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Het thema ‘veilig wonen met dementie in de wijk’ heeft een fysieke kant en een sociale 
kant. Wat de fysieke kant betreft gaat het om aanpassingen in de woning die het comfort 
kunnen verhogen voor zowel de dementerende oudere als zijn mantelzorger. Financiering 
en betaalbaarheid speelt hierbij een grote rol. Gemeenten en corporaties wijzen naar 
elkaar als het gaat om het aanbrengen van aanpassingen in de woning. Er is een 
handreiking ‘Comfortabel Wonen met Dementie’ ontwikkeld  Deze handreiking voor 
woningaanpassingen bij dementie, is gericht op mantelzorgers. Maar bij die fysieke kant 
gaat het ook om het zodanig inrichten van de woonomgeving dat iemand met dementie 
zich zo veilig mogelijk buitenshuis kan verplaatsen.  
 
 

Signalering van belang 
De sociale kant richt zich meer op de sociale veiligheid van een oudere met dementie. Vooral 
voor alleenstaanden zonder partner is dit van belang. Er is nog te weinig aandacht voor het 
signaleren van dementie. Steunpunten mantelzorg schieten wat dat betreft te kort. De 
eerste stap, het signaleren, lijkt te ontbreken. Wijkteams komen te weinig bijeen om snel in 
te grijpen. Niet overal zijn casemanagers werkzaam. Zij vervullen deze signaleringsfunctie 
doorgaans. Niet iedereen is zichtbaar, is in beeld. De huisarts is een belangrijke ingang, maar 
niet alle huisartsen staan open voor scholing op dit vlak. Bij Woonbedrijf Eindhoven krijgen 
vaklieden een opleiding gericht op het signaleren van diverse mogelijke problemen. Het 
opleiden van huismeesters, brandweerlieden over deze thematiek zou zeker vruchten 
afwerpen. In Helmond is er een methodiek om te signaleren ontwikkeld door het centrum 
voor psychogeriatrie.  
 

 
 

Alzheimertuin 
 

http://www.kcwz.nl/extramuralisering/handreiking-comfortabel-wonen-met-dementie.
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Laagdrempelig 
De vindbaarheid van informatie is niet altijd even goed op orde, het is belangrijk om 
wegwijzers te creëren voor mensen. Er zijn films, boeken, toneelstukken ontwikkeld over 
dementie. Ook levensverhalen zijn zeer bruikbaar om met mensen in gesprek te komen. Er 
zijn Alzheimercafes en inloophuizen zoals het Odensehuis. 
Maar soms zijn die plekken nog te hoog gegrepen voor sommige mensen. Dan is het 
belangrijk om ook op laagdrempelige plekken informatie te geven, bijvoorbeeld tijdens een 
koffie-inloop of via de huismeesters. Het is essentieel om vertrouwen te winnen. En een 
veilige plek te creëren voor mensen, zodat zij hun verhaal durven te vertellen. En erover te 
praten. Want het gebeurt vaak dat mensen bang zijn voor een dementerende buurtbewoner 
of dementerende deelnemer aan spelletjesmiddagen. Zij worden dan vermeden of 
genegeerd. Het is juist van belang om ook bij mensen met dementie te kijken naar wat die 
persoon wél kan, leuk vindt en zijn talenten te benutten. Dan kan deze persoon namelijk nog 
heel veel en ook een bijdrage leveren. De Buitenwacht te Dordrecht is een wijkcentrum waar 
ook vrijwilligers met dementie een rol van betekenis hebben.  
 
 

Anonimiteit 
Het scheelt enorm als mensen niet anoniem zijn in de wijk. Een deel van de buurtbewoners 
zal zeker omzien naar iemand met dementie, maar lang niet iedereen. Ook is het van belang 
de woonomgeving goed in te richten. Bijvoorbeeld met het aanleggen van een tuin waar 
mensen niet kunnen verdwalen. De techniek kan ook een rol spelen. Misschien is het 
mogelijk stoplichten op rood te laten springen als iemand met dementie ‘gedecteerd’ wordt 
middels een armbandje. Technologische oplossingen en hulpmiddelen staan nog in de 
kinderschoenen.  
 
Yvonne Witter, 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 
 
 
Meer informatie 
 

Algemeen 

 www.alzheimer-nederland.nl 

 www.interieurendementie.nl 
 

Over signalering 

 www.samenvoordementie.nl/pages/12  

 https://secure.alzheimer-
nederland.nl/acties/is_het_dementie_kort_2?c=1200&gclid=CNDI3OuZ7cACFUXLtAodei
wAgg 

 

Tuinen voor o.a. mensen met dementie 

 www.bureaufonkel.nl 
 

Kleinschalig wonen 

 www.wonenmetdementie.nl 
 

http://www.odensehuis.nl/
http://buitenwacht.hodzelmans.com/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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http://www.wonenmetdementie.nl/
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Woningaanpassingen 

 www.kcwz.nl/extramuralisering/handreiking-comfortabel-wonen-met-dementie 

 www.thuiswonenmetdementie.nl 

 www.dementieonline.nl/mantelzorgers/tips/veilig-thuis-wonen 
 

Technologie 

 www.dementietechnologie.nl 

 www.innovatiekringdementie.nl/a-341/een-aanraakscherm-als-geheugensteun-
technologie-in-de-dementiezorg 

 www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-
Aging/informatieenmaterialen/Tebestellenmaterialen/Factsheet-functionele-eisen-ICT/ 

 www.goedgebruik.nl/doc/presentatiescarousseldagen/presentatiescarousseldagen/Wor
kshop%20Dementie%20hulpmiddelen%20%282%29.pdf 

 www.hulpmiddelenwijzer.nl 
 

Allerlei artikelen 

 www.moderne-dementiezorg.nl/publicaties.php 
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