersteunen bij een
duidelijke dag- en weekstructuur. Structuur om
duidelijkheid en rust te geven die mensen met
geheugenproblemen nodig hebben.
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Verder zie ik dat ieder mens en iedere situatie
weer anders is. Sommige zijn ook blij met deze
situatie. Ze kunnen rustig opstaan nu alle afspraken
afgezegd zijn. Even geen moeten. Andere vinden
het vreselijk dat ze nu even niet meer naar de
dagbesteding mogen. Voor hen is het fijn dat de
dagbestedingen weer langzaam opstarten.
Sommige mantelzorgers leggen zich erbij neer en
willen bijvoorbeeld niet dat hun naaste naar de
dagbesteding gaat. Of het verhaal van iemand die
haar partner 24 uur per dag, 7 dagen in de week in
de gaten moet houden. Het zou wenselijk zijn dat
hij in het verpleeghuis gaat wonen, maar mevrouw
wil dit nu niet. Zij wil niet dat haar man ziek wordt
en heeft hem graag om zich heen. Ook zou nu een
verpleegtehuis betekenen dat ze hem voorlopig
alleen nog maar achter het glas mag zien.
Er zijn natuurlijk ook trieste situaties. Zo was er
iemand die 7 dagen in de week in het restaurant at.
Het wegvallen van deze structuur en
ondersteuning, leidde tot een crisisopname.
We zijn benieuwd hoe het verder gaat. Mensen
hielden het in het begin wel vol, maar nu het
langer duurt worden sommige situaties toch wel
nijpender.
Hoe kunnen familie, vrienden en buren ook in
deze tijd ondersteunend zijn?
Het geeft mensen moed als er aan hen gedacht
wordt. Stuur eens een kaartje of bel wat vaker.
Maak bijvoorbeeld een belcirkel wie wanneer belt,
zodat er elke dag (meerdere keren) contact is.
Bijvoorbeeld tijdens het eetmoment. Spreek vooraf
wel goed met elkaar af hoe je dingen vraagt en wat
je verteld over bijvoorbeeld corona.

Wat is corona?
Voor iemand met dementie
Op dementie.nl legt psycholoog Maritza Allewijn uit
hoe je je naaste met dementie kan uitleggen wat er
aan de hand is. Hieronder vindt je de tips, maar ook
adviezen om juist niet te doen.
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Bedenk voor jezelf een 'aanvaardbaar verhaal'.
Dat betekent dat je de situatie uitlegt op een
manier die:
 overeenkomt met de realiteit (betrouwbaar);
 mild is (aanvaardbaar);
 begrijpelijk is (kort en duidelijk, uitgelegd op
het niveau van je naaste). Bijvoorbeeld: Er
heerst een nare, heel besmettelijke griep en
daardoor mag niemand meer bij elkaar op
bezoek.
De uitlegkaart op www.pharos.nl/coronavirus kan
je helpen. Je kunt de kaarten ook uitprinten en
neerleggen op plekken waar je naaste het
regelmatig kan zien, zoals bij de agenda of op de
deur.
Op een speciale website vindt je een betrouwbaar
en begrijpelijk filmpje over het coronavirus:
https://corona.steffie.nl/ wat je ook kan helpen
bij de uitleg.
Geef aan dat je begrijpt wat het met de ander
doet en wat het met jezelf doet. Bel bijvoorbeeld
met je naaste en zeg: 'Ik vind het heel rot voor
jou. Ik mis het ook om op bezoek te komen.'
Bied een alternatief. Zeg bijvoorbeeld dat je belt
of een kaartje stuurt. Of organiseer een belcirkel,
zodat bekenden je naaste regelmatig
(video)bellen. Leg uit wie voorlopig de
boodschappen haalt of dat de bezorgdienst ze
brengt. Deze afspraken kun je ook opschrijven en
naast de uitlegkaart van Pharos leggen.
Bied perspectief: ‘Over een tijdje gaan we weer
lekker samen op pad en komen de kleinkinderen
weer langs.’
Benadruk de band die jullie hebben. Zeg
regelmatig dat je van je naaste houdt en haar niet
vergeet. Herhaal deze boodschap en overleg met
anderen om ook ongeveer deze boodschap te
gebruiken en te herhalen.
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Leg het probleem bij de buitenwereld en niet bij
je naaste. Bijvoorbeeld als je naaste per se zelf
boodschappen wil blijven doen. Ga dan samen of
vraag een ander om mee te gaan. Zeg
bijvoorbeeld: ‘Sommige andere mensen vinden
het moeilijk om afstand te houden. Ik ga met je
mee en let op, zodat jij rustig boodschappen kan
doen.’
Als het lukt: regel dat iemand anders in deze
gekke tijd boodschappen voor je naaste doet.
Bijvoorbeeld jijzelf, een buurman/vrouw, een
andere bekende of een bezorgdienst. Plak een
briefje op de voordeur dat ze geen boodschappen
mag doen en dat ze in de keuken een lijstje kan
bijhouden, zodat iemand anders de
boodschappen haalt of bestelt.
De veranderingen zijn voor iedereen moeilijk te
bevatten. Dat is voor je naaste met dementie niet
anders. Het is daarom heel begrijpelijk als ze de
nieuwe regels niet direct begrijpt of opvolgt.
Wees geduldig met je naaste, met anderen en
met jezelf.

Welke dingen kun je beter niet doen

Creëer geen extra paniek of angst, als je wilt
uitleggen waarom de regels er zijn. Je hoeft niet
te vertellen hoeveel mensen er zijn overleden aan
corona. Mensen met dementie zijn vaak gevoelig
voor paniek of angst van anderen.

Laat je niet verleiden tot discussies. Misschien
zegt je naaste dat ze je niet gelooft of vertrouwt.
Blijf dan rustig, begripvol, herhaal de boodschap.
Het geeft vertrouwen als iedereen in haar
omgeving hetzelfde zegt. Dus probeer onderling
af te stemmen, zodat iedereen dezelfde adviezen
geeft.
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Nesia van den Bos-Struijk
Werkgroep lid Alzheimer Café
Nesia van den Bos-Struijk trouwde 52 jaar geleden met
haar inmiddels overleden man Arie. Toen hij 57 jaar
oud was kreeg hij de diagnose Alzheimer. Met deze
levenservaring is zij inmiddels al 10 jaar een trouwe
vrijwilliger bij het Alzheimer Café in Sliedrecht.
Kan je vertellen wie je bent?
Op een koude, winterse dag in 1962 sloeg de vonk
over tijdens het schaatsen. We zijn beide in Sliedrecht
geboren en lid van dezelfde kerk. Deze vonk leidde tot
een huwelijk en 4 kinderen: 3 zoons en 1 dochter.
Later volgde nog eens 9 kleinkinderen.
Toen mijn man 55 jaar was, viel het mij steeds meer
op dat hij zoveel vergat. Maar hij werkte ook veel en
zat voor zijn werk vaak in Duitsland. Tot we met een
bevriend stel op vakantie gingen en het hen ook
opviel. Hadden we bijvoorbeeld net met elkaar de
dagplanning doorgenomen, dan vroeg hij wat de
planning voor die dag was. Bij thuiskomst hebben we
direct de huisarts ingeschakeld en zijn we
doorgestuurd naar de geriater. Die constateerde dat
het absoluut geen dementie kon zijn.
Een jaar later ging hij hard achteruit. Wederom
constateerde de geriater dat het geen dementie kon
zijn. Woest was ik. Tot hij in Duitsland een black-out
kreeg. Hij wist niets meer en sprak geen woord Duits
meer. Hij is op dat moment zelf nog van Duitsland
naar Nederland gereden en we zijn toen gelijk
doorgestuurd naar het Erasmus. En daar werd het
vastgesteld. Mijn man had Alzheimer.
De diagnose is heftig, maar dit kruis is ons opgelegd en
we moeten het dragen. Gelukkig is hij nooit opstandig
geweest en best meegaand. Ik was ook nog jong en
kon een hoop aan. Toch kan ik ook zeggen dat de zorg
intensief is geweest. Hij leunde enorm op mij en ik
moest altijd voor 2 mensen denken. In het (ziekte)
proces sluit je ook elke keer weer iets af. Zo gingen we
samen graag fietsen, tot het niet meer ging. Ook
gingen we altijd naar de stacaravan van mijn dochter.
Mijn dochter zei al: “mam, dat gaat niet meer”. Maar
ik wilde het proberen. Ik wilde het zo graag en anders
was er weer iets wat ik moest inleveren. Maar het ging
inderdaad niet meer. Hij werd in de nacht wakker om
te plassen en ging achterstevoren weer in bed leggen.
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Weer iets wat je kwijt bent en niet meer terug krijgt.
Van de 8 jaar dat hij ziek is geweest, is hij de laatste
2,5 jaar verzorgd in Verpleegtehuis Graafzicht. In het
begin ging ik dagelijks en omdat mijn man niet meer
sprak, zat ik daar de was te strijken, op te vouwen en
kookte ik. Het valt niet mee om daar te zitten, zonder
contact met je man te kunnen maken. Op aanraden
van mijn kinderen, ben ik de dagen in het
Verpleegtehuis af gaan bouwen. Ik kwam toen 5 van
de 7 dagen. Ook na zijn dood kom ik nog steeds in dit
verpleegtehuis, maar dan als vrijwilliger. Ik help met
de maaltijden, help mensen naar de kerkdienst en doe
naaiklusjes.

regelen, want dat vond ik kwetsend voor hem.
Achteraf had ik hier spijt van. Ik moest alles opgeven
wat er qua financiën in- en uitging. Voor alles boven
de €2000,- euro moest ik toestemming vragen bij de
rechtbank. Dat voelde zo mensonterend om mij zo te
moeten verantwoorden over mijn eigen geld. Ik heb
dat verkeerd gedaan en wil dit andere meegeven.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij het
Alzheimer Café?
Toen mijn man 18 jaar geleden op jonge leeftijd werd
gediagnosticeerd met Alzheimer, ging ik het Alzheimer
Café in Dordrecht en later in Gorinchem bezoeken om
wat informatie op te doen. Als je weet hoe iets komt,
kan je er tenslotte ook beter mee omgaan. In die tijd
werd er ook nog weinig openlijk over gesproken. Toen
mijn man 10 jaar geleden kwam te overlijden, werd ik
gevraagd vrijwilliger te worden bij het Alzheimer Café
hier in Sliedrecht. Dat wilde ik wel. Ik had tenslotte
ook het nodige aan de Alzheimer Cafés gehad en mijn
ervaringen wilde ik ook graag delen. Het Alzheimer
Café in Sliedrecht bestaat inmiddels 10 jaar en zo lang
ben ik al vrijwilliger.
Wat doe je precies als vrijwilliger?
Ik stal de boeken over dementie uit die bezoekers
kosteloos kunnen lenen. Ik hou ook bij wat er geleend
is en wat weer teruggebracht wordt.
En wat zou je mee willen geven vanuit jouw
levenservaring?
Het GOAC adviseerde mij vanaf het begin om 1 dag in
de week te blijven werken en achteraf gezien hadden
zij het echt bij het rechte eind. Na een dag werken was
ik nooit moe. Werken gaf mij energie, even uit die
gedwongen sfeer. Gelukkig was de combinatie van
professionals, familie en vrienden hierin
ondersteunend.
Zolang hij thuis was, schreef ik ook altijd op een
schrijfblok waar ik was en hoe laat ik terug was. Op
een (goed zichtbare) notitieblok wat altijd op dezelfde
plek lag. Zo kon ik nog lang even thuis weg om een
boodschapje te doen.
Ik ging niet naar de notaris om een volmacht te
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Nellie van Sinttruije
Oprichter Seniorenhuys
Nellie van Sinttruije is 48 jaar, al 30 jaar werkzaam in
de ouderenzorg en de oprichtster van het Seniorenhuys
de Schalm in Sliedrecht. Met haar enorme passie voor
ouderen met geheugenproblemen, heeft zij de deuren
van haar dagbesteding inmiddels geopend. Ook in
Coronatijd en met mooie toekomstplannen.
Kan je vertellen waarom je het Seniorenhuys hebt
opgericht?
Ik werk nu 30 jaar in de ouderenzorg. Ik ben begonnen
als ziekenverzorgster op een verpleeghuisafdeling.
Later als wijkverpleegkundige heb ik mijn diploma
geriatrie verpleegkundige behaald en ben ik gaan
werken als casemanager dementie. Ik heb me altijd
erg betrokken gevoeld over het welzijn van de
ouderen en de behoefte gehad om voor ze te zorgen.
Ik droomde al jaren om zelf iets op te richten voor de
ouderen in Sliedrecht en omgeving. Het Seniorenhuys
heb ik opgericht om met mijn ervaring en kennis eraan
bij te kunnen dragen dat het voor ouderen en hun
familie mogelijk blijft om zo lang mogelijk in hun eigen
omgeving te kunnen blijven wonen. Waarbij kwaliteit
van leven en gevoel van eigenwaarde bovenaan staat.
Wat biedt het Seniorenhuys? En voor welke
doelgroep?
Het Seniorenhuys biedt een dagbesteding voor
ouderen met geheugenproblemen, met of zonder
diagnose dementie, geheugenproblemen die ontstaan
bij Parkinson, na een CVA of bij ander niet aangeboren
hersenletsel. Daarbij is ons hoofddoel: zorgen voor
een zinvolle daginvulling en het ontlasten van de zorg
van de mantelzorgers.
Is dagopvang nu wel veilig om naartoe te gaan?
Het coronavirus is een grote vijand voor kwetsbare
ouderen en maakt dat zij beter thuis kunnen blijven.
Maar eenzaamheid of een overbelaste mantelzorger
kan er ook voor zorgen dat de situatie thuis niet ‘veilig’
is. Het ontbreken van dagstructuur bij ouderen met
geheugenproblemen, waardoor zij vergeten te eten en
te drinken kan ook een zorgelijke situatie veroorzaken.
Dan moet je keuzes maken om een opname in het
verpleeghuis te voorkomen. Ik heb daar ook heel goed
over nagedacht, maar ik vind het veilig genoeg voor
ouderen om naar de dagbesteding te komen. Om
besmetting zoveel als mogelijk te voorkomen wassen
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wij regelmatig onze handen en die van de bezoekers.
We maken tussendoor de ruimtes schoon en dragen
handschoenen. De ruimte is groot, zodat we de 1,5
meter afstand tussen de bezoekers kunnen
waarborgen en we werken voorlopig met kleinere
groepen. Mocht er iemand van het personeel zich niet
fit voelen, hebben we afgesproken om thuis te blijven.
Mocht er een bezoeker niet fit op de dagbesteding
zijn, brengen we diegene thuis.
Als mensen er nu voor kiezen om degene niet naar de
dagbesteding te laten gaan, hoe zorg je dan voor een
daginvulling thuis?
Structuur is heel belangrijk voor ouderen met
geheugenproblemen. Zorg ervoor dat de meeste
dingen zoveel als mogelijk op hetzelfde tijdstip en
manier gebeurt. Het zijn kleine dingen die al voor een
zinvolle daginvulling kunnen zorgen, bijvoorbeeld het
met elkaar voorbereiden van een maaltijd, samen
eten, het doen van een spel, de krant lezen of een
andere hobby. Maar ook praten over vroeger of het
bekijken van oude foto’s zorgt voor leuke gesprekken.
Of even een wandeling maken buiten. Voor ouderen
die alleen wonen is het lastiger. Maar dan ook is een
fotoboek leuk. Of boeken over vroeger. Het werken
met een memobord met daarop het ‘dagprogramma
‘kan helpen voor de dagstructuur. Wat ga ik doen op
welk tijdstip. Zo worden ouderen er ook aan herinnert
om te gaan eten en te drinken. Een simpel telefoontje
kan ook heel waardevol zijn.
Hoe kunnen mensen zich bij jou aanmelden?
De meeste aanmeldingen lopen via hun casemanager
dementie. Via het WMO kunnen er aanmeldingen
komen, maar mensen kunnen zelf ook contact
opnemen met het Seniorenhuys. Dan kijken we wat
we kunnen betekenen voor elkaar.
Krijgen ze de hulp vergoed? En zo ja, hoe?
De dagbesteding van het Seniorenhuys wordt vergoed
als de ouderen hiervoor een indicatie van het WMO
hebben. Helaas kan het contract tussen het
Seniorenhuys en het WMO nog niet afgerond worden
door het coronavirus, dus moeten we tijdelijk de
indicaties omzetten in een persoonsgebonden budget.
Dat is jammer, want het geeft iets meer administratie
in het begin voor beide partijen. De dagbesteding kan
ook vergoedt worden vanuit de Wet Langdurige Zorg.
Neem vooral voor vragen vrijblijvend contact met ons
op.
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Wat als mijn naaste niet naar de dagopvang wil?
Dat is een mooie rol voor een casemanager dementie,
maar ook ik kan daarin meedenken.
Hoe kunnen we iemand verleiden om toch een keer te
komen kijken? Meestal is een bezoek aan de
dagbesteding genoeg om een vervolg bezoek af te
spreken en zien we dat de oudere uiteindelijk graag
naar de dagbesteding komt. Maar we kunnen ook
eerst bij de oudere thuis kennis maken en hem
uitnodigen een keer koffie te komen drinken. En
inspelen op de behoeften en gewoontes is daarbij ook
een manier. Wat vindt iemand lekker om te eten en
wat vindt iemand leuk om te doen? We kunnen daar
best creatief mee om gaan. Maar een enkele keer lukt
het echt niet en dat is dan heel jammer.
Wat zou je mensen met dementie en hun naaste in
deze coronatijd willen meegeven?
Probeer gezond te blijven, maar houd daarbij ook
rekening met kwaliteit van leven en vereenzaming.
Houd het leven simpel en klein. Mensen met dementie
zijn heel gevoelig voor veranderingen en hebben
moeite met het onthouden van alle maatregelen. En
durf hulp te vragen, want soms is een oplossing zo
simpel gevonden.
Wat zijn je toekomstwensen met het Seniorenhuys?
Onder de dagbesteding zit het souterrain. Dat zijn we
nu aan het verbouwen, zodat we een inloop voor
senioren kunnen creëren. Een inloop waar ouderen
terecht kunnen voor een kop koffie of thee en een
praatje. Ook wil ik gaan starten met een ‘spreekuur’
voor vragen over geheugenproblemen. Er zullen
activiteiten georganiseerd gaan worden, zoals
biljarten, darten, eten met elkaar en creamiddagen.
We gaan kijken waar de behoeften liggen en gaan daar
ons programma op afstemmen. Ook in samenwerking
met bijvoorbeeld de bibliotheek en het
Mantelzorgpunt. Lokale samenwerking vind ik heel
waardevol.
Het Seniorenhuys heeft ook nog twee
bovenverdiepingen. Ik ben uitgebreid naar de
mogelijkheden aan het kijken. Ik denk bijvoorbeeld
aan een vorm van logeren om de mantelzorgers te
ontlasten of een paar zorgappartementen.
Wat ik graag zou zien is een Seniorenhuys waar
ouderen voor verschillende faciliteiten terecht kunnen
om hun welzijn te behouden en een fijne oude dag
mogen hebben.

Nieuwsbrief Alzheimer Café Sliedrecht

Mei 2020

Voor meer informatie over het Seniorenhuys:
Telefoonnummer: 06 – 41 63 45 86
Email: info@seniorenhuysdeschalm.nl of
Website: www.seniorenhuysdeschalm.nl

Ter info: Dagbestedingen voor kwetsbare ouderen
Per 1 juni moeten mensen weer dagbesteding kunnen
ontvangen met inachtneming van de 1,5 meter en de
algemene hygiëne adviezen van het RIVM. Door deze
maatregelen kan het zijn dat niet iedereen tegelijk
fysiek kan deelnemen aan de dagbesteding. De
dagbesteding kan gaan werken met deelgroepen of
dagdelen. Als het dan toch niet lukt om iedereen
fysieke dagbesteding te bieden, moet er een
alternatieve vorm van dagbesteding worden geboden.
Vanaf 1 augustus moet alle dagbestedingen voor
kwetsbare ouderen 100% open. (bron: MantelzorgNL)
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Mantelzorg
Wat als jij of je naaste ziek wordt?
Alle maatregelen zijn van grote invloed op de zorg die
je biedt. Om de zorg mentaal en fysiek vol te kunnen
houden, is het zeker in deze periode extra belangrijk
om goed voor jezelf te zorgen. En wat doe je als jij of je
naaste toch ziek wordt of de zorg niet meer vol te
houden is?

omgeving uit om Myinlife te gebruiken en geeft aan
waarbij je hulp kan gebruiken. De mensen in de
omgeving kunnen meteen aangeven waarmee en
wanneer ze kunnen ondersteunen. Kijk voor meer
informatie op https://www.myinlife.nl/
Wil je juist iemand hulp aanbieden die wellicht wat
ondersteuning kan gebruiken? Gebruik dan de “Ik
vergeet je niet corona kaart”. Te downloaden op
www.samendementievriendelijk.nl

Tips om de zorg vol te houden
1. Let goed op jezelf.
Zolang je goed voor jezelf blijft zorgen door voldoende
rust en ontspanning, goed eten en drinken en
voldoende slapen, heb je een betere weerstand.
Zowel mentaal als fysiek.
Maak bijvoorbeeld elke dag een wandeling. Wandelen
geeft energie, ontspant en is goed voor je hersenen.
Download nu tijdelijk de Ommetje-app. De Ommetjeapp is ontwikkeld met hoogleraar neuropsychologie
Erik Scherder. Hij vertelt je na iedere wandeling een
interessant hersenfeitje.
2. Iemand die op jou let.
Wellicht is het aan te raden om iemand te vinden die
op jou let. Kinderen, vrienden of bijvoorbeeld de
buren. Een ander merkt soms eerder op dat je
bijvoorbeeld prikkelbaarder bent. Of zoek contact met
iemand, bijvoorbeeld een lotgenoot, die snapt hoe
jouw dagelijkse thuissituatie eruitziet. Maak afspraken
over wanneer je elkaar spreekt en hoeveel behoefte
jullie hebben aan contact. Vraag elkaar geregeld actief
naar hoe het gaat, of de ander wel genoeg rust neemt
en naar hoe de thuissituatie is. Zo kun je elkaar helpen
om overbelasting tegen te gaan.
3. De zorg (ver)delen.
Indien je slechts alleen betrokken bent bij de zorg, is
het raadzaam dat je in je eigen netwerk bekijkt of je de
zorg ook met andere kan delen. Er is dan in ieder geval
iemand die de zorg even overneemt als je zelf ziek
wordt. Maar ook gewoon voor als je er even uit wilt
om op te laden of omdat je zelf nog geen
boodschappen kan/durft te doen.
Gebruik bijvoorbeeld de app Myinlife, te vinden in de
App Store en in de Play Store. Met deze app betrek je
op een laagdrempelige manier de omgeving bij de
dagelijkse zorg. Je nodigt mensen in de eigen
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4. Extra hulp thuis inzetten.
Heb je extra hulp nodig en lukt het niet om zelf de zorg
in je eigen netwerk te organiseren, neem dan op tijd
contact op met de WMO of de Zorgverzekering. Wil je
hier ondersteuning bij? Vraag het je casemanager
dementie of neem contact op met het
Mantelzorgpunt.
5. Als het thuis niet meer lukt.
Het uitgangspunt is om zoveel als mogelijk de zorg
thuis in te zetten. Is dit niet voldoende, dan geeft de
huisarts een besluit af voor eventuele (tijdelijk) opvang
buitenshuis. De huisarts zoekt contact met het
regionale coördinatiepunt. Dit coördinatiepunt heeft
inzage in de capaciteit van respijt- en
crisisvoorzieningen in de regio.
Testbeleid mantelzorgers
Natuurlijk wil je niet dat je naaste ziek wordt, al gaat
de zorg vaak wel gewoon door. Als mantelzorger kun
jij je daarom laten testen op Corona, indien je 1 van de
volgende klachten hebt:

Neusverkoudheid;

Hoesten;

Koorts boven 38 graden
Je kunt bij de huisarts een test aanvragen.
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Beschermingsmiddelen voor mantelzorgers
Indien je naaste waar je voor zorgt geen corona
klachten heeft, zijn geen persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) nodig.
Als je thuiswonende naaste besmet lijkt te zijn met
corona, moet hij/ zij worden getest. Als mantelzorger
kun jij jezelf met beschermingsmiddelen beschermen
tegen besmetting.
Wie komen er in aanmerking?
Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan
kwetsbare mensen met (symptomen van) corona èn
waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden
aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en
verzorging. Onder intensieve zorg wordt zorg voor
meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden
verstaan.
Als je naaste symptomen van corona heeft:

Je naaste neemt contact op met de huisarts. De
huisarts kan in principe zelf een test afnemen,
maar zal als daar geen gelegenheid voor is een
test voor u aanvragen in de teststraat.

Tot de testuitslag bekend is, kan je als
mantelzorger met een elektronisch recept van de
huisarts of de GGD, op naam van je naaste, een
korte termijn pakket PBM gratis ophalen bij de
apotheek. Dit pakket bevat: handschoenen en
chirurgisch mondneusmaskers, bril, schorten en
flacon desinfectans.
Daarna zijn er twee opties mogelijk:
1. Als de testuitslag van je naaste negatief is, dan zijn
de PBM voor jou als mantelzorger niet meer
nodig.
2. Als de testuitslag van je naaste positief is stelt de
huisarts of de GGD een elektronisch recept op, op
naam van je naaste, waardoor je als mantelzorger
bij de apotheek een lange termijn pakket PBM
kunt halen, of thuis kunt laten brengen. Ook dit
pakket is gratis.
Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen
De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin
staat beschreven hoe om te gaan met de middelen, bij
het aan- het uitkleden.

De informatie over de beschermingsmiddelen is
afkomstig van MantelzorgNL. Op www.mantelzorg.nl
staan ook instructiefilmpjes over het gebruik ervan.
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Waardeburgh
Parkzicht en Overslydrecht in
Coronatijd
Uiterlijk 15 juni gaan alle verpleeghuizen in Nederland
weer open voor bezoek, maar nog wel in beperkte
vorm: alleen als er geen besmetting is in het
verpleeghuis mag elke bewoner één bezoeker
ontvangen. Peter de Wit en Antonet van Tilburg
vertellen welke impact het bezoekverbod op bewoners
van verpleeghuizen, hun naasten en zorgprofessionals
heeft op de locaties Parkzicht en Overslydrecht van
Waardeburgh.
Kan je vertellen wie je bent en welke functie je hebt?
Peter de Wit, Raad van Bestuur
Antonet van Tilburg, EVV-er (eerst verantwoordelijke
verzorgende) in locatie Overslydrecht
Hoe is de situatie in Parkzicht en Overslydrecht in
deze tijd van corona?
Over het algemeen komen de bewoners deze situatie
goed door, maar natuurlijk is er wel een gevoel van
eenzaamheid. In de zorgcentra houden we zoveel
mogelijk de dagelijkse gang van zaken aan. De
bewoners eten gezamenlijk (op 1,5 meter afstand van
elkaar) en ook de activiteiten gaan door (hoewel in
aangepaste vorm).
Voor zowel bewoners, familie/mantelzorg als
personeel varieert deze periode strek qua emoties. Na
een persconferentie sta ik als verzorgende naast een
bewoner bij wie de tranen over zijn wangen stromen,
omdat hij zijn vrouw nog weken niet mag zien. Dat
gemis raakt mij ook diep en ik kan mijn tranen niet
inhouden. Dan huilen we samen. Op andere
momenten is er grote hilariteit en veel gelach,
bijvoorbeeld als ik (voor het eerst) bij een bewoner
haar haren ga knippen. Een telefoontje naar familie
zorgt al voor evenveel gelach. Blijdschap en verdriet
delen we op afstand in de driehoeksverhouding die we
als bewoners, mantelzorg en professionals hebben.
Bezoek is nu nog niet mogelijk. Welke effect heeft dit
op de bewoners en op hun naasten?
Het gemis is groot. En er is verdriet en boosheid.
Er zijn een aantal bewoners die het niet in de gaten
hebben, die het besef van tijd verloren zijn. Enerzijds is
dat voor zowel de bewoner als familie een zegen,
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want dan wordt het gemis niet zo sterk gevoeld. Aan
de andere kant is daar soms juist ook veel pijn, omdat
de angst heerst of er straks nog wel herkenning kan
zijn. Dan is het voor de mantelzorger zwaarder dan
voor de bewoner.
Bij andere bewoners is er veel gemis en verdriet, als ze
hun echtgenoot of naasten niet kunnen zien. Soms
ook onbegrip of boosheid. Hoeveel liefde ik en mijn
collega’s ook geven, we kunnen het gemis van familie
niet opvangen.
Wat kunnen jullie doen om hen zoveel als mogelijk te
ondersteunen?
Als personeel proberen we (juist in deze tijd) extra tijd
te maken om aandacht te kunnen geven aan de
bewoners, maar ook extra tijd voor een telefonisch
praatje met een mantelzorger. Juist ook tijd maken
voor hen nu ze de dagelijkse gang
van zaken moeten missen is erg
belangrijk.
Daarnaast is er de inzet van
geestelijk verzorgers en
psychologen. Natuurlijk voor de
cliënten, maar in deze tijd ook voor
de medewerkers.

Zijn er corona patiënten geweest in de
verpleeghuizen hier in Sliedrecht?
Bij Waardeburgh niet. En daar zijn we ontzettend
dankbaar voor!
Zo ja of mocht dat aan de orde zijn, wat gebeurt er
dan?
Mocht een bewoner corona krijgen, dan zijn er
protocollen die worden gevolgd. In zo’n geval moet
iemand bijvoorbeeld op zijn eigen kamer
blijven en wordt hij of zij verzorgd met
extra persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Het is heel fijn om als medewerker te
merken dat er vanuit hogerhand zo goed
ingespeeld wordt op de situatie en dat er
voor ons bekend is hoe we moeten
handelen. Het geeft een stuk rust in ons
werk dat we weten dat de organisatie
rondom een eventuele besmetting
uitgedacht en voorbereid is.

Hoe is deze periode voor het
personeel?
Er is een grote saamhorigheid onder
de medewerkers, dat is mooi om te
zien. Er zijn gelukkig nauwelijks
zieken, dus medewerkers draaien de
gewone diensten. Tegelijkertijd is
het een zware periode met veel
onzekerheid. Ook de vrijwilligers
worden gemist.
Ook wij beleven in deze periode wisselende emoties.
Als ik een echtgenote huilend aan de telefoon heb
gehad, die haar man bij ons heeft moeten brengen en
ons (en de afdeling) nog nooit heeft gezien is dat
heftig. Gelukkig kan ik hierover met mijn collega’s
praten en delen we met elkaar. Daarnaast hebben we
ook heel veel plezier met elkaar en de bewoners en
lijkt de corona soms ver weg.
Wat doen jullie om besmettingen zoveel als mogelijk
te voorkomen?
Uiteraard volgen we de hygiënerichtlijnen, zoals altijd.
De medewerkers van Waardeburgh dragen preventief
een chirurgisch mondmasker zodra zij binnen de 1,5

Nieuwsbrief Alzheimer Café Sliedrecht

meter van een cliënt komen.
Zoals Peter aangeeft dragen we inderdaad een
mondmasker wat vooral voor veel hilariteit onder de
bewoners zorgt. Veel van hen hebben geen besef van
de ernst van de situatie en moeten vooral lachen om
de nieuwe mode. Het is mooi dat er ondanks de ernst
ook gelachen kan worden met elkaar.
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Lichamelijke gezondheid is belangrijk.
Maar de liefde en steun van je dierbare
is ook enorm belangrijk voor je
(mentale) welzijn. Zowel voor de
bewoners als voor hun naasten.
Minister De Jonge heeft aangekondigd om in
verpleegtehuizen weer een beperkte vorm van
bezoek toe te staan. Hoe staat Waardeburgh
tegenover bezoek toelaten?
We vinden het belangrijk dat er weer bezoek kan
plaatsvinden, maar we verwachten dat het een
langere tijd zal duren voordat het bezoek zoals
vanouds plaats kan vinden in de zorgcentra. Er is een
stappenplan nodig hoe het bezoek in verschillende
fases wordt genormaliseerd en waarbij de risico’s voor
bewoners en hun omgeving worden beperkt.
De eerste stap die Waardeburgh inmiddels heeft
genomen, is om tentbezoeken te realiseren. Op elke
locatie is een tent geplaatst met twee verschillende
ingangen en een afscherming. Zo kunnen bewoners en
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hun naasten elkaar in ieder geval weer in het echt
zien. We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen
voor de volgende stap: het verpleeghuis weer openen
voor één bezoeker per bewoner.
Ik heb al veel positieve reacties gehoord op het
tentbezoek en ik weet zeker dat deze stap al heel
waardevol is voor zowel bewoners als mantelzorgers!
We kijken uit naar nieuwe stappen die we in de
toekomst met elkaar zullen gaan zetten.
Kunnen inwoners of andere nog wat doen voor
Waardeburgh, hun bewoners en hun naaste om deze
moeilijke periode door te komen?
Alle belangstelling en leuke acties stellen de bewoners
en de medewerkers enorm op prijs! De bewoners
ontvangen veel post, tekeningen en kaarten. Dat is
altijd welkom. En regelmatig worden we verrast met
mooie stoepkrijttekeningen en muziekoptredens in de
buitenlucht. Die aandacht is heel belangrijk.
Het is ontzettend mooi om alle belangstelling voor
zowel bewoners als ons te merken. Naast datgene wat
Peter beschrijft is er bijv. ook familie die voor de hele
afdeling taart laat bezorgen of wat anders lekker laten
brengen (niet allemaal gaan doen hoor, dan groeien
we hier dicht, haha!) Als er iemand jarig is laat familie
vaak een grote doos met kaarten en cadeautjes
bezorgen, zodat we het toch met elkaar (via videobellen) kunnen vieren. Dat is super leuk. Van alle
kanten is er veel liefde en aandacht voor bewoners en
ons, dat is heel mooi om te merken!

Marjan Broer-Hartmans
Moeder in een verpleegtehuis
Marjan Broer-Hartmans vertelt haar verhaal over haar
beleving van het hebben van een moeder in een
verpleeghuis.
Al jaren ben ik mantelzorger voor mijn moeder, zorg
die minder werd toen mijn moeder in het verzorgings/verpleeghuis ging wonen. Vanaf die tijd was het meer
de boodschappen, arts bezoeken, kleding regelen en
vooral er voor haar zijn. Mijn moeder (in de “Coronatijd” 88 jaar geworden!) en ik genieten van elk bezoek
wat ik haar breng, al is het maar een half uurtje.
Het laatste bezoekje aan haar was ruim 7 weken
geleden en dat gaat me aan het hart! Mijn verstand
begrijpt het helemaal, mijn lichaam ook (heb door
mijn werk in de gehandicaptenzorg het virus ook
opgelopen!), maar mijn hart huilt!! Mijn lieve moeder,
een echt genegenheidsmens die ook nog aan het
dementeren is, houdt zich kranig. Maar ik snap dat ze
het allemaal niet begrijpt, deze Wereld!
De afdeling waar mijn moeder woont doet erg haar
best om contact met mij te houden, door te
videobellen en foto’s te sturen. Internet is een fijne
manier in deze tijd, maar heel moeilijk te bevatten als
je 88 en dement bent! Ik weet nu wel dat ze er goed
uit ziet, maar bel haar liever gewoon. Dan begrijpt en
hoort ze het beter!
Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar denk dat echt
bezoek nog te vroeg is! Ik weet van mezelf dat ik het
dan niet kan weerstaan om haar te knuffelen! En zij zal
het niet begrijpen dat ik haar niet kus of knuffel! Als ik
denk aan de vatbaarheid van mensen in haar
leeftijdsgroep, hoop ik mijn moeder te zien en te
spreken met een ruit er tussen! Al is ze het een half
uur erna weer kwijt, dan heb ik haar wel even echt
zien lachen en reageren.

Leestip: Met haar boek “Dementie is niet het einde”
neemt Antonet van Tilburg de lezer mee hoe het als
verzorgende is om te werken in een verpleegtehuis om
vervolgens de ouderen met dementie in uw hart te
sluiten.
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De vrijdag voor Moederdag is mijn wens uitgekomen.
Ik ben naar Sliedrecht gegaan, heb aangebeld en
gevraagd of men wat wilde aannemen voor mijn
moeder! Tot mijn grote verbazing, kwam de
verzorgster met mijn moeder naar beneden :-)! Ik heb
haar op veilige afstand in de hal gezien en gesproken!!
We hebben elkaar luchtkusjes gegeven en grapjes
gemaakt. Mijn moeder reageerde goed, al was haar
aandacht snel weg!!
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We hebben afgesproken, dat ik snel weer eens kom en
haar zie in de tent!
Het gaf een fijn gevoel haar te zien en ook heel
belangrijk: ik besef dat ze met haar dementie iedere
keer een stukje achteruit gaat en ik bezoekjes moet
koesteren!

Nieuws
en (ondersteunings) tips …
Sponsoring door Stichting de Kaai
Daar sprekers niet altijd even goed verstaanbaar
waren voor de gasten van het Alzheimercafé
Sliedrecht, heeft Stichting de Kaai ons een mooi
bedrag van €1152,48 euro gesponsord voor een
mobiele geluidsinstallatie.
Het Geheugenkabinet in de Bibliotheek
Het Geheugenkabinet, gevestigd in de Sliedrechtse
Bibliotheek AanZet, kent een uitgebreide collectie
boeken bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar
alles wat met het geheugen te maken heeft. Wat is het
geheugen, hoe werkt het, hoe houd ik het fit, maar
ook: wat zijn de dingen die nog meer van invloed zijn
op de geestelijke gesteldheid. Hoe weet ik of mij
geheugen nog goed is? Is er reden tot ongerustheid?
Wat is dementie? Hoe ga ik ermee om?
Ook zijn er spellen gratis te lenen die speciaal
ontwikkeld zijn voor mensen met
geheugenproblemen.

Marjan met haar moeder voor de corona-periode

App ‘Dat ben ik’
Sociaal contact met mensen met dementie is niet
altijd gemakkelijk. Zeker niet in de huidige coronacrisis
waarin fysiek contact sterk beperkt is. Maar ook
zonder deze restricties kan het gebrek aan kennis bij
naasten en verzorgers over gebeurtenissen, personen
en details uit het verleden een barrière vormen. Om
het makkelijker te maken een gesprek te starten,
introduceert Alzheimer Nederland de gratis app ‘Dat
ben ik’ om samen te praten en te herinneren.
De app voor de mobiele telefoon of tablet is gratis te
downloaden via de App Store (iOS) of Google Play
(Android). Naasten van iemand met dementie kunnen
de app vullen met foto’s, video’s en herinneringen van
hun geliefde. Vervolgens nodigen zij eenvoudig
anderen uit die de app kunnen gebruiken als
inspiratiebron voor gespreksonderwerpen. De app kan
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worden gebruikt in een verpleeghuis om de bewoners
beter te leren kennen en is tevens een handig
hulpmiddel voor medewerkers van de dagbesteding,
de thuishulp, familieleden, vrienden, kennissen, buren
en andere mensen die in contact staan met iemand
met dementie.

De AlzheimerTelefoon
De AlzheimerTelefoon is opgericht om mensen
persoonlijk antwoord te geven op hun vragen over
dementie. De lijn wordt vaak gebeld door mensen die
voor hun naaste met dementie zorgen en door
mensen die zelf dementie hebben. Naast antwoorden,
voorziet de AlzheimerTelefoon in een luisterend oor.
Je kunt de lijn ook bellen als je even je verhaal kwijt
wilt.
De AlzheimerTelefoon is dagelijks bereikbaar op 0800 5088 van 9:00 tot 23:00 uur.
Forum van Alzheimer Nederland
Op het forum van Alzheimer Nederland wordt volop
gesproken over het coronavirus. Er komen vragen
voorbij als: ‘Moet ik mijn naaste vertellen wat er aan
de hand is?’ Kom in contact met anderen. Kijk eens op
https://forum.alzheimer-nederland.nl/
Informatie over dementie en corona
Hoe kwetsbaar is je naaste met dementie? Moet je
extra voorzorgsmaatregelen nemen tegen het
coronavirus? En welke activiteiten kan je met je naaste
doen, als hij/zij nog niet naar de dagopvang gaat? Lees
het op https://dementie.nl/nieuws/corona-endementie
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Mantelzorgpunt Sliedrecht
Als je langdurig zorgt voor een naaste met
bijvoorbeeld dementie, kan je terecht bij het
Mantelzorgpunt. Voor een luisterend oor, maar ook
voor:

informatie en advies over (vervangende) zorg;

hulp bij het maken van keuzes, het vinden van
oplossingen en het zoeken naar de juiste
ondersteuning;

praktische ondersteuning door een vrijwilliger;

activiteiten voor mantelzorgers, zoals
(ontspannende) workshops, lotgenotencontact en
cursussen;

gratis hulp in de huishouding (dienstencheques);

en de Mantelzorgwaardering.
Het Mantelzorgpunt kan het volgende voor
professionals betekenen:

informatie over vervangende (respijt)zorg voor je
cliënten;

overleg over de mogelijkheden voor je cliënten;

kennis en kunde over mantelzorg en het
herkennen van overbelasting;

meedenken over het borgen van
mantelzorgbeleid binnen je organisatie;

Netwerkbijeenkomsten.
Vervangende zorg
Kun je degene met dementie niet meer alleen laten en
zijn er onvoldoende mogelijkheden om mensen uit de
eigen vertrouwde omgeving in te schakelen als je even
weg wilt? Dan is vervangende zorg mogelijk een
oplossing. Vervangende zorg kan aan huis en/of
buitenshuis geboden worden door vrijwilligers en/of
professionals. Neem hiervoor contact op met het
Mantelzorgpunt waar wensen, mogelijkheden en
vergoedingen geïnventariseerd kunnen worden. Denk
bijvoorbeeld eens aan de volgende mogelijkheden:
Zorgmies Alblasserwaard
ZorgMies biedt onder meer de volgende diensten:
Gezelschap houden, begeleiden bij wandelen of
uitstapjes, monitoring service en bijvoorbeeld een
slaap-/waakservice.
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www.zorgmies.nl
06-54945846
alblasserwaard@zorgmies.nl

Dementiemonitor Mantelzorg
2020

Mantelaar
Je kunt ook de Mantelaar inzetten om jezelf even een
adempauze te geven. Zorgstudenten bieden hulp bij
het huishouden, de administratie en in de keuken. Zij
bieden hulp en begeleiding bij het opstaan, het
aantrekken van steunkousen en toiletbezoek. Of ze
gaan mee voor een ommetje.

Een vragenlijst over uw behoeften
en ervaringen met de zorg

www.mantelaar.nl
085 – 0643030
info@mantelaar.nl
Handen in Huis
Handen in Huis is er voor om de mantelzorger te
ontlasten. Ze willen je graag de mogelijkheid bieden
om er even tussenuit te gaan en op te laden. Een
vrijwilliger van Handen in Huis komt jou minimaal 3
aaneengesloten dagen en 2 nachten vervangen.
Langer is in goed overleg altijd mogelijk.
www.handeninhuis.nl
(030) 659 09 70
info@handeninhuis.nl
Vergoedingen
Mogelijk vergoedt vanuit de WMO of aanvullende
zorgverzekering. Ook kunt u een vergoeding vragen
vanuit de Respijtgelden van de Gemeente Sliedrecht
(maximaal €1000,- per jaar). De aanvraag hiervan
loopt via het Mantelzorgpunt.
Doe-boekjes
Om thuis het geheugen te blijven trainen heeft het
Bonkelaarhuis met dank aan de medewerkers van
Participe, veel leuke puzzels, raadsels en mooie
kleurplaten gebundeld in Doe-boekjes! Het
Mantelzorgpunt stuurt u deze graag toe.
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Waarom deze vragenlijst?
Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met je
gaat en wat je ervaringen zijn met de professionele
zorg. Zo kunnen zij je belangen behartigen bij
beleidsmakers en de ondersteuning en zorg bij
dementie verbeteren.
Waar gaat deze vragenlijst over?
Deze vragenlijst gaat over je behoeften en ervaringen
met de zorg voor een naaste met dementie. Ook als je
naaste met dementie in een verpleeghuis of andere
zorginstelling woont/woonde (zoals een kleinschalige
woonvorm), vragen wij je deze vragenlijst in te vullen.
Voor wie?
De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die:

De zorg heeft voor iemand met dementie (ook als
hij/zij in een zorginstelling woont)

De zorg had voor iemand met dementie die korter
dan 1 jaar geleden overleden is. Baseer in dit
geval uw antwoorden op de situatie zoals deze
was voor het overlijden van uw naaste.

Deze zorg voor iemand met dementie geeft als
naaste, niet in het kader van beroep of
vrijwilligerswerk

In Nederland woont
Hoe?
Ga naar de volgende weblink: www.alzheimernederland.nl/dementiemonitor en vul de vragenlijst
in. Let op, de vragenlijst is niet geschikt om op je
mobiele telefoon in te vullen. Wij adviseren je om de
vragenlijst in te vullen via de computer/desktop.
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WINACTIE
Hersenen kraken en winnen
Doe mee met de Alzheimer Café Winactie door
antwoord te geven op de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

Hoeveel leden telt de werkgroep van het
Alzheimer café Sliedrecht?
Wie is de oprichter van het Alzheimercafé in
Sliedrecht?
Hoe lang bestaat het Sliedrechtse Alzheimercafé?
Hoeveel mensen met dementie zijn er naar
schatting in Sliedrecht?

Stuur je antwoorden met contactgegevens voor 1 juli
naar mantelzorg@bonkelaarhuis.nl of lever je
antwoorden 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
en bekend gemaakt in de volgende nieuwsbrief.

Dit boek is aangeraden door werkgroeplid
Henk van der Leur

Leuk al je mee doet en fijn als we er iemand blij mee
kunnen maken!
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