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inhoudsopgave

Hij vertelt over de kracht van muziek. “Muziek verbindt, 
biedt gespreksstof en gezelschap en is 50% voor 

degene met Alzheimer en 50% voor de mantel zorger. Het 
geeft iemand met Alzheimer een gevoel van geborgenheid 
en is de arbeidsvitamine voor de mantelzorger.” Lees meer 
over Alzheimermuziekgeluk op pagina 5. En bekijk via de 
website het hartverwarmende filmpje “Happy”! 

Ignar Rip zorgde samen met z i jn vader voor z i jn moeder 
met dementie.  Hi j  heeft  de website www.alzheimer muziek
geluk.com opgezet en bedacht het 5stappen muziekplan 
waarmee mantelzorgers muziek een plaats in de verzorging 
van hun naaste met dementie kunnen geven.
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Dementie kent wel vijftig vormen, waarvan de 
ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie 
de bekendste en meest voorkomende zijn. En 

hoewel de oorzaken en ver schijnselen heel verschil
lend zijn, zijn er ook veel over eenkomsten. Ge
heugenproblemen, veranderingen in ge drag en 
karakter, verlies van spraak, verlies van gevoel van 
honger en dorst, van dag en nachtritme. Ik maak 
het van dichtbij mee, maar ook voor wie niet uit 
eigen ervaring spreekt, zal duidelijk zijn dat het 
leven met iemand met dementie veel eist van de 
partner, kinderen en andere mantelzorgers.

Het kabinet wil de ondersteuning en langdurige zorg 
vanaf 2015 anders organiseren. In de langdurige 
zorg wordt mogelijk gemaakt dat mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Natuurlijk ligt 
daar een financiële overweging aan ten grondslag, 
maar verreweg de meeste mensen willen ook het 
liefst thuis blijven wonen.

De provincie helpt daarbij. Onder de noemer Langer 
zelfstandig wonen heeft de provincie reeds aan meer 
dan 20 projecten een financiële bijdrage gegeven 
voor procesondersteuning aan gemeenten, wo ning
corporaties en zorg en welzijnsaanbieders. En de 
provincie stimuleert het ontwikkelen en delen van 
kennis op dit gebied.

De Schatkist, die u nu in handen hebt, is het resul
taat van de goede samenwerking tussen de ZZG 
zorg groep, woningcorporatie Talis, de gemeenten 
Nijmegen en Wijchen, Swon het seniorennetwerk, 
Stich ting Welzijn Lochem, Spectrum partner met 
elan en de provincie Gelderland. Het magazine por
tretteert mantelzorgers van mensen met dementie. 
Het laat vooral zien hoe zij eigen oplossingen en 
slim me manieren hebben gevonden om het dagelijks 
leven van hun naaste met dementie  en dat van 
hen zelf  prettiger te maken, beter te hanteren  
en vol te houden.

Josan Meijers,  Gedeputeerde Wonen
provincie Gelder land

Mijn waarder ing voor mantel

zorgers,  die a l  groot was, is  na 

het lezen van de verhalen in di t 

magazine zel fs nog toe genomen. 

Ik hoop en verwacht dat deze 

ui tgave voor a l le betrokkenen 

een heuse schatkist  zal  z i jn,  

vol  gouden t ips,  inspirat ie en 

herkenning.

column

“Verreweg de 
meeste mensen 
willen ook het  
liefst thuis  
blijven wonen”
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opening: kort en goed

*** Zoals dit wonder der hitech: de TrackR. 
Daarmee kan een mantelzorger zijn of haar naaste 
met dementie in de gaten houden, maar ook een 
kind volgen dat in het donker op weg is naar huis en 
zelfs bekijken hoe verdienstelijk er is hard gelopen. 
Heel handig en bijzonder! *** Net als de 
Alzheimer Assistent, een app van Alzheimer 
Nederland waar mantelzorgers steun en advies 
kunnen vinden en informatie kunnen delen. *** 
Weten wat je moet koken voor je dementerende 
naaste? Haal het boekje “Eten om niet te vergeten” 
dan in huis. Luuk Eliëns, Rachelle Elshout en Iris de 
Groot presenteren de meest smakelijke gerechten, 
die extra lekker en handig indien geserveerd aan 
dementerende ouderen. *** Met Marian de Hoop 
hebben we het vanaf pagina 7 in dit magazine over 
meer bijzondere smakelijkheden: fingerfood. 
Daarnaast heeft ze nog een ‘aardse’ tip voor 
mantelzorgers: wees geduldig en neem de tijd voor 
je naaste met dementie. *** De laatste tip in de 
categorie even handig als bijzonder komt van 
mantelzorger Amadeus Kuijpers: als je samen gaat 
kamperen met een caravan of camper, waar een 
chemisch toilet in zit (een zogenaamde ‘portapotti), 
hang dan een korte gebruiksaanwijzing op in de 
toiletruimte. Amadeus heeft veel meer van dit soort 
tips. Lees maar eens verder op pagina 21.     

De kracht van het project Wonen met dementie is 
aansluiten bij datgene wat de dementerende 

nog wel kan thuis. Samen met de mantelzorger 
bespreekt de (getrainde) vrijwillige woonadviseur 
allerlei eigen bedachte en nieuwe oplossingen in 
huis om het wonen gemakkelijker en veiliger te 
maken. De dementerende voelt zich minder af
hankelijk en weer vertrouwd in huis, waardoor hij of 
zij zich minder onrustig voelt. Dit maakt het 
mogelijk dat de dementerende langer thuis goed 
functioneert en dat de mantelzorger zich minder 
zorgen maakt.

Het eerste wonen met dementie project is 
geïnitieerd door de stichting Welzijn Lochem en 
woningcorporatie IJsseldal Wonen. Spectrum 
coördineert en faciliteert dit project zodat lokale 
organisaties het project geheel zelfstandig op lokaal 
niveau kunnen uitvoeren. Er is steeds meer 
belangstelling vanuit gemeenten omdat mensen 
steeds langer thuis willen en moeten wonen. 

“Ik was verrast over de mogelijkheden om het huis 
voor mijn moeder prettiger en veiliger te maken. 
Kleine dingen die verschil maken... Ik maak me 
minder zorgen en dat is heel fijn.”  
(dochter van dementerende moeder)

Het zijn de kleine dingen 

die het doen

Wonen 

met 
dementie

Vri jwi l l ige woonadviseurs staan naast de 
mantelzorger en dementerende, denkt en k i jkt 
mee naar de oplossingen in huis. 

De ‘Handig en 
bi jzonder’-telex

Voor mantelzorgers en zorgvragers z i jn er 
diverse handige en bi jzondere hulpmiddelen  
op de markt.  Om prett iger te leven, beter  
zorg te kunnen bieden of om geïnformeerd  
te raken en bl i jven. 

‘Het geheim van de Schatkist ’  laat  de 
kracht z ien die mantelzorgers in z ich
zel f  hebben ontdekt.  En portretteert 
professionals die deze kracht onder
kennen en wi l len v inden.

Kort en goed
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In DemenTalent krijgen ze ruim baan als vrijwil
liger. Het werk dat ze doen is niet alleen voor de 

samenleving waardevol, maar ook voor henzelf. Ze 
voelen zich nuttig en waardevol, wat maakt dat hun 
gevoelsen emotieleven erop vooruitgaat, en de aan
sluiting met de maatschappij blijft behouden, waar
door ze langer zelfstandig kunnen blijven functio
neren. Het eerste DemenTalent project is geïnitieerd 
door Zorggroep Apeldoorn e.o. en Staats bosbeheer. 
Twee groepen vrijwilligers met dementie werken bij 
Radio Kootwijk op de heide en in de bos sen. De vrij
willigers doen het onderhoud van de ge bouwen en 
helpen met het opbouwen en afbreken van evene
menten. DAZ coördineert en faciliteert de landelijke 
uitrol en ‘bewaakt’ het concept. De filo sofie is dat 
DemenTalentprojecten geheel zelf standig op lokaal 
niveau draaien, gedragen door lokale organisaties 
met lokale projectleiding. In middels hebben 15 
gemeenten, waaronder Wijchen, al interesse 
getoond. 

Toen ze geïnterviewd werden voor een boek over 
Alzheimer, hoorden ze dat het niet zo heel ge

woon is bij de verzorging van Alzheimerpatiënten. 
Vanaf dat moment is Ingnar zich erin gaan ver
diepen, in de hoop dat iedereen met Alzheimer kan 
genieten van zijn eigen favoriete muziek en dat 
mantelzorgers zelf kunnen ervaren dat muziek 
zorgtaken verlicht, en plezieriger maakt. Onder
zoeken laten zien dat het gebruik van bekende en 
favoriete muziek van de Alzheimerpatiënt, beter 
werkt dan zomaar wat muziek opzetten. Iemand die 
van klassieke muziek houdt, wordt niet gelukkig van 
het luisteren naar popmuziek. Vanuit die weten
schap ontwikkelde Ignar het 5stappen muziekplan. 
Dat hielp hem als mantelzorger de favoriete muziek 
van zijn moeder te achterhalen.  

Op www.alzheimermuziekgeluk.nl kan iedere 
mantelzorger kijken hoe Ignar dat deed!  

Muziek als 
arbeidsvitamine 

voor iedere 
mantelzorger

Coverartikel

Ignar Rip woont in Doorwerth.  Samen met z i jn 
vader zorgde hi j  t ien jaar lang voor z i jn moeder 
met Alzheimer.  Muziek nam in de verzorging 
al t i jd een belangr i jke plaats in,  dat was voor 
Ignar en z i jn vader heel  gewoon. 

Mensen met dementie doen  

waardevol vrijwilligerswerk

DemenTalent 

verovert 

Nederland

DemenTalent,  een project van 
zorginnovat ie bureau DAZ, zet 
mensen met dementie in hun kracht. 
Ze hebben ta lenten en kunnen nog 
van al les!
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Vraag 1: Welke van onderstaande elementen horen 
bij het gewoon ouder worden? 
a. Het niet op de naam kunnen komen van een kennis
b.  Het dagelijkse huishouden niet meer goed 

georganiseerd krijgen
c. Beide stellingen zijn waar 

Vraag 2: Welke van de volgende stellingen over 
dementie is waar?
a.  Iedere vorm van dementie begint met 

geheugenproblemen.
b.  Gedragsveranderingen kunnen het eerste teken 

van dementie zijn
c. Het verloop van dementie is altijd geleidelijk

Vraag 3: Waar wonen mensen met dementie?
a.  Ongeveer driekwart van de mensen woont thuis, en 

een kwart woont in het verpleeg- of verzorgingshuis
b.   Ongeveer de helft van de mensen met dementie 

woont thuis en de andere helft woont in het 
verpleeg- of verzorgingshuis

c.  Ongeveer een kwart van de mensen woont thuis en 
driekwart woont in het verpleeg- of verzorgingshuis

Vraag 4: Kunnen mensen met dementie nieuwe 
vaardigheden leren?
a.  Ja, maar alleen in het beginstadium van de de-

mentie. Mensen hebben dan nog enig leervermogen
b.   Ja, zelfs in een gevorderd stadium kunnen mensen 

nog kleine nieuwe vaardigheden aanleren
c.   Nee, mensen kunnen geen nieuwe vaardigheden 

meer leren

Vraag 5: Is het zinvol mensen met beginnende 
geheugenklachten al te adviseren deze met de huisarts 
te bespreken? Geef het beste antwoord.
a.  Nee, dat is nog niet zinvol en het is 

erg confronterend 
b.  Ja, dat is zinvol, want dan kan je eventuele 

oorzaken behandelen
c.  Ja, dat is zinvol maar je kunt als familie het 

beste zelf de huisarts hierover bellen

(de antwoorden: 1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6a, 7c, 8a, 9c, 10a)

Vraag 6: Wat is de belangrijkste reden voor opname 
in een verpleeghuis voor mensen met dementie?
a.  Familie kan de zorg thuis niet meer aan
b.  Gevorderd stadium van dementie 
c.   Er is een gesloten afdeling nodig omdat mensen 

steeds weglopen

Vraag 7: Overbelasting van mantelzorgers kan 
veroorzaakt worden door: 
a.  Lichamelijke belasting van de zorg
b.  Emotionele belasting van de zorg
c.  Beide stellingen zijn waar

Vraag 8: Welke stelling over ‘bewegen’ voor 
mensen met dementie is waar? 
a.  Bewegen is heel belangrijk voor mensen met 

dementie, iedere dag een wandelingetje buiten  
doet wonderen

b.  Mensen met dementie moeten vooral rustig 
aan doen

c.  Mensen met dementie zijn vaak in een te 
slechte conditie

Vraag 9: Wat is het belang van voldoende licht 
in huis?
a.  Maakt het huis gezellig
b.  Kan je beter lezen
c.  Vergroot de alertheid en helpt bij slaapproblemen 

waardoor de kans op vallen verkleint

Vraag 10: Hoe help je iemand met dementie de weg 
in huis te vinden? Geef het beste antwoord.
a.  Maak gebruik van contrasten tussen vloer en wand 

of rondom lichtknopjes en in de badkamer met 
bijvoorbeeld een donkere wc-bril

b.  Gebruik naambordjes met grote lettertypes die zijn 
ook van een afstand goed leesbaar

c.  Gebruik felle kleuren in huis zodat mensen direct 
kunnen zien waar ze moeten zijn

Wilt u uw kennis over dementie verder testen of meer 
informatie lezen over dementie, lees dan verder op:  
www.dementiequiz.nl

quiz powered by Ideon-dementie en Into d’mentia

Wat weet u er  
allemaal van? 
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“Beetgare 
groenten, krieltjes 

en aantrekkelijke 
stukjes vlees”

Een middag f ingerfood bereiden met Marian de Hoop 

f ingerfood
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Marian de Hoop vraagt of  ik 

a lzheimer niet  met een hoofd

letter  wi l  schr i jven, daar v indt 

ze de z iekte te vervelend voor, 

die verdient geen hoofdletter. 

Mantelzorgers wel .  Die z i jn 

enorm belangr i jk  en dwingen  

bi j  Mar ian veel  respect af .

Zelf zorgt ze al bijna 25 jaar voor haar moeder, 
een tijd vol bijzondere momenten. Zo was 
haar moeder de eerste persoon in Nederland 

die fingerfood at. De magie van eten met de handen 
willen we ook ervaren en daarom bereiden we van
middag, met Marian, onze eigen fingerfoodmaal
tijd. De boodschappen voor onze kooksessie halen 
we bij een grootgrutter van wie we de naam niet 
mogen gebruiken. Dat komt de jonge filiaalmanager 
ons gedecideerd melden. Gelukkig gaat het koken 
een stuk gemakkelijker.

Voor Marian is fingerfood het ei van Columbus. 
“Eten met bestek gaat op een gegeven moment niet 
meer. De mensen weten niet waar ze het voor 
moeten gebruiken. Dan worden ze door het per
soneel gevoed en dat is lang niet altijd prettig. Door 
fingerfood kunnen ze zelf en in hun eigen tempo 
eten. Dat is geweldig. Mensen eten veel smakelijker 
en met meer plezier en vertrouwen, dat merkte ik bij 
moeder ook! Het vergt wel wat van keukens in in
stellingen. Het eten moet er namelijk aantrekkelijk 
uitzien, je kunt niet zo maar even een schnitzel in 
tien stukken snijden. Echt fingerfoodvlees zijn van 
die gourmetachtige stukjes. Verder moeten de 
groen ten beetgaar zijn en kun je het niet iedere 
cliënt voorschotelen. Dat alles maakt dat fingerfood 
nog lang niet ingeburgerd is in de verpleeghuizen.” 
We zijn bij Marian in de keuken aangekomen. Daar 
stallen we onze producten uit. Het voorgerechtje is 

een kleine bladerdeegquiche van paprika, pepertjes, 
een uitje, kokosvet en hamreepjes, het hoofdgerecht 
diverse beetgare Hollandse groenten, worstjes en 
krieltjes. Die worden klaargemaakt in een Airfryer, 
een apparaat dat Marian voor haar verjaardag kreeg. 
Marian haalt een dierbare herinnering op. “Vorig 
jaar organiseerden we zelf een familiediner bij mijn 
moeder op De Hoge Weide. Met 30 mensen aan de 
fingerfood, een echt drie gangendiner. Voor de 
zekerheid was er nog bestek neergelegd, maar nie
mand gebruikte dat. Het bleek heel bijzonder om 
met z’n allen met onze handen te eten. Heel natuur
lijk, iedereen voelde zich gelijk.”

Warme herinneringen
Terwijl de Airfryer zijn eerste rondjes draait, vertelt 
Marian over het ziekteproces van haar moeder. 
“Mijn vader was fysiek gehandicapt, mijn moeder 
was ergens midden 60 toen ik zelf aanvoelde dat het 
ook met haar minder ging. In 1999 kwam het huis 
naast dat van mijn ouders vrij, ik vond het meteen 
een goed idee daarheen te verhuizen. Mijn moeder 
zorgde in de eerste periode nog een beetje voor onze 
kinderen en ik had nog wat gast kinderen die het ook 
leuk vonden met oma. Toen mijn moeder verder 
achteruitging, besloot ik zelf te stoppen met werken. 
Ik had het idee dat het mis schien het laatste jaar 
was dat ze thuis zou wonen, dat jaar wilde ik bewust 
meemaken, er echt van ge nieten.” Dat deden Marian 
en haar moeder dan ook. “Ik heb zoveel warme 
herinneringen aan die tijd. Zo kwam mijn moeder 
een keer langs met een totaal verdord bosje rozen. 
Terwijl ze naar me toe liep, viel de hele bos uit. Ze 
vertelde mij dat ik zoveel voor haar had gedaan en 
dat ik deze bos bloemen echt had verdiend. En toen 
liep ze weg, over de verdorde bladeren, naar buiten.” 
Marian werd in dat jaar ook vindingrijk. “Mijn 
moeder kocht altijd veel te veel vlees, ze dacht dat 
we allemaal nog thuis woonden. Wat moest ik daar 
nu mee? Uiteindelijk liet ik haar gewoon begaan en 
legde het vlees, als ze even niet oplette, ergens in een 
koeling terug. Dat had ik zo afgesproken met de 
supermarkt.” Als we de borden opmaken, valt op hoe 
kleurrijk de groenten zijn. Marian heeft zelf aan den 
lijve het belang van kleurgebruik onder vonden. 
“Mensen met dementie, zoals mijn moeder, kunnen 
niet driedimensionaal meer zien. Met kleur breng je 
onderscheid aan. In het verpleeghuis De Hoge 
Weide hebben ze bijvoorbeeld een witte gang en een 
witte toiletruimte, met daarin een witte pot. Voor 
mijn moeder en haar medealzheimerpatiënten is 
het toilet dan niet te vinden, zeker niet als er wat 
haast bij is. Verderop in het gebouw is een gang met 
een poster van een bos. Het is wel eens ge beurd dat 
iemand, die hoge nood had, daar dan ging plassen. 
Dat is simpel op te lossen met contras teren de 

>



kleuren.” Marian heeft meer van dit soort voor
beelden. “Als haakjes aan de deur te hoog zitten, ziet 
een alzheimerpatiënt ze niet, maar hij ervaart wel 
een gevoel van opgesloten zijn, want je kunt de deur 
niet uit. Hang je dat haakje halverwege de deur, dan 
is het probleem opgelost.” 

Voor jezelf  zorgen
We kunnen aan tafel! Marian vertelt dat haar er
varing als Mantelzorger van grote waarde is in haar 
functie als mantelzorgconsulent voor de Stichting 
Welzijn Lochem. “Ik weet waar ik het over heb en 
kan mijn ervaringen delen. Eigenlijk is het eerste 
wat ik vertel altijd dat mantelzorgers goed voor zich
zelf moeten zorgen. Dat is essentieel. Als jij instort, 
kan die naaste voor wie je zorgt ook niet verder en 
kom je snel voor beslissingen te staan die je liever 
niet gedwongen wilt nemen. Mantelzorgers moeten 
zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 

situatie. Op tijd aan de bel trekken, hulp durven 
vragen en die hulp goed proberen te organiseren. Bij 
dat laatste is duidelijkheid essentieel. Zo kwam er 
eens een Mantelzorger bij me en die liep vast. Hij 
had bijvoorbeeld een probleem met de admini stra
tie. Dus vroeg ik wie hem daarbij kon helpen. Zijn 
zoon. Nu komt die zoon iedere maand op een vaste 
dag, op een vast tijdstip de administratie doen. Dat 
is duidelijk en daarmee is dat probleem van zijn 
schouders af. Als de zoon het zou doen ‘wanneer hij 
toevallig langskomt’, dan levert dat onduidelijkheid 
en onzekerheid op. Wanneer je alle stukjes van de 
zorg zo concreet mogelijk maakt, werkt het goed. 
Dat heb ik zelf ook zo ervaren.” Marian heeft als 
mantelzorger ook wat barrières moeten overwinnen. 
“Ik moest leren liegen tegen mijn moeder. Dat doe je 
als kind toch niet, dat vond ik zo moeilijk! Totdat je 
beseft dat de intentie achter de ‘leugentjes’ een 
goede is: je wilt gewoon je moeder helpen.”

Hollandsche pot
Fingerfood-hoofdgerecht voor 2 
personen

Ingrediënten:
100 gram sperziebonen
Een kleine bloemkool
Een stronk broccoli
200 gram krieltjes
6 worstjes, gourmet-formaat

Bereidingswijze:
Kook de groenten beetgaar, bak de 
krieltjes en de worstjes. Laat alles 
zodanig afkoelen dat je het met de 
vingers kunt eten en smullen maar!
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reportage

“KIJK MAM, 
ALLEMAAL 

CEMENTE 
BEJAARDEN!”

Het is heer l i jk  nazomerweer a ls we in Wi jchen een fr is ,  n ieuw 

gebouw inlopen. Het heet De Meander en het is  erg k leurr i jk . 

Anderhalf  uur krachtverhalen uitwisselen in Wijchen
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Het gezelschap waarmee we vergaderkamer 1 
ingaan, is al even kleurrijk. Ze diepen samen 
allerlei voorbeelden op van grote vondsten of 

kleine slimmigheidjes die leven met dementie 
dragelijker en de zorgtaken voor de mantelzorger 
beter hanteer baar maken. Verslag van een middag 
vol inspiratie, humor en soms curieuze associaties.

Om maar eens bij die associaties te beginnen: Chris 
van de Brink, mantelzorger en woonadviseur, komt 
aan het einde van het gesprek uit het niets met een 
boekje op de proppen, waarin allemaal kinder
spreuken staan. En wel om de spreuk: “Kijk mam, 
allemaal cemente bejaarden”.

A4-tjes
Anderhalf uur eerder startte de middag met een ver
haal van Andrea over haar vader, die als mantel zor
ger leerde koken en daarbij zijn vrouw aan moedigde 
zoveel mogelijk mee te blijven helpen. Onder het 
mom van “als jij het maakt, is het allemaal veel lek
ker der”. Zo blijft moeder actief en de sfeer goed! De 
deelnemers schrijven in vijf minuten een soortgelijke 
situatie op rode en oranje A4tjes. Karin deelt haar 
verhaal als eerste. “Ik kom iedere week bij een me
vrouw thuis. Met haar praat ik vooral over het ver
leden, dat vindt ze prettig. Mijn inzet verlicht de 
zorg voor haar nichtje, die mantelzorger is.” Tinie 
ervaart als BOSvrijwilliger hetzelfde. “Zowel de 

mensen die ik bezoek, als de mantelzorgers, leven 
echt naar mijn komst toe.” Toos komt tijdens haar 
BOSbezoeken regelmatig voor vraagstukken te 
staan, die ze vervolgens zelf oplost. “Een mevrouw 
vroeg me steeds wie ik was als ik bij haar aanbelde 
voor ons wekelijkse bezoekje. Nu ben ik haar voor en 
zeg ik zelf: ”Zo, daar is Toos weer.” Dan weet ze het 
direct en dat scheelt weer wat onzekerheid.” Chris 
vertelt over zijn moeder. “Ze gaat niet meer naar de 
Albert Heijn, omdat ze daar zelf op de verpakking 
moet lezen hoe lang vlees nog lang houdbaar is en 
hoeveel gram erin zit. Ze gaat nu naar de slager, 
waar ze gewoon ‘één ons ham’ kan bestellen.” Chris 

Wie is wie? v.l.n.r.: Theo Lammers: bij Talis ver ant-
woordelijk voor technische zaken bij woning aanpas-
singen, Karin Cantrijn: woonadviseur en verleden in 
zorg voor mensen met dementie, Tinie Gerrits: vrij-
williger bij het BOS-project, Lucienne Smals: mantel-
zorger en mantelzorgondersteuner bij MEER Welzijn 
Wijchen, Toos Stuart: vrijwilliger bij het BOSproject, 
Annie Kloosterman: voormalig mantelzorger en voor-
zitter cliėntenraad Wijchen, Andrea Kuijpers: leidt 
namens Spectrum de middag en heeft een moeder  
met dementie, Chris van de Brink: woonadviseur en 
mantel zorger voor zijn moeder.



12 |  HET GEHEIM VAN DE SCHATKIST

is een vindingrijke mantelzorger, niet altijd tot ge
noegen van de thuiszorg overigens. “Mijn moeder 
moet behoorlijk wat pillen slikken. Die presenteerde 
ik altijd in borrelglaasjes, met de tijd erbij wanneer 
ze de ‘borrel’ moet drinken. Dat werkte! De thuis
zorg heeft het helaas teruggedraaid, het moet met 
medicijnbakjes. Maar daar snapt mijn moeder niks 
van.”

Rikken
Ineens passeren er allerlei ‘slimmigheidjes’ de revue. 
Annie vertelt over haar moeder die op het post kan
toor een aantal keren de mist in ging met het op
nemen van geld. Liep ze met 4.000 gulden weg in 
plaats van met de beoogde 400. “Na een gesprek met 
de bank besloten we om voortaan samen met 
moeder geld te halen. Ze bleef zelf de opname
briefjes invullen en als het misging, regelden we dat, 
buiten haar gezichtsveld, met de bankmedewerker. 
Zo kon moeder blijven doen wat ze altijd deed.” Ook 
de vaste kaartclub bleek vindingrijk. “Toen moeder 
niet meer mee kon komen met Rikken bedacht haar 
kaartclub een list. De dames vertelden mijn moeder 
dat ze graag een ander kaartspel wilden doen, omdat 
ze “eigenlijk niet meer zo’n plezier aan het Rikken 
beleefden.” Dan gingen ze bijvoorbeeld Jokeren en 
dat snapte mijn moeder nog wel. Buiten mijn 
moeder om, bleven de andere dames natuurlijk 
gewoon Rikken.” Lucienne heeft een mooi digitaal 
voorbeeld. “Met vier gezinnen zorgen we voor mijn 
schoonmoeder. Vorig jaar boekten we toevallig alle
maal tegelijk onze vakantie. Voor het eten van 
moeder kwamen we op internet uit bij thuisafge
haald.nl. Zo kreeg ze eten via een buurtgenoot. In 
het begin vond ze dat niet prettig, nu maakt ze er 
vaker gebruik van!”

Biervi lt jes
We komen op het onderwerp veiligheid. Theo somt 
op wat hij namens Talis doet voor mensen met de
mentie. “Als mensen regelmatig het gas open laten 
staan, sluiten we dat af en zorgen we voor elek tri
sche aansluitingen. Ook het aanleggen van licht
straten helpt. Daarmee voorkom je dat mensen te 
vroeg naar bed gaan en hun ritme gaan omdraaien.” 
Chris struint regelmatig internet af, op zoek naar 
licht aanbiedingen. “Er is zoveel mogelijk, bijvoor
beeld met bewegingsmelders met LEDlampjes, 
daar zit een timertje op, zodat alles vanzelf gaat. 
Echt heel prettig. Mijn moeder vond het helaas 
nergens voor nodig.” Annie suggereert schalks dat 
Chris de lamp jes stiekem moet installeren. Chris 
schudt mee warig zijn hoofd. “Nee hoor, dat lukt echt 
niet. Ze moet met iedere aanpassing natuurlijk ook 
de geleidelijke achteruitgaan aanvaarden en dat is 
niet gemakkelijk. Het weigeren van die lampjes is 

heerlijk. Op een feestelijke avond gaven we haar 
weer een keer een glaasje ‘echte’ wijn, maar dat 
wilde ze niet meer.” Mantelzorg blijkt al met al nog 
een slinkse bezig heid. Toos heeft nog een voorbeeld. 
“Ik kwam thuis bij een man die kon niet koken en 
hij wilde het ook niet leren. Totdat zijn vrouw pijn in 
de handen si mu leerde. Stukje bij beetje ging 
mijnheer mee helpen in de keuken en nu vindt hij 
het hart stikke leuk.” Wat alle aanwezigen opvalt: er 
is nog zoveel onbekend over dementie. Chris zag een 
paar maan den geleden op TV een reportage over 
een Duits onderzoek. “Daarin werd aangetoond dat 
een derde van de licht dementerenden eigenlijk niet 
demen terend was, maar last had van vocht dat op de 
her senen drukte. Door een drain aan te brengen en 
het vocht te verwijderen, konden de mensen een dag 
later weer ‘gezond’ naar huis. Er is nog zoveel on
bekend over dementie.” Annie ziet in dat opzicht een 
grote positieve ontwikkeling. “Dementie is momen
teel nogal ‘in de mode’ en dat betekent in ieder geval 
dat er veel aandacht voor is!”

> maar één voorbeeld, maar ze heeft bijvoorbeeld ook 
een deur die niet goed is afgesteld en vanzelf dicht
valt. Op vakantie in Denemarken kwam ik zakjes 
zand tegen die aan een hengsel hangen en ervoor 
zorgen dat de deur open blijft. Een mooie, prak
tische souvenir. Ik hing het bij mijn moeder aan de 
deur. Een week later was het weg, mijn moeder had 
het ver vangen door twee bierviltjes.” Chris heeft 
ervan ge leerd. “Ik dring niks meer op, het heeft geen 
zin. Als iets uit haarzelf komt, prima, anders maar 
niet.” Andrea haar moeder dronk te weinig. “Eigen
lijk wilde ze alleen maar koffie en wijn drinken. We 
hebben van alles geprobeerd. Uiteindelijk gaven we 
haar rode bessensap, in een wijnglas, dat vond ze 

“Ik kwam thuis bij een man 
die kon niet koken en hij 
wilde het ook niet leren. 
Totdat zijn vrouw pijn in  
de handen si mu leerde.”
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krachtverhaal

“Mijn familiehuis  
 

moet een echt thuis zijn”
Hoe een mantelzorger directeur werd van haar eigen droom
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Ayse verzorgt haar vader al sinds 2009. In dat 
jaar werd hij afhankelijk van insulinespuiten. 
Ayse zat toen in het tweede jaar van haar 

zorg opleiding. Tijdens een stage in een verzorgings
huis kreeg ze van de leiding te horen dat ze onge
schikt zou zijn voor het vak. De reden? Ze besteedde 
teveel aandacht aan de cliënten.

Nederlanders in Canada
Het was een klap voor Ayse, die er al van jongs af 
aan van droomt om het verschil te kunnen maken 
voor mensen die zorg nodig hebben. De zorg waar ze 
voor opgeleid werd, betekende echter vooral nood
zakelijke handelingen verrichten in zo min mogelijk 
tijd. Waarna de mensen de rest van de dag voor zich 
uit zaten te staren. Ayse koos ervoor haar tijd niet 
aan de administratie te besteden, maar aan de 
mensen, door dingen met ze te doen. Dat was niet de 
bedoeling, de cliënten gingen dan bij alle verzorgen
den op die aandacht rekenen. Een illusie armer, 
maar een visie op zorg rijker, haakte Ayse af. Man
telzorger Ayse merkte dat haar vader in toe nemende 
mate vergeetachtig werd. De diagnose Alzheimer is 
tot op heden succesvol vermeden, evenals een 
bezoek aan de geriater. Dat neemt niet weg dat hij is 
veranderd. Zo grijpt hij steeds vaker terug naar zijn 
moedertaal, het Arabisch, de taal die in zijn ge boor
testreek, aan de Syrische grens in Turkije, gesproken 
wordt. Tot een paar jaar geleden redde hij zich rede
lijk tot goed in het Nederlands, nu begrijpt hij het 
niet meer. Zo werkt het uiteindelijk voor alle mensen 
met Alzheimer. Ayse zag dat haar vader geïsoleerd 
raakte, niet meer meedeed. In Canada bestaan er  
om dit te voorkomen al jaren specifieke zorgvoor
zieningen voor Nederlanders met dementie. Daar 
wordt Nederlands gesproken en samengeleefd 
volgens de Nederlandse cultuur. Voor Ayse kwam 
ineens alles samen: haar ervaringen als mantel

zorger, haar visie dat er ‘meer zorg in de zorg’ zou 
moeten zijn en het idee dat er specifieke hulp nodig 
is voor mensen die terug moeten vallen op hun 
moedertaal. Ze richtte haar eigen thuiszorg
organisatie Ozonzorg op.

Dat ging allemaal niet geruisloos. Haar familie had 
andere plannen voor Ayse. Ze was getrouwd, had 
destijds twee kinderen, zorgde goed voor haar 
ouders en in dat plaatje paste geen werkende vrouw. 
De steun voor haar plannen moest Ayse helemaal 
zelf organiseren. Ze zocht en vond een bondgenoot 
in de gemeente Oude IJsselstreek. Daar zagen ze 
wel wat in haar plannen. Ze werd er ook op het 
spoor van kinderopvang gezet en geholpen bij het 
regelen van allerhande administratieve zaken. Thuis 
zaten ze nog altijd niet op directeur Ayse te wachten, 
in het professionele veld des te meer, als verlengstuk 
van het eigen aanbod. Ozonzorg bleek een schot in 
de roos. Zorgorganisaties die moeilijk uit de voeten 
konden met anderstalige cliënten kwamen bij Ayse 
en haar personeel uit. Zo ook de organisatie die haar 
in 2009 niet geschikt vond voor de zorg. Uitge
rekend deze club had haar nodig. 

Famil iehuis als écht thuis
Nu is het 2014, is Ayse moeder van drie kinderen, 
mantelzorger voor zowel haar vader als moeder en 
directeur van een thuiszorgorganisatie. Ondertussen 
gaat ze stug door met het verwezenlijken van haar 
dromen. Zoals het Familiehuis, een verzorgingshuis 
dat voelt als een thuis. Een plek waar allochtone 
ouderen, van voornamelijk Turkse afkomst, als een 
familie samen kunnen leven en in de eigen cultuur 
en taal hun oudedag kunnen doorbrengen. Net als 
de Nederlanders in Canada. Omdat het prettig is of 
niet anders kan, zoals ze bij haar ‘vergeetachtige’ 
vader zelf heeft ervaren. De bedoeling is dat wonen 
en zorg worden gescheiden. Haar samenwerkings
partner, woningcorporatie Wonion, gaat de apparte
menten beheren en Ozonzorg levert 24uurszorg 
aan de bewoners. Ayse heeft de lat hoog gelegd: het 
Familiehuis moet een echt thuis zijn, waar iedereen 
kan leven zoals hij wil. De cliënt is leidend, niet de 
organisatie of het personeel. Dus douchen wanneer 
mensen dat willen en niet volgens een schema, en 
eten wat je lekker vindt. Ieder appartement krijgt 
bovendien een logeerkamer, zodat familieleden 
kunnen blijven slapen. Het Familiehuis als plek 
waar Ayse zelf haar oudedag zou willen door
brengen. Waar haar vader en moeder oud kunnen 
worden. Haar droom kan inmiddels rekenen op 
steun van de provincie Gelderland en de gemeente 
Oude IJsselstreek. Het complex is er nog niet, maar 
dat is volgens Ayse slechts een kwestie van tijd. Wij 
ge loven haar.

Ayse Mansuroglu is mantel

zorger voor haar vader met 

beginnende dementie

klachten. Ayse is ook een 

dromer met lef ,  door

zett ingsvermogen en v is ie.

>
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column

Zou groene thee helpen 
tegen de ziekte van 
Alz heimer? Meneer De 

Boer stuurde me emails over 
het positieve effect dat verse 
groene thee, aangemaakt met 
citroenzuur, heeft gehad op 
zijn vrouw. Ik las ze met de 
scepsis van de artsonder
zoeker die weet dat er nog 
geen zeer werkzame be
handeling van de ziekte van 
Alzheimer bestaat. Verkeerd! 
De groene thee had meneer 
De Boer en zijn vrouw im
mers formidabel geholpen. 
En of iets wetenschappelijk 
werkt of een patiënt helpt, is 
nog een wereld van verschil.

Nieuwsgierig nodigde ik hem 
uit en raakte onder de indruk 
van zijn verhaal, dat hij graag 
met iedereen wil delen. Door schade en schan de wijs 
ge worden, wijdt hij zich al meer dan zes jaar geheel 
aan de zorgen voor zijn vrouw, die de ziekte Alz
heimer heeft. Ze ging aanvankelijk snel ach ter uit en 
trok zich steeds meer terug. Daarom werd ze naar 
tal van thera peuten ge stuurd, waar ze alleen maar 
onrus tiger en zelfs inconti nent van werd. Meneer De 
Boer vond uiteindelijk zelf de oplossing. Het kwartje 
viel bij hem, toen hij zich rea liseerde dat zijn vrouw 
veel rustiger was, wanneer ze hun dochter of schoon
dochter bezochten. Hij ont dekte dat het verschil 
simpelweg zat in het verschil lend gebruik van de 
woorden ja en nee. Hij begon zelf zijn zinnen vaak 
met nee, zoals “Nee lieve Griet je, de sleutels liggen 
niet in de la, maar in de kast.” Zijn dochters begon
nen altijd met ja, “Ja, moeder, je hebt ze bijna ge
vonden, je moet nog iets lager zoeken.” Dat alleen al 

gaf een verschil van dag en 
nacht. Zijn vrouw voelde 
zich gesteund door haar 
dochters, maar verloor 
haar zelfvertrouwen bij 
hem. Lang zaam leerde De 
Boer zichzelf de positieve 
be nadering aan, wat haar 
func tioneren behoorlijk 
verbeterde. Nu is ze niet 
meer incon tinent en heb
ben ze het ondanks alles 
goed samen! Meneer De 
Boer heeft zijn missionaire 
mantel zorg adviezen op 
schrift gesteld. Ze zijn het 
uitproberen meer dan 
waard (u vindt ze onder
aan deze pagina).

En de groene thee? Die be
vat wel degelijk een stof, 
het zogenaamde EGCG, 

die bewezen werkzaam is als antioxidant tegen het 
Alzheimereiwit dat kan neerslaan in onze herse nen. 
Bovendien werkt EGCG gedeeltelijk net zo als de 
geregistreerde pillen en pleisters die ik Alz hei mer 
patiënten kan voor schrij ven. Ervarings des kundigen 
weten dus heel goed wat wel en niet helpt. Toch 
bliksemt het vaak tussen mantelzorgers en hulp
verleners, omdat ze een ver schillende taal spreken. 
Terecht doopten artsen uit San Francisco hun ver
beterproject om van zieken huizen een meer lerende 
organisatie te maken tot het “Homerunproject”. 
Laten we eerst leren pa tiënten en mantel zorgers 
goed te verstaan. Alleen als we hen de bal laten op
gooien kunnen we als hulpverlener pro beren deze 
uit het stadion te slaan. Een homerun maak je niet 
alleen.

Praktische Handleiding Dementie: 
www.radboudalzheimercentrum.nl/files/
gereviseerdehandleidingdementie.pdf 

Groene thee en Alzheimer:
www.radboudalzheimercentrum.nl/files/
groenetheeenalzheimer.pdf

Prof. Dr. Marcel Olde Rikkert, 
hoogleraar Geriatrie Radboud UMC

HOMERUNS MAAK 
JE NIET ALLEEN

Unieke tips & 
handreikingen
VAN MANTELZORGER PIETER DE BOER:



(x3)

“Ervaringsdeskundigen  
weten dus heel goed wat wel  
en niet helpt.”
(Maarten Olde Rikkert, pagina 11)

Anne van der Most is vooral naaste en 
medemens. Haar man Bob is twee jaar lang 
dement geweest. Ze was 15 jaar jonger, 
daarom kon ze er ontspan nen mee omgaan 
en dat is belangrijk. “Ik vond het belangrijk 
om niet te zeggen dat hij dement was. Ik 
ging ook niet met hem naar de geriater, ik 
ben zijn moeder niet! We waren en bleven 
gelijkwaardig. Ik keek naar wat er was en 
niet naar wat er niet was en spiegelde zijn 
situatie aan het beeld dat we van een kind 
hebben: die praat woordjes, legt een puzzel 
en kan eten en we bewonderen alles wat ze 
doen. Maar het kan niet zelfstandig leven. 
Misschien hield ik mezelf zo voor de gek, 
maar zo zag ik het. Ik probeerde in de dag 
te leven, niet bezorgd te zijn over morgen. 
Iemand vond dat ik ‘mijn kop in het zand 
stak’, maar voor mij was het levenskunst: 
omgaan met de situatie waarin je samen 
bent beland. Met respect, aandacht, en 
creativiteit het leven mogelijk blijven 
maken. Het hielp mij. Verder legde ik mijn 

Mechteld is vrijwilliger bij Humanitas en heeft een 
moeder met Alzheimer. “Mijn vader heeft de ziekte van 
Parkinson en is 85. Hij wilde als mantelzorger geen hulp, 
ik wilde zelf meer weten en ging een cursus volgen. Mijn 
tactiek was dat ik alles wat ik leerde, alle antwoorden die 
ik zocht en vond, deelde met mijn naasten en vooral met 
mijn vader. Die moet het volhouden en dat is op den duur 
lastig. Mijn moeder heeft last van hallucinaties en handelt 
ernaar. Als ik met mijn moeder in een hallucinatie beland, 
ontken ik het niet, ik probeer heel duidelijk bij de feiten  
te blijven. Bijvoorbeeld als ze denkt dat er heel veel 
mensen mee-eten ’s avonds. Dan zeg ik: “Mam, we eten 
vanavond maar met z’n drieën, we hebben ook maar drie 
stukjes vis, kijk maar.”

Marieke werkt als welzijnsconsulente. 
“Mijn zus is vrij jong, haar dementie zet 
snel door. Mijn zwager kon het al snel niet 
meer aan, waarna mijn zus bij de dag-
opvang belandde. Daar doet ze inmiddels 
vrijwilligerswerk! Ze draagt bij aan de 
levens van anderen, daar wordt ze warm 
van! Zo kwam ze zelfs nog op televisie bij 
‘Blauw Bloed’, omdat er een koninklijke 
opening was, waar zij bij aanwezig mocht 
zijn. Ze was helemaal trots!”

man niets op. Als hij niet in zijn pyjama 
wilde slapen, prima! Als hij op de grond 
wilde slapen, prima! Als er maar een fleece-
deken was. In films zie je mensen op de 
grond vrijen, dan kan een demente man er 
toch ook slapen? Ik bedacht, geïnspi reerd 
door het Bijbelverhaal van Abraham, Het 
Nieuwe Landschap. Zelfs in de woestijn 
kun je mooie dingen zien. In ieder land-
schap kon ik leven, in Het Nieuwe Land-
schap toch ook? Ik ging er vertraagd en 
verdiept door leven. Iedere goede dag 
noemde ik een harmonie-dag en die waren 
er veel. Op een dag viel mijn man, toen wist 
ik zeker dat ik hem niet meer kon helpen. 
Drie dagen later had hij zelf de wijsheid om 
te sterven. In het hele proces hoorde ik veel 
mensen zeggen: “Jammer dat hij dement 
is”, “Jammer dat hij je niet meer herkent.” 
Maar er was maar één groot jammer en dat 
was dementie. Al die kleine stapjes van 
‘jammer’ horen daarbij.”



SCHATZOEKEN

Op zoek naar het geheim van de Schatkist kwamen we vonkjes tegen, 
sprankelmomenten en krachtverhalen, die samen een metaforisch lopend vuurtje 

vormden. Deed één iemand zijn of haar verhaal, dan kwamen de verhalen los.  
De mooiste presenteren we hier op een inspiratieposter. Haal de poster uit het 

magazine en hang hem op een prominente plaats!

inspiratieposter

Susan werkt bij een welzijnsorganisatie. “Mijn moeder 
heeft vasculaire dementie. Ze woont in een kleinschalige 
woonvoorziening, naar tevredenheid van iedereen. Ik heb 
zelf een zoontje en ben een alleenstaande ouder. Als ik 
mijn moeder bezoek, treft de sereniteit me. Ik vind het 
mooi te zien dat alles wat moet en hoort bij mijn moeder 
en haar zes medebewoners lijkt te verdwijnen, waardoor 
de kern van het mens-zijn overblijft. Het werkt bijna 
louterend. Ik heb langzamerhand geleerd dat het er niet 
meer uitmaakt wat ik doe, maar welke sfeer er omheen 
hangt. Ik ga met mijn moeder naar een restaurant, bestel 
twee glaasjes advocaat en zeg: ”Gezellig hè, leuk hè 
hier.” En dan is het leuk!”

De moeder van Erna kan niet meer thuiskomen. Ze woont in een 
kleinschalige woonvoorziening. “Ze gaat namen vergeten, ook die van mij. 
Dat raakt me diep. Ik heb een fotoboekje gemaakt, compleet met alle 
namen van familieleden. Iedere keer als ik mijn moeder bezoek, zie ik dat 
ze erin heeft gekeken, soms ook samen met de thuishulp. Nu hoor ik mijn 
moeder wel eens mijn naam zeggen en dat vind ik enorm prettig, dat mijn 
moeder mijn naam nog weet.”

Roelof is fotograaf. “Ik ontmoette een 
vrouw die haar zwaar demente man ver-
zorgde. Ik kwam op zondag langs, dan was 
er altijd extra lekkere cake. Ik zag een man 
met een hele lege blik en een vrouw die 
een onvoorstelbaar warme, liefderijke blik 
teruggaf. Dat is wat je zolang mogelijk vol 
kunt houden, de kracht van de liefde! Ik 
heb het vastgelegd, maar dat was achteraf 
minder belangrijk. Die blik staat voor altijd 
in mijn geheugen gegrift.”

Sprankelmomenten  & Krachtverhalen

“Van de oplossingen die 
mantelzorgers voor hun 
problemen verzinnen,  
sta ik soms echt van te 
kijken. Die vinding
rijkheid inspireert mij 
als werker enorm.” 
(Tineke van den Berg, pagina 23)

(x2)

“Als een mantelzorger iets  
zegt en er zit nog iets achter, 
maar jij hebt er geen oor voor, 
dan krijg je het niet boven 
tafel. We hebben échte 
aandacht leren geven.” 
(Doke Gerrits, pagina 15)
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monoloog

Amadeus blijkt een Schatkist vol ervaringen 
te zijn! Een inspirerende monoloog over de 
zoektocht van een mantelzorger naar zijn 

eigen Mantelzorgkracht. 

“Koken deed mijn vrouw Doortje altijd. Dat lukt 
haar niet meer. Het avondeten bereiden is te veel, ze 
heeft geen overzicht meer. Ik denk dat ze niet gecon
fronteerd wil worden met wat ze niet meer kan. 

Op de bank l iggen
Dat verklaart dan ook dat ze tegen de tijd, dat het 
avondeten bereid ging worden, de neiging had in 
bed of op de bank te gaan liggen. Ik probeer nu om 
Doortje zo veel mogelijk erbij te betrekken. Ik vraag 
haar aardappelen te schillen en groente klaar te 
maken. Het wassen van aardappelen en groente doet 
ze altijd nog uit eigen beweging, net als het op het 
gasstel zetten van de pannen. Ze blijft zo mentaal 
bezig en voelt zich gewaardeerd. Dit komt de sfeer 
ten goede en daar ben ik dan weer erg blij mee. 
Natuurlijk heb ik haar hulp ook nodig, omdat ze “het 
veel lekkerder maakt dan dat ik doe”. Ikzelf braad 
het vlees en maak jus, de salade doen we ook weer 
vaak samen. Ik geef haar de juiste hoeveelheid sla, 
die zij dan klein snijdt, wast en in een klaargezet 
schaaltje doet. Vervolgens snijdt zij een stuk kom
kommer af, schilt deze en plaatst schijfjes bovenop 

de sla. Hier voegt zij bosui, tomaat en kiwi aan toe. 
Dat mooimaken en garneren doet zij als vanouds 
met precisie. Als ik de wortels door de aardappelen 
gestampt heb, vraag ik haar de tafel te dekken. Bij 
de koffie is verleiden niet nodig: ze weet zelf dat 
haar koffie lekkerder smaakt dan de koffie die ik 
maak. Boodschappen hebben wij altijd al samen 
gedaan. Uit eigen beweging haalt Doortje de 
benodigde artikelen niet uit de schappen. Ik vraag 
haar te kijken waar we bijvoorbeeld suiker, kerrie of 
appel stroop kunnen vinden. Zij zoekt het dan of 
vraagt het aan een medewerker. Voordat we 
boodschappen doen, kijken we eerst op ons 
“memoryboard” wat we als eerste nodig hebben. Ik 
zeg haar dat we beiden opschrijven wanneer een 
artikel op begint te raken of op is. In eerste instantie 
liet ze het mij doen, maar na (veel) aandringen 
schrijft ze nu mee. Nu zijn aansporingen bijna niet 
meer nodig.

Campertje
Doortje kan niet echt meer omgaan met de was
machine dus doe ik dat. Maar ik stimuleer haar wel 
om de natte kleren te drogen, op te vouwen en te 
strijken. Ik vraag haar om mij te helpen, want uit 
eigen initiatief doet ze dat niet meer. Maar zo helpen 
we elkaar en voelt het ook echt als samen de was 
doen. We hebben samen een campertje, een VW 

Amadeus Kui jpers zorgt voor z i jn vrouw Doort je,  die leeft 

met dementie.  Hi j  doet dat op z i jn e igen wi jze,  daarbi j 

ondersteund door hun dochter en haar partner. 

“Tegen sportief  

ogende mannen kan Doortje  

nu weleens té amicaal doen”

Een ri jke monoloog 

vol mantelzorgkracht
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Westfalia. Doortje wil echter niet meer weg. Thuis 
voelt ze zich veilig, vertrouwd en kan ze alles vinden. 
Maar ik heb ontzettend de behoefte om er tussenuit 
te gaan. Die vier muren thuis voelen soms als een 
gevangenis. Daarom hebben we toch een oplossing 
bedacht: we gaan regelmatig met mijn dochter en 
haar vriendin weg: zij in hun campertje, wij in de 
onze. Dan delen we de zorg een beetje en als we met 
z’n vieren zijn, blijkt het voor Doortje wel voldoende 
vertrouwd en veilig. Met elkaar maken we er dan 
een gezellig weekend van. Onze dochter en haar 
vriendin kunnen Doortje ook afleiden als ze onrustig 
wordt. Ik heb zelf ervaren dat afleiding sowieso een 

naar mijn mening, het gevoel dat zij deze werk zaam
heden goed kan doen, wat haar vertrouwen versterkt 
en wellicht leidt tot minder onzekerheid. Over het 
algemeen gaat “het omgaan met en de zorg voor” 
Doortje goed, toch zijn er helaas ook momen ten van 
wrijving. Soms hadden deze vermeden kun nen 
worden, een enkele maal moeilijk of niet. Als 
Doortje tegengesproken wordt in iets, wat zij als 
(haar) werkelijkheid ziet, dan wordt ze opstandig. 
Dit gebeurt momenteel al minder dan vroeger, 
omdat ik zelf nu veel beter besef dat Doortje Alz
heimer heeft. Dat besef was er niet direct, omdat zij 
in haar manier van praten en doen en zelfs in de 
klank van haar stem voor mij de “oude” Doortje was. 
Misschien ben ik (onbewust) ook wel gewend ge
raakt aan Doortje zoals ze nu is.

Acceptatie
Bij officiële instanties wil ik allerlei mogelijke mis
verstanden voorkomen. Daarom laat ik altijd een 
kaartje zien waarop staat dat mijn vrouw Alzheimer 
heeft. Dat leidt nagenoeg altijd tot begrip. Doortje 
kan prima even alleen gelaten worden, mits niet te 
lang. Wat boodschappen doen, naar de kerk of het 
Alzheimercafé gaan, is geen bezwaar. Als ik echter te 
lang wegblijf, omdat ik na de kerkdienst even bij 
mijn dochter Andrea ben langsgegaan, belt Doortje 
haar op om te vragen of ik daar ben. Als Andrea haar 
vraagt om ook langs te komen, doet ze dat graag. Zij 
weet (gelukkig) zonder meer de weg naar de woning 
te vinden. De vrolijkheid en spontaniteit van Doortje 
blijken door de Alzheimer een meer ongeremd ka
rakter te hebben gekregen. Dat brengt mij, mijn 
dochter Andrea en soms ook andere mensen, in ver
legenheid. Haar vriendelijkheid en neiging tot hel
pen wordt ook niet altijd en door iedereen als prettig 
ervaren. Als we naar de bibliotheek wan delen, 
maken we in de regel een sanitaire stop. Doortje 
wilde een met boeken beladen vrouw bij de schuif
deur vóór laten gaan en maakte daartoe een passend 
gebaar. De vrouw wilde echter niet naar binnen, 
maar alleen de boeken inleveren in een daarvoor be
stemde bus. Toen Doortje dat merkte, gaf zij de 
vrouw lachend een vrolijke klap op de arm en ging 
vervolgens zelf de bibliotheek binnen. De vrouw 
keek rond met een verbaasde, ietwat ontstelde blik 
en zei tegen mij dat ze daar niet van gediend was, 
dat de tik pijnlijk was. Dit voorval staat niet op zich
zelf. Doortje heeft vroeger veel gesport, ook samen 
met mannen. Tegen sportief ogende mannen doet zij 
daarom wel eens (te) amicaal. De vrolijke klap op de 
schouder valt dan soms lager uit, op de onderrug of 
zelfs ónder de onderrug. Het “slacht offer” kijkt dan 
veelal verbaasd of soms zelfs vrolijk. Dergelijke voor
vallen blijven voor mij onaangenaam en wekken 
irritatie op. Dan resteert slechts acceptatie.”

“Een pittig ingrediënt  
in kerrie (kurkuma)  
remt Alzheimer af ”

>

belangrijk gegeven is voor mijn vrouw. Het gezel
schap van onze dochter en haar partner stelt zij erg 
op prijs, net als een gezamenlijke BBQ in de tuin  
of een “terrasje pikken” in het centrum van het 
Wageningen.

Kurkuma
Ik heb een bepaalde gedachtegang ten aanzien van 
dingen die uit onderzoek effectief blijken in het rem
men van Alzheimer. Er is, ondanks wereldwijde 
research, nog geen medicijn gevonden dat het Alz
heimer proces stopt of genezing bewerkstelligt. Wel 
zijn, zoals bij de meeste ziekten, goede voeding, vol
doende beweging (fysiek en mentaal) én goede 
nacht rust van belang. Mocht er uiteindelijk een 
medicijn gevonden worden, dan denk ik dat de kans 
groot is dat er een relatie met voeding is. Voor aan
staande deskundigen stellen vast dat er steeds meer 
bewijs is dat een dieet en levensstijl het risico op 
Alz heimer vermindert. Zo remt een pittig ingrediënt 
in kerrie (kurkuma) Alzheimer af, wat het relatief 
lage aantal dementerende ouderen in India zou 
kunnen helpen verklaren. Ook Omega3 vetzuren 
schijnen dit remmende effect te hebben, dus ook dat 
heb ik ingepast in het dieet van mijn vrouw. Naast 
goede voeding en goed nachtrust, zorg ik voor vol
doende beweging: elke dag wandelen we drie tot vijf 
kilometer. De zorg voor mijn vrouw houdt voor mij 
ook in dat ik mij op de hoogte stel van de laatste ont
wikkelingen over Alzheimer. Dit heeft mij ook op het 
spoor gebracht van de kracht van kurkuma en 
Omega3 vetten. Ondanks dat het effect ervan niet 
bewezen is, prijs ik mijn vrouw vaak als zij een 
hande  ling (goed) heeft uitgevoerd. Het geeft haar, 
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DWAALGEDRAG

BETEKENT NIET

AUTOMATISCH MEER ‘

EINDE THUIS WONEN’

Een Pluskoffer

vol  wonderlijke

Tineke van den Berg is wi jkverpleegkundige bi j  Icare in Elburg. 

We spreken haar in het wi jkgebouw, waar ze ons vraagt ‘of  ze 

maar gewoon wat moet weg ratelen’ .

techniek

 thuistechnologie
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Prima idee, daarvoor waren we hier. Tineke 
schudt namelijk moeiteloos tientallen ver
halen uit haar mouw over mantelzorgers en 

mensen met dementie die de belofte van thuis tech
nologie hebben mogen ervaren.

Halverwege het gesprek schiet ze, niet voor het eerst, 
in de lach. De aanleiding is deze keer een voorbeeld 
dat haar ineens te binnen schiet. “Een man hier uit 
de buurt verliet ’s nachts weleens zijn woning, de 
laatste keer werd hij door een vrachtwagenchauffeur 
van de A28 gehaald. Dat kon niet meer. We hebben 
bij hem een deursensor geplaatst, een sensor aan een 
soort een smalle stang die lijkt op een stempel die ze 
in de bouw gebruiken. Als hij nu de deur uitgaat, 
stuurt de sensor een signaal naar zijn zoon, die een 
paar huizen verderop woont. Hij kleedt zich dan snel 
aan, terwijl zijn vrouw mijnheer met een verrekijker 
in de gaten houdt! Mijnheer, maar ook zijn familie, 
vindt het prettig om zo lang mogelijk thuis te wonen. 
Thuistechnologie maakt dat mogelijk.”

Pluskoffer
In 2012 organiseerde Tineke, een collega, de ge
meente Elburg en stichting Trivici samen een sym
posium over thuistechnologie. “Liefst 22 organi
saties meldden zich aan, uiteindelijk kwamen er 
meer dan 120 belangstellenden op af. Daarna ont
stond een werkgroep binnen de gemeente Elburg, 
waarin diverse organisaties gingen samenwerken. 
Samen hebben we hulpvragen in beeld gebracht, 
bekeken welk gedrag we zien bij dementie en ge
heugenverlies, nagedacht over oplossingen en de 
mogelijkheden van thuistechnologie daarbij onder
zocht. Uiteindelijk leverde dat Icare Verpleging en 
Verzorging ook de Pluskoffer op.” De Pluskoffer is 
geen ‘virtuele’ of ‘conceptuele’ koffer, maar een fysiek 
exemplaar dat zo groot is dat het als handbagage 
een vliegtuig niet inkomt. Het zit vol met sensoren, 
alarmknoppen, bed en deurmatten en een centraal 
kastje waarop alle apparaten worden aangesloten. 
Tineke somt op waar de Pluskoffer aan bijdraagt. 
“Met de inhoud van de koffer kunnen we obser

>



veren, ontzorgen, zorg voorkomen en mantelzorgers 
ondersteunen en ontlasten. De koffer is bedoeld om 
acuut te kunnen inspelen op vragen, waardoor 
iemand niet dagen of weken op een oplossing hoeft 
te wachten, maar ook om de technologische mid
delen bij mensen thuis uit te proberen.” 

GPS-rol lator
Tineke krijgt er na de inleiding en presentatie van de 
koffer zichtbaar plezier in. “Hier vlakbij woonde een 
vrouw die altijd boodschappen deed bij het winkel
centrum. Toen dat verbouwd werd, herkende ze de 
winkels niet meer, waarna ze verdwaalde. Nadat ze 
een paar keer door buurtbewoners werd terugge
bracht, moest er iets gebeuren. We hebben toen een 
GPSsysteem aan haar rollator vastgemaakt, zodat 
ze gemakkelijk door familieleden en bekenden op de 
computer terug te vinden was. Zo kon mevrouw ge
woon zelf haar boodschappen blijven doen en was de 
familie gerustgesteld. Vroeger was het bij dwaal ge
drag ‘einde thuis wonen en naar een verzorgings of 

verpleeghuis’, met de moderne technologie is dat 
niet nodig. Voor een vrouw die ‘s nachts dwaalgedrag 
in huis vertoonde, werkte een bedmatsensor heel 
goed. Die registreert wanneer ze haar bed verlaat. 
De sensor staat ingesteld op tien minuten, omdat 
me vrouw misschien wel gewoon naar het toilet 
moet. Als ze binnen tien minuten niet weer is opge
merkt, slaat de sensor alarm en kan de mantelzorger 
even kijken of alles nog in orde is. Door dit systeem 
is er bijvoorbeeld geen professionele nachtzorg 
nodig en is de mantelzorger geholpen. Die kan weer 
normaal slapen en hoeft niet de hele nacht te gaan 
kijken of alles nog wel in orde is.”

Bakje col lectegeld
Tineke pakt de bedmat en direct schiet haar weer 
een voorbeeld te binnen. “We hadden een klant, een 
mevrouw die overdag niets meer deed. Ze was luste
loos, deed niet meer mee aan activiteiten. We dach
ten aan een plek bij de dagbehandeling, dat is zinvol 
wanneer mensen het dag en nachtritme omdraaien. 
Maar was dat bij haar ook het geval? Om daar in
zicht in te krijgen, plaatsten we de bedmat in haar 
bed. Die meet druk en ‘weet’ wanneer iemand in en 
uit bed is. Mevrouw bleek ’s nachts gewoon te 
slapen, dus dat kon het niet zijn. Door de bedmat 
konden we dat observeren en uitsluiten. Uiteindelijk 
bleek ze ernstig ziek te zijn. Door haar geestelijke ge
steldheid kon ze dat niet meer zelf aangeven of be
noemen.” De wereld van de thuistechnologie is voor 
de meeste mantelzorgers nog geen gesneden koek. 
Dit type oplossing reikt Tineke dan ook vaak zelf 
aan. Dat betekent bepaald niet dat ze in haar werk 
geen vindingrijke, krachtige mantelzorgers tegen
komt. “Van de oplossingen die mantelzorgers voor 
hun problemen verzinnen, sta ik soms echt van te 
kijken. Laatst sprak ik in een familiegesprek mensen 
van wie moeder ’s nachts de deur uitging. Die had
den dat simpelweg opgelost door een dik gordijn 
voor de deur te hangen, zodat moeder de deur niet 
meer als zodanig herkende. Een andere vrouw gaf 
steeds veel te veel geld mee aan collectanten die bij 
haar aanbelden. De familie loste dat op door een 
bakje collectegeld bij de deur neer te zetten. Die 
vindingrijkheid inspireert mij als werker enorm.” 
Tineke wil tot slot nog iets kwijt over de Pluskoffer. 
“Thuistechnologie is nadrukkelijk een aanvulling op 
bestaande zorg, het kan nooit het menselijke contact 
tussen een medewerker en de klant vervangen. Het 
heet niet voor niets de Pluskoffer, het biedt iets 
extra’s op de zorg die nodig is.”

Wicher en Aartje Hilbink zijn al ruim 50 jaar 
samen. De Pluskoffer ondersteunt Wicher bij de zorg voor 
zijn vrouw, die met dementie leeft.
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Ode aan  

de narratieve
 

methode

Hoe een cursus het leven

van twee professionals veranderde



krachtverhalen



Soms is een titel van een artikel wat zwaar aan
gezet, in dit geval is het tegendeel het geval! 
In het dikke uur dat we met Corrie en Doke 

spreken, zien we iedere keer de twinkeling in hun 
ogen wanneer ze het hebben over de ‘narratieve 
methode’. Vanuit die methode voeren ze tegen
woordig panelgesprekken met cliënten en hun 
mantelzorgers.  

Tweespraak
Doke begint bij het begin. “Vroeger werkten we hier 
met cliëntenraden, daar gingen we als organisatie 
het gesprek mee aan. Mede doordat de problematiek 
van de cliënten steeds verder verzwaart, kregen we 
de cliëntenraden steeds moeilijker bemenst. We 
moesten op zoek naar een andere methode om sig
nalen op te vangen, dat werd uiteindelijk het panel
gesprek. Daarmee bereiken we alle cliënten en hun 
mantelzorgers.” Corrie valt Doke bij. “In de panel
gesprekken gebruiken we kaartjes, 42 in totaal, die 
speciaal voor onze gesprekken zijn ontwikkeld. Daar 
staan stellingen op. Iedere deelnemer kiest er vijf uit 
en daar gaan we dan met alle deelnemers over 
praten.” Doke vindt het extra mooi dat er direct iets 
gebeurt met de signalen. “Alle opbrengsten worden 
in Tweespraak gezet, dat is een systeem waarop wij, 
maar ook familie, mantelzorgers ,medewerkers en 
andere naasten van onze cliënten, 24 uur per dag, 
zeven dagen per week signalen kunnen afgeven en 
zaken kunnen melden. En met die signalen gaan 
onze teams dan weer aan de slag, de acties koppelen 
ze terug. Zo is het rond, ontstaat er een gesloten 
systeem.” Voor Corrie en Doke heeft de narratieve 
methode hun werk veranderd. Leuker gemaakt 

Corr ie Custers en Doke Wi l lems werken bi j  ZZG 

zorggroep. Maar nu even niet .  Een hal f  uur lang z i jn 

ze fotomodel len.  Onze fotografe vraagt of  ze elkaar 

even wi l len aanki jken. Ineens bedenkt Corr ie dat ze 

de kaarten die ze bi j  de panelgesprekken gebruiken, 

moeten evalueren. Vergeten z i jn de model len

aanwi jz ingen, het gaat wéér over het werk.

voor al. Corrie heeft er echt door leren luisteren. “Dat 
is wat je leert, om echt te luisteren en om door te 
vragen. Om dingen niet ongezegd te laten blijven. 
Als een bewoner iets zegt en er zit nog iets achter, 
maar jij hebt er geen oor voor, dan krijg je het niet 
boven tafel. We hebben échte aandacht leren geven. 
Ik kan me nog zo goed het eerste panelgesprek 
herin  neren, daar hing aan het einde een sfeer die 
bijna sereen was. Zo mooi! De cliënten en hun 
mantel zorgers geven na afloop ook vaak aan dat ze 
het fijn hebben gevonden en zo’n gesprek eigenlijk 
iedere maand wel willen.” 

Fantasieri jk
Voor Doke waren de eerste gesprekken ook best hef
tig. “We maakten huilende mensen mee. Door het 
praten over de stellingen en het uitwisselen van er
varingen ontstaat er een soort van lotgenoten con
tact. En dan kan het iemand soms zomaar teveel 
worden. Ik vind het vooral knap dat deelnemers zich 
zo kwetsbaar durven op te stellen. Je hebt zo’n ge
sprek immers wel met je medebewoners, die je de 
volgende dag gewoon weer ziet. Hoe ik reageerde? 
Ik sloeg gewoon een arm om die mensen heen, daar 
moet dan aandacht voor zijn. Het mooiste was 
echter dat de deelnemers elkaar gingen troosten, de 
sfeer is daar altijd prettig en veilig genoeg voor.” 
Voor Corrie is de kracht van de methode dat niet zij, 
maar de deelnemers ‘van de oplossingen’ zijn. “Aan 
het einde van een panelgesprek geven we aan wat er 
het vaakst op tafel is gekomen, we vatten dan alles 
samen. Steeds weer zien we dat deel nemers in de 
oplossingensfeer gaan nadenken, met elkaar. Wat 
kunnen ze zelf doen en wat kunnen ze voor elkaar 
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betekenen? De gesprekken creëren bewustzijn, laten 
de deelnemers zien dat ze zelf van alles kunnen. Dat 
geeft zelfvertrouwen. Zo zetten we als het ware de 
Schatkistjes open! Iedereen heeft wat bij te dragen, 
als je maar fantasierijk bent en wat lef hebt. Er 
ontstaat ter plekke verbinding en altijd op basis van 
wederkerigheid.” De panelgesprekken hebben niet 
alleen het werk van Doke en Corrie ver anderd, maar 
ook de sfeer in het team. “Teamleden gaan heel 
anders met cliënten en mantelzorgers om en met de 
signalen die ze afgeven. Ze gaan veel meer dan 
voorheen het échte gesprek aan, ze vullen niet langer 
direct alles zelf in, op basis van hun eigen ex pertise, 
maar werken vanuit de cliënt en de mantel zorger.” 
Doke en Corrie wensen alle zorginstellingen 
panelgesprekken volgens de narratieve me tho de toe. 
“Het levert een schat aan informatie en een schat 
aan signalen op. Het is verschrikke lijk verrijkend, we 
gaan er ook van glinsteren als we het erover hebben.” 
Doke heeft veel meer inzicht gekregen in wat man

De praktijk van het panelgesprek Mijnheer en mevrouw Jansen wonen sinds kort in het woonzorgcomplex. 
Mijnheer is dementerend. Zijn vrouw heeft heel veel moeite dit te accepteren. Tussen de regels door vertelt mevrouw 
dat ze zich vaak onbegrepen voelt. Het draait immers toch alleen om de ziekte van haar man! In het panel gesprek 
begint mevrouw Peters te vertellen dat zij dit gevoel herkent. Haar man (inmiddels overleden) had ook Alz heimer. Ze 
zegt dat dit proces heel moeilijk is voor een partner. Wat de partner voelt en doormaakt wordt vaak onder schat en niet 
begrepen. Dan zie je het gezicht van mevrouw Jansen opklaren. Eindelijk iemand die haar begrijpt en invoelt hoe 
moeilijk een dergelijk proces is. Lotgenoten delen elkaars ervaringen en kunnen elkaar tot steun zijn.

tel zorgers en cliënten meedragen in hun rug zakje en 
heeft zo eigen besognes leren rela ti veren. Voor 
Corrie gaat het nog verder. “Mijn jongste doch ter en 
een blinde studiegenote wil den samen op reis naar 
New York. Voorheen was ik heel gauw ge neigd alle 
praktische bezwaren en gevaren op tafel te gooien, 
waardoor mijn doch ter in de weer  stand was ge
schoten. Nu ging ik het gesprek met haar aan. Ik 
vroeg of ze er goed over na had gedacht. Wat ze 
nodig had den? Of ze wellicht eens een weekend 
dich ter bij huis zouden willen oefenen? En weet je 
wat mooi was? Ze zei: “Mam, je hebt gelijk, dat gaan 
we eerst eens proberen.” Ze gingen naar Amsterdam 
en dat ging prima. In plaats van weer stand, kregen 
we echt contact. Allemaal omdat ik haar wens er
kende, echt luisterde, doorvroeg en er echt con tact 
ontstond. Zo heeft de narratieve methode niet alleen 
mijn professionele, maar ook mijn privéleven ver
anderd.”

>
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Favorieten &

handigheidjes
Vindingri jke vondsten in beeld

Fingerfood!
Favoriet van Marian de Hoop  
(zie pagina 7). 



28 |  HET GEHEIM VAN DE SCHATKIST

Tiewrap
Mijnheer van Amerongen is zijn 
gehoorapparaat steeds kwijt. Met een 
paar tie-wraps heeft hij het apparaat nu 
aan zijn bril vastgemaakt. Het werkt! 
Steeds als hij zijn bril opzet, gaat zijn 
gehoorapparaat ook in.
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Telefoon
Mijnheer de Jong helpt zijn vrouw graag, bijvoorbeeld door boodschappen te doen. Door zijn Alzheimer wordt dat 
lastiger. Zijn vrouw heeft met de medewerker van de supermarkt afgesproken dat ze belt wanneer mijnheer op pad 
gaat, de supermarkt belt wanneer hij weer weggaat.
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Veiligheidsspeld
Mevrouw de Winter woont alleen en met wat ondersteuning redt ze het wel. De sleutel is wel een probleem. Ze vergat 
hem wel eens, bedacht als oplossing een reservesleutel in haar tas, maar die vergat ze ook. Toen bedacht ze iets wat 
wel werkt: iedere ochtend bevestigt ze met een veiligheidsspeld een extra sleutel aan haar kleding.

Meer vindingrijke krachtverhalen en voorwerpen staan in ‘Het blijft mijn leven, burgerkrachtverhalen Rijk van Nijmegen’, 
ZZG Zorggroep, 2013/2014
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column

Vijftien jaar geleden 
hoorde ik een verhaal 
dat me bewust maakte 

van de schat aan er va rin gen, 
nieuwe oplossingen en 
kracht, die aanwezig is bij 
mantelzorgers. Ik werkte bij 
een zorg organisatie en we 
hadden een themavond ge
organiseerd voor familie en 
vrienden van mensen met 
dementie die de dagbe han
deling bezochten. Het thema 
van deze avond was ‘je eigen 
sociale leven als je partner 
dement is’. Ik vroeg aan de 
aanwezigen wat hun beleving 
hierbij was. ‘Ik heb niet eens 
een sociaal leven’ zei iemand, 
‘er komen naast de eigen kin
deren geen mensen meer bij 
ons op bezoek’ en ’op bezoek 
gaan is ook geen optie’. Er 
was herkenning bij en bijval 
van de overige aan wezigen. Toen stond er een 
mevrouw op en zij zei ‘ik herken het wel, maar ik 
heb het opge lost’. “Voordat Jan ging de menteren 
hadden we vaak vrienden te eten. Maar toen hij 
dement werd ging dit mis. Als ik even in de keuken 
was viel het gesprek stil, Jan ruim de dan soms 
halverwege het eten de tafel af of zette de tv aan. 
Ongemakkelijk voor het bezoek en voor ons. Ik zag 
er steeds meer tegenop nog mensen te vragen of 

samen met Jan bij iemand 
te gaan eten. Maar dit is 
veranderd sinds ik geen 
twee, maar vier of zes 
mensen uitnodig. Het ge
sprek gaat gewoon door als 
ik even in de keuken ben, 
het valt niet op als Jan 
soms even van tafel gaat. 
De sfeer is weer zoals we 
voorheen gewend waren. 
Jan voelt dat ook, dus is hij 
meer ontspannen en geniet 
weer van het bezoek, net 
als ik. Ook onze vrienden 
vragen nu een wat groter 
gezelschap als Jan en ik 
komen eten en wij sluiten 
weer graag aan.”

We hadden met z’n allen 
aandachtig geluisterd, zo’n 
positief verhaal. Op dat 
moment realiseerde ik me 

dat, wij als professionals, dit niet kunnen bedenken. 
Ik besefte mij dat er nog een schat aan kennis en 
ervaring is die we onvol doende kennen. 

Vanaf toen verzamel ik ze, deze verhalen. Om door 
te geven aan alle mantel zorgers die ze weer goed 
kunnen gebruiken en aan professionals om ervan te 
leren, er door geïnspireerd te raken en ze te 
verbinden met hun eigen kennis en kunde.

Anneke Nijhoff,  
conceptontwikkelaar 

Fame planontwikkeling

EEN SCHAT  
AAN VERHALEN

partners



Het geheim van de Schatkist
Dit magazine laat de kracht en vindingrijkheid zien van mantelzorgers van mensen met dementie. En portretteert 
professionals die eraan werken deze kracht te vinden. Het maken van het magazine was een reis vol vonkjes, 
sprankelmomenten en krachtverhalen. ‘Het geheim van de Schatkist’ is een rijk reisverslag boordevol inspiratie voor 
mantelzorgers en professionals! 


