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Langer thuis wonen met dementie 

Verslag van de bijeenkomst van het netwerk wonen en zorg van Aedes 

 

Veenendaal, 6 november 2014 

Corporaties krijgen steeds meer te maken met kwetsbare groepen die langer thuis blijven 
wonen. Mensen met dementie zijn een voorbeeld van zo’n specifieke groep. De derde 
bijeenkomst van dit jaar van het netwerk wonen en zorg van Aedes ging helemaal over 
deze thematiek. 

 
Meer dan vergeten 
 
Julie Meerveld, manager belangenbehartiging, Alzheimer Nederland vertelt dat er nu 260.00 
mensen met dementie in Nederland wonen. In 2040 is dit aantal gestegen tot 500.000. Deze 
getallen zijn gebaseerd op schattingen van TNO. Mensen leven gemiddeld acht jaar met 
dementie. 70% van de mensen met dementie woont thuis, 51% van de mantelzorgers is 
overbelast. 300.000 mantelzorgers geven meer dan 20 uur zorg per week. Er is een kans van 
1 op 5 dat men dementie krijgt. “Als je goed zorgt voor je hart en vaten, nemen de risico’s op 
dementie wat af”, aldus Julie Meerveld.  

Corporatiemedewerkers krijgen signalen van huurders over andere huurders met dementie. 
Huurders zijn bang voor hun buurtbewoners met dementie, zij maken zich bijvoorbeeld 
zorgen over het ontstaan van brand als een huurder met beginnende dementie het gas 
vergeet uit te draaien en over het (nachtelijke) dwalen. Huurders met dementie hebben 
soms waanbeelden en melden zich nog wel eens bij de corporatie over vermeende overlast 
van anderen. Of ze kloppen telkens bij de corporatie aan dat ze de sleutels kwijt zijn. Soms 
komen medewerkers van corporaties die onderhoudswerkzaamheden willen verrichten niet 
bij deze groep binnen. Dan vertrouwen de mensen met dementie zo’n ‘vreemdeling’ niet en 
wordt de deur niet opengedaan. 

Het signaleren van dementie is belangrijk. Corporatiemedewerkers die vermoeden dat een 
huurder aan het dementeren is, kunnen er voor zorgen dat het verder wordt opgepakt (zoals 
verwijzen naar dementieconsulent of huisarts). Alzheimer Nederland heeft kaartjes waarop 
te lezen is hoe je dementie herkent. Het gaat niet alleen om huurders, want een deelnemer 
van het netwerk vertelt dat er een personeelslid in dienst is met vermeende dementie. Julie 
wijst in dit licht op de documentaire ‘Dementie en dan?’ die over dit onderwerp gaat. 
Corporaties moeten het belang van alle huurders in de gaten houden, dus zowel van degene 
met dementie als de omwonenden. Dat heeft gevolgen voor de afwegingen die zij maken.  

Dementie is een progressieve ziekte waarbij de symptomen in eerste instantie nauwelijks 
zichtbaar zijn maar erger worden met de tijd. Niemand met dementie is hetzelfde. Het is een 
ziekte waarbij het om meer gaat dan alleen vergeten. Mensen met dementie vallen vaker 
omdat ze de eigen ruimte slechter kunnen inschatten. Er kunnen problemen zijn met het 
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geheugen, met dagelijks handelen, met communicatie en interpretatie. Je ziet niet altijd dat 
iemand dementie heeft. De beeldvorming is vaak stereotiep. 

Julie noemt een aantal signalen die gegeven worden: 

 

 Zeggen dat ze verdwaald of verward zijn 

 Iets zoeken en het niet kunnen vinden 

 Weten niet goed wat ze in welke volgorde moeten doen 

 Hebben problemen met betalen (pinpas) 

 Zelfbedieningsfaciliteiten zijn moeilijk te begrijpen 

 Hebben problemen om uit hun woorden te komen 

 Hebben problemen met begrijpen wat jij ze vertelt 

 Vergeten te betalen 
 
 

Er zijn vijftig gemeenten actief bezig met dementievriendelijke gemeenschappen. Er zijn 
diverse activiteiten om een gemeenschap dementievriendelijk in te richten.  

 
Aan alles is gedacht in De Koekoek 

De meeste mensen met dementie wonen thuis. Maar er zijn ook andere woonvormen, waar 
De Koekoek een voorbeeld van is. Cora van der Poel van corporatie Patrimonium is 
betrokken geweest bij dit fraaie woonzorgcomplex. Zij geeft aan dat het ontstaan is door 
samenwerking van zorgorganisatie QuaRijn en Patrimonium. QuaRijn heeft het initiatief 
genomen en is naar de corporatie gestapt met de vraag het samen te ontwikkelen. Er zijn 39 
(onzelfstandige) wooneenheden, verhuurd aan QuaRijn, verdeeld over drie etages, inclusief 
6 gemeenschappelijke ruimten bestemd voor ouderen. Er zijn twee commerciële ruimtes 
maar die zijn nog niet verhuurd. Er zijn 7 reguliere driekamerappartementen voor ouderen 
met een lichte zorgvraag. Er is een kennis- en behandelcentrum ten behoeve van ouderen en 
chronisch zieken. En een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. 

“We hebben een contract van 15 jaar met QuaRijn”, aldus Van der Poel. “En vanaf het begin 
is er goed afgesproken wie wat gaat betalen”, vertelt Cora. Er is rekening gehouden met de 
toekomst, dus de zorgwoningen kunnen altijd omgebouwd worden tot reguliere drie-  
kamerappartementen. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de buurt. De gemeente en 
zorgorganisatie zijn daar ook steeds bij aanwezig geweest. De buurt was niet blij met de 
hoogte van het gebouw. Het heeft even wat tijd en energie gekost, maar je komt er samen 
wel uit als je in gesprek blijft. De hoogte is op verzoek van de buurtbewoners aangepast.  

Anno Nijholt van QuaRijn vertelt dat er behoefte was aan een zorgvoorziening voor mensen 
met een algemene signatuur. Dat was de aanleiding geweest voor De Koekoek. Nijholt laat 
berekeningen zien rond de huurprijs. Het is duidelijk dat het wonen in De Koekoek voor 
mensen met alleen AOW nauwelijks op te brengen is. Dat realiseert QuaRijn zich zeker.  

Bijzonder aan De Koekoek is dat er veel aandacht is besteed aan de inrichting om het voor 
mensen met dementie zo aangenaam mogelijk te maken. Weliswaar is Anja Dirkse van 
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Interieur + Dementie relatief laat bij het proces betrokken, maar desondanks is het ook 
dankzij flexibiliteit van de aannemer gelukt om de aanwijzingen van Anja en collegae over te 
nemen. Bewegen, licht en waarneming staan centraal bij de inrichting omdat uit onderzoek 
blijkt dat deze elementen van groot belang zij voor mensen met dementie.  

De inrichting moet zo huiselijk mogelijk zijn en voor personeel, bewoner en mantelzorgers 
aangenaam. Anja vindt de gangen in complexen vaak kaal en lang, dus bij De Koekoek is 
ervoor gezorgd dat de gangen fris en uitdagend zijn. Er is op gelet dat bewoners hun kamers 
gemakkelijk herkennen. Zo zijn er vitrines geplaatst bij de kamers van de mensen, waarin zij 
vertrouwde en herkenbare spulletjes kunnen plaatsen. Anja heeft nauw samengewerkt met 
een projectinrichter waar QuaRijn al langer mee samenwerkte. De visie is dat mensen zoveel 
mogelijk zelf kunnen doen, zo is ook in de keuken veel gebruik gemaakt van kleuren en 
andere elementen om mensen het mogelijk te maken te helpen. Grote grepen, liefst glazen 
deurtjes in kastjes zodat je weet wat er in zit. Dat kon in het type keuken van De Koekoek 
helaas niet. In de badkamer is gelet op contrast tussen toilet en douche. Aan alles is gedacht!  

Woningaanpassingen in huis 
 
Andrea Kuijpers, adviseur bij Spectrum, is betrokken bij het project woningaanpassingen 
voor mensen met dementie die thuis wonen. Corporatie IJsseldal Wonen vond anderhalf jaar 
geleden dat zij onvoldoende geschikte woningen had voor mensen met dementie. In Lochem 
is een project gestart om woningen voor mensen met dementie geschikter te maken. 
Mantelzorgers maken zich volgens onderzoek van Alzheimer Nederland zorgen over de 
onveiligheid thuis, zoals vallen, verkeerde/geen inname medicijnen, verdwalen. 

Spectrum, Stichting Welzijn Lochem, IJsseldal Wonen, Ideon, provincie Gelderland zijn 
partners in het project. Het doel was om zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen 
met dementie die thuis wonen te bevorderen, de draaglast van mantelzorgers te verlichten 
en overbelasting te voorkomen en de bestaande woningvoorraad geschikt te maken. 

Aanmelding verloopt via de casemanager. Er komt huisbezoek door de vrijwillige 
woonadviseur. Dan komt er een woonadvies uit, die als eerste gelezen wordt door de 
casemanager. Dan ontvangt de mantelzorger het advies. De opzichter van de corporatie 
komt binnen ween week langs. De opzichter is samen met de vrijwilligers getraind en is op 
de hoogte van het proces.  

De aanpassingen moeten binnen drie weken plaatsvinden. Het is belangrijk niet te lang te 
wachten met de aanpassingen. Met name om de mantelzorger te ontlasten en niet louter 
informatie te droppen waar vervolgens weinig mee gedaan wordt. De volgende stap is de 
monitoring en evaluatie door de casemanager. Dit vindt na zes weken plaats. 

De volgende aspecten worden meegenomen in het woonadvies: veiligheid, oriëntatie, 
overzicht, herkenning, verlichting, bewegingsvrijheid. Onnodige spullen opruimen, looplijnen 
verduidelijken, voldoende licht, kleurcontrasten, vallen voorkomen door anti-slip vloer te 
leggen, losliggende kleden te verwijderen, vrijheid van bewegen te bevorderen en 
zelfstandigheid te stimuleren. De mobiliteit en het zicht gaat achteruit, dus is het belangrijk 
om rekening te houden met kleurcontrasten en beweegsensoren.  

Het gaat vaak om simpele dingen die door een goed gesprek te voeren naar voren komen. Zo 
bleek een oudere vrouw met dementie om de haverklap haar dochter te bellen. Uiteindelijk 
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was de oplossing om een grote televisie te kopen omdat ze daar rustiger van werd. Een 
ander voorbeeld was dat een huurder met dementie goed geholpen bleek met het 
aanbrengen van een tweede trapleuning die al een paar jaar op zolder lag te wachten. 
Sommige zaken kunnen huurders zelf aanschaffen, zoals de televisie. Sommige klussen kan 
de corporatie uitvoeren of de huurders doorverwijzen naar een klusbedrijf. Belangrijk is dat 
informatie helder en consequent is. Corporatie Talis doet de aanpassingen tegen kostprijs. 
Sommige bewoners schakelen familieleden in om de aanpassingen te verrichten. Talis merkt 
dat het veel doet voor de bewustwording van de eigen organisatie. Het is handig om me de 
gemeenten een convenant af te sluiten wat betreft aanpassingen op het terrein van 
bijvoorbeeld domotica.  

Corporatie IJsseldal Wonen is zo’n 500 euro per woning kwijt geweest. Er zijn in totaal 
slechts vijf woningen aangepast. Het was lastig om geschikte kandidaten te vinden. Het 
project heeft een positieve invloed gehad op de veiligheid en zelfredzaamheid van de 
dementerende. Mantelzorgers en familie krijgen steeds meer rust. Er is een handreiking 
Wonen met dementie uitgebracht, een training voor vrijwilligers ontwikkeld, 
informatiemateriaal samengesteld, een checklist voor corporaties en een stappenplan. 
Andrea laat de brochure De Schatkist (gezamenlijke uitgave vol mantelzorgkracht van de 
gemeenten Wijchen en Nijmegen, corporatie Talis, Spectrum, stichting Welzijn Lochem, ZZG 
Zorggroep, Swon, Kicun Advies en provincie Gelderland) zien, waarin verhalen van 
mantelzorgers staan met tips die door de mensen zelf zijn bedacht. Erg handig en bruikbaar! 
 
Andrea noemt een aantal vragen op die de woonadviseurs stellen bij het huisbezoek.  

 

 Zijn er brandmelders?  

 Is er overzicht van de ruimte?  

 Is er voldoende daglicht?  

 Is de voordeur aan de buitenkant herkenbaar?  

 Zijn er geen glimmende spiegeloppervlakten?  

 Hoe is de toegang tot de woning?  

 Is er een elektrisch slot?  

 Zijn er warmtebegrenzers, optische rookmelders, een gasmelder, een gasafsluiter, 
waterdetectie, een extra lichtpunt?  

 Zijn er lampen voor nachtoriëntatie?  

 Is er licht boven de kookplaat?  

 Is er een inductiekookplaat?  

 Zijn er glazen, grote knoppen op de magnetron?  

 Zijn er handbeugels, beweegsensoren in bed?  

 Is er dwaaldetectie?  
 
 
De adviezen zijn op maat, want wat voor de één handig is, is voor de ander onnodig.  

Deelnemers verschillen van mening over de rol van de corporatie rond deze thematiek. De 
één vindt dat er wel degelijk een rol is, de ander vindt het vooral een gezamenlijke opgave is 
(met de nadruk op de huurder zelf). Wel is iedereen het erover eens dat corporaties te 
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maken hebben met de groep mensen met dementie en ervoor moeten zorgen dat zowel 
deze mensen als andere huurders prettig moeten wonen. Goede afspraken met de 
gemeente zijn van belang, net als contacten hebben met organisaties die kennis hebben van 
dementie en het signaleren van de problematiek.  

 
Yvonne Witter, 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 

 

 
Meer informatie 

 

 KCWZ-Brochure ‘Huurders met dementie voor corporaties’ 

 KCWZ-Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen 

 Handreiking ‘Comfortabel Wonen met Dementie’ van Platform31 
 

 www.alzheimer-nederland.nl 

 www.interieurendementie.nl 

 www.moderne-dementiezorg.nl 

 www.spectrumelan.nl 

 www.studiearena.nl/congresagenda/88/landelijk_congres_moderne_dementiezorg 

 www.thuiswonenmetdementie.nl 

 www.wonenmetdementie.nl 
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http://www.kcwz.nl/dossiers/wonen_zorg/brochure-huurders-met-dementie-voor-corporaties
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http://www.platform31.nl/publicaties/comfortabel-wonen-met-dementie
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.interieurendementie.nl/
http://www.moderne-dementiezorg.nl/
http://www.spectrumelan.nl/
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