
Doe de test!

Ga naar:
www.samendementievriendelijk.nl

Doe een training
Vul je e-mail adres en postcode in en beantwoord de vragen

Wil je hulp bij de online training?
In de bibliotheek kunnen ze je verder helpen.

Help je mee aan een dementievriendelijke gemeente De Ronde Venen?

Geruststellen
Praat op kalme toon, stel jezelf voor en zeg wat je 
gaat doen. Probeer niet te corrigeren, maar wees juist 
bemoedigiend in het contact.

Oogcontact
Maak oogcontact om te checken of je wordt begrepen 
en geef de persoon met dementie de tijd om te 
reageren. Gebruik korte zinnen en stel eenvoudige 
vragen, liefst één vraag per keer. Probeer geen vragen 
te stellen over het recente verleden.

Even meedenken
Vraag de persoon met dementie of je mag helpen. Leef 
mee met ideeën en wensen en betrek hem of haar bij 
de oplossing. Benoem wat je gaat doen.

Dankjewel
Sluit het gesprek goed af. Dankjewel dat je iemand 
met dementie hebt geholpen. Zo help jij mee Nederland 
dementievriendelijk te maken.

GOED omgaan met dementie
Deze letters zijn een ezelsbruggetje voor:

Hoe dementievriendelijk ben jij?
Test je kennis en volg een van onze gratis online 
trainingen op www.samendementievriendelijk.nl

De oma van de eigenaressen van Day toDay 
Uitvaartbegeleiding – ze zijn zussen – leed 
aan dementie. Dat heeft er zeker aan 
bijgedragen dat het Mijdrechtse bedrijf zich 
‘Dementievriendelijke Uitvaartverzorger’ 
mag noemen. Maar de extra aandacht voor 
mensen met geheugenproblemen komt ook 
voort uit hun persoonlijke instelling, zeggen 
Daisy Helmig en Daniëlle Dijkstra.

Daisy Helmig: “Door onze oma zijn we met 
dementie in aanraking gekomen. Door die 
ervaring hebben we geleerd om met mensen 
met die ziekte om te gaan.”

“Wij vinden sowieso dat je mensen met 
dementie niet mag buitensluiten. Niet in het 
dagelijks leven en niet in ons vak”, vult haar 
zuster aan.

Als de twee met nabestaanden de uitvaart van 
een familielid bespreken, hebben de kinderen 
soms de neiging om hun dementerende vader 
of moeder buiten het gesprek te houden. 
De uitverzorgers moeten die maar niet al te 
serieus nemen, wordt soms gezegd.
Helmig en Dijkstra doen juist hun best 
om dementerenden wél bij het gesprek te 
betrekken. “Ook als iemand aan dementie 

lijdt, heeft hij of zij het recht om betrokken te 
worden bij de uitvaart. Het is vaak de partner 
van de overledene. Die heeft het recht om op 
een goede manier afscheid te nemen.” 

Inspelen op wensen
Day to Day Uitvaart probeert in te spelen op 
de wensen van álle nabestaanden. Dijkstra: 
“Soms zitten we in de kamer om een uitvaart 
te bespreken en dan zien we bijvoorbeeld de 
zoon van de overledene met een bepaalde blik 
in zijn ogen. Dan zeg ik: ‘Ik zie aan u dat u nog 
iets wilt zeggen. Vertelt u het maar.’ We willen 
alle nabestaanden hun inbreng laten hebben, 
dementerenden en niet-dementerenden.”

In de war raken
Ook wanneer iemand dementie in een 
gevorderd stadium heeft, proberen de dames 
op de een of andere manier een afscheid te 
laten plaatsvinden. Helmig vertelt het verhaal 
van een man en een vrouw die woonden 
in hetzelfde tehuis, maar niet op dezelfde 
kamer. De man was namelijk dementerend. 
Toen zijn vrouw overleed, suggereerden de 
kinderen dat hij maar niet naar de kamer zou 
gaan waar zij lag opgebaard. Hij zou er alleen 
maar van in war raken en het waarschijnlijk 
toch weer snel vergeten zijn. “Wij hebben 

geadviseerd om dat toch maar wel te doen. 
Je kunt niet voorbijgaan aan het afscheid 
nemen van een partner.” 

Ook bij de uitvaart zelf houden de zussen 
rekening met mensen met dementie. 
Bijvoorbeeld door het personeel van het 
uitvaartcentrum te informeren dat een der 
aanwezigen ineens kan gaan rondlopen.  
“Het personeel is dan voorbereid. Soms is 
niets doen bij ongewoon gedrag het  
beste. Maar dat moet het personeel wel van 
tevoren weten”, zegt Dijkstra. 

GOED omgaan met dementie
In april van dit jaar hebben de zussen de 
training GOED omgaan met dementie gevolgd. 
Sindsdien mogen ze zich dementievriendelijke 
uitvaartverzorgers noemen. Ze raden iedereen 
aan deze training te volgen. “De dingen die je 
er leert, weet je ergens wel. Maar dankzij die 
training krijg je handvatten die je bewust kunt 
toepassen. Dat is voor ons vak handig, maar 
iedereen heeft er wat aan. 
Want je kunt ook op straat of in de winkel 
iemand met dementie tegenkomen”, aldus 
Helmig.

Alle middelbare scholen in Nederland kunnen 
volgend jaar een gratis online lespakket 
gebruiken over omgaan met dementie. Dit 
pakket komt er op initiatief van gemeente 
De Ronde Venen in samenwerking met 
leerlingen van het VeenLanden College en De 
Professionele Mens. Het is in de loop van het 
eerste kwartaal voor iedereen beschikbaar.

De Professionele Mens is een in Driebergen 
gevestigd bedrijf dat e-learningpakketten 
maakt voor de zorgsector. Eén van de 
pakketten is bedoeld om mbo-studenten 
te helpen om te gaan met mensen met 
dementie. De Professionele Mens heeft dit in 
2017 ontwikkeld in samenwerking met MBO 
Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
Een jaar later, in september 2018, kreeg De 
Professionele Mens van De Ronde Venen de 
vraag of het bedrijf een vergelijkbaar pakket 
wilde ontwikkelen voor de onderbouw van het 
middelbaar onderwijs.

“Vanaf het begin was daarbij het VeenLanden 
College in beeld”, vertelt Onno Geveke, 
directeur van de Professionele Mens. 
“Enkele leerlingen helpen nu voor hun 
maatschappelijke stage mee met de 
aanpassing van het mbo-pakket. Als het 
eenmaal klaar is, wordt het waarschijnlijk 
onderdeel van het aanbod tijdens de jaarlijkse 
projectweek op het VLC. Daarnaast komt het 
pakket voor iedereen vrij beschikbaar  
via internet.”

Extra filmpjes en lesbrieven
Het pakket bestaat uit een aantal filmpjes. 
Vier filmpjes zijn ontleend aan het mbo-
pakket. Ze draaien om dementievriendelijk 
handelen in verschillende beroepsgebieden. 
Aan bod komen de supermarkt, de winkel, 
de horeca en persoonlijke verzorging. De 
Professionele Mens maakt voor de middelbare 
scholieren nog een aantal extra filmpjes, 
bijvoorbeeld over thuiszorg, verpleeghuiszorg, 
dagopvang en vervoer. Deze filmpjes bestaan 
hoofdzakelijk uit interviews. Een deel 
van de vragen hierin is opgesteld door de 
VLC-leerlingen.

Een andere toevoeging bij het pakket zijn de 

lesbrieven die de Professionele Mens maakt. 
Met dit materiaal en de filmpjes kunnen 
docenten in het middelbaar onderwijs 
een aantal lessen maken rond het thema 
dementie. Leerlingen en leerkrachten  
worden daarin uitgenodigd om hun 
ervaringen te delen. 

Besmetting
Geveke hoopt dat het lespakket zorgt dat 
middelbare scholieren meer affiniteit krijgen 
met het thema dementie. “De bedoeling 
van de lessen is dat leerlingen dementie 
herkennen en zich ervan bewust worden 
wat het betekent als iemand daaraan lijdt. 
Daarnaast krijgen ze een aantal handvatten, 
zodat ze in verschillende situaties mensen met 
dementie kunnen helpen. Of misschien willen 
ze wel doorleren in die richting. Door het 
lespakket open te stellen voor iedereen, willen 
we het thema verder brengen dan alleen het 
VLC en De Ronde Venen. Zeg maar besmetting 
in de positieve zin. Dat wil gemeente  
De Ronde Venen ook.” 

Vaststaat dat het aantal mensen met 
dementie de komende jaren zal stijgen. 
Tegelijkertijd is het streven dat steeds meer 
mensen langer thuis wonen, constateert 
Geveke. “We zullen steeds meer met dementie 
in aanraking komen. In onze eigen familiekring 
of in de supermarkt, het café of op straat. 
Daarom is het belangrijk om te weten hoe 
we ze kunnen helpen als ze even de weg niet 
weten of niet weten wat ze in de supermarkt 
moeten doen.”

De Ronde Venen werkt met instellingen, bedrijven en inwoners er hard aan 
om een dementievriendelijke gemeente te worden. Maar wat is dat eigenlijk, 
‘dementievriendelijk’? Day to Day Uitvaartbegeleiding en restaurant  
Rendez Vous geven het goede voorbeeld, zoals te lezen is op deze pagina’s. 

Er zijn meer activiteiten rond dit thema. Zo werken het VeenLanden College, 
de gemeente en De Professionele Mens aan een online lespakket over omgaan 
met dementie. Bijzonder is ook de dagopvang van 
mensen met dementie in Zorgboerderij  
Den Haring. En zo wordt De Ronde Venen stapje 
voor stapje dementievriendelijker. 
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Aan afwashulpen geen gebrek op Zorgboerderij Den Haring

‘‘Mensen met dementie mag je sowieso nooit buitensluiten’

Online lespakket over omgang met dementie

“Ik vind het geweldig om te werken met mensen met dementie. Ze zijn zo leuk en zo 
aandoenlijk. Dat vind ik echt”, klinkt het haast verontschuldigend uit de mond van Nita Verhoef. 
Samen met echtgenoot Christiaan is ze eigenaar van Zorgboerderij Den Haring. Hij helpt de 
ouderen te halen en te brengen: “Als ik ze ’s middags naar huis breng, bedanken ze me voor de 
fijne dag en zeggen: ‘De dag is weer omgevlogen.’ Dat geeft een goed gevoel.”

In de gemeenschappelijke ruimte van  
Den Haring zitten een stuk of acht oudere 
mensen gebogen over een lange houten tafel. 
Ze friemelen met grote bollen wol die op tafel 
liggen. Met hulp van Nita, een vrijwilliger en 
een betaalde kracht zijn ze bezig om Zwarte 
Pietjes in elkaar te knutselen. In een rustige 
hoek van het vertrek slapen drie ouderen 
onder dekens in een luie stoel of op een bed. 
Op het fornuis van de moderne keuken in oud-
Hollandse stijl staat een grote pan met appels 
te koken voor de zelfgemaakte appelmoes.

“We kunnen natuurlijk ook gewoon potten 
appelmoes kopen, maar deze mensen zijn 
graag met hun handen bezig”, zegt Nita.  
Een belangrijke activiteit op de zorgboerderij 
is dan ook het gezamenlijk klaarmaken van 
het middagmaal. “Deze mensen kunnen niet 
veel meer. Maar ze willen zich allemaal graag 
nuttig maken. Ze helpen met appelmoes 
maken, aardappels schillen, groenten snijden, 
gehaktballetjes maken voor de soep, noem 
maar op… Het totale kookproces krijgen ze 
niet georganiseerd, maar meehelpen doen ze 
graag. We hebben hier iemand die niets meer 
kan. Die vindt het gewoon gezellig om erbij te 
zijn. Dat is ook prima. Hier hoeft niks.”

Lekker langzaam eten
Een gewone dag op Den Haring begint 
voor de gasten om half tien met koffie. Een 
wandelingetje over het erf naar de kippen – 
voor degenen die nog enigszins kunnen lopen 
– en een glaasje sap om elf uur zijn vaste 
ingrediënten van het ochtendprogramma. 
Rond twaalf uur wordt het gezamenlijke 
bereide eten opgediend. Nita: “We eten altijd 
lekker langzaam. Dat vinden we gezellig.” 
En ze eten met smaak, de gasten van Den 
Haring. Op het menu staan vaak traditionele 
Hollandse gerechten als stoofpotjes, 
erwtensoep en gebraden vlees, maar ook 
pasta gaat er goed in.

Afwassen gebeurt met de hand en aan 
afwashulpen is geen gebrek. “Eén mevrouw 
is echt een pietje-precies. Alles wat ze heeft 
afgedroogd, legt ze keurig op een rijtje op het 
aanrecht. Daarna gaat ze met de theedoek het 
hele fornuis schoonpoetsen. Dat is ze blijkbaar 
vroeger gewend. Ik vind het prachtig; die 
theedoek gooi ik wel weer in de was.”

Na de gedane arbeid is het tijd voor 
ontspanning. Sommigen gaan met elkaar 
kletsen, knutselen of een spelletje doen, vooral 
Rummikub is populair. Anderen doen een 
dutje. Rond half drie is het tijd voor koffie of 
thee en een uur later zit de dag er weer op in 
de zorgboerderij.

Vierde generatie
Zorgboerderij Den Haring vierde op 1 mei 
van dit jaar haar vijfjarig jubileum. Daarvoor 
was het een ‘gewone’ boerderij, sinds 1877 in 
handen van de familie Verhoef. Christiaan is 
de vierde generatie. Een jaar of zeven geleden 
begonnen hij en zijn vrouw na te denken over 
een verbreding van de activiteiten. Doorgaan 
met het agrarisch bedrijf op dezelfde voet was 
op den duur niet haalbaar. “Het was stoppen 
of heel groot worden.” Voor beide opties 
voelden ze weinig.

Maar er was nog een andere mogelijkheid: 
een zorgboerderij starten. Dat was geen 
onlogische keuze. Nita had 25 jaar in de zorg 
gewerkt, waarvan 10 in een verpleeghuis 
voor ouderen met dementie. Na overleg met 
diverse instanties en een vriend die al een 
tijdje een zorgboerderij had, besloten ze de 
stap te nemen.

Voldoening
Christiaan heeft er geen spijt van. “Door de 
zorg is het mogelijk om het boerenbedrijf 
voort te zetten. Ik houd me vooral bezig met 
de boerderij. De zorg is niet mijn ding. Dat 
doet Nita met Dineke [de betaalde verzorgster, 
red.] en de vrijwilligers. Maar ik heb er 
aardigheid in. Je ziet dat de mensen hier blij 
worden. Dat geeft mij voldoening.”

Nita: “We houden de mensen langer uit het 
verpleeghuis. En ze zijn hier graag. Dat zie je 
gewoon. Ik geniet echt van mijn werk.”

De ouderen op Zorgboederij Den Haring bezig met Zwarte Pietjes maken. Rechts op de foto staat 
verzorgster Dineke.

Nita en Christiaan Verhoef van Zorgboerderij Den Haring: “Het was stoppen of heel groot worden.”

Daisy Helmig (rechts) en Daniëlle Dijkstra van Day to Day Uitvaartbegeleiding mogen zich 
dementievriendelijke uitvaartverzorgers noemen.

Directeur Onno Geveke van De Professionele 
Mens: “Het online lespakket over dementie is 
volgend jaar beschikbaar voor iedereen.”

‘Goed omgaan 
met dementie 
hoort bij ons 
restaurant’
Acht Rondeveense bedrijven en 
instellingen ondertekenden in 
september de intentieverklaring 
Dementievriendelijke gemeente.  
Dat ook restaurant Rendez Vous dat deed, 
vindt eigenaar Frans Schreurs niet zo 
bijzonder. “Als je anderen kunt helpen, 
moet je dat niet laten. Goed omgaan 
met mensen met dementie, hoort bij wat 
wij als bedrijf altijd al doen: je inleven in 
anderen en gastvrij zijn.”

Het Mijdrechtse restaurant probeert altijd 
mee te werken aan de wensen van de 
gasten, zegt Schreurs. “Soms vermoeden 
we dat er sprake is van dementie. Dan 
proberen we via de familie wat meer 
informatie te krijgen. Het is plezierig als 
die ons attendeert op de verschijnselen 
die dementerende familieleden hebben. 
Wanneer die ons ook zonder begeleiding 
bezoeken, kunnen we eerder een 
helpende hand bieden. 

We proberen dan samen behulpzaam te 
zijn. Bijvoorbeeld bij het afrekenen. Of we 
nemen contact op met familieleden van 
een gast als we vermoeden dat het even 
wat minder gaat met hem of haar. In het 
verleden hebben we wel een telefoonlijst 
gehad van familieleden van mensen die 
kampten met dementieverschijnselen.”

Niet-bestaande lunchafspraak
Een van de gasten kwam soms een 
paar dagen achter elkaar bij het 
restaurant langs voor een niet-bestaande 
lunchafspraak met een familielid. Die 
afspraak had inderdaad enkele weken 
tevoren plaatsgevonden. Maar de 
vervolgafspraken bestonden alleen in het 
hoofd van de gast. Schreurs: “Dan zeiden 
we: ‘Sorry, maar die lunchafspraak heeft 
al plaatsgevonden.’ Dan was het goed en 
ging de gast weer naar huis. Vaak lichtten 
we dan wel alsnog de familie in.”

Gastvrij benaderen
Rekening houden met dementie ziet de 
eigenaar van Rendez Vous niet als een 
extra belasting voor de bedrijfsvoering. 
“Sommige vormen van dementie vergen 
wat extra aandacht, andere niet.  
We proberen ons naar al onze gasten 
gastvrij op te stellen.”
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De Ronde Venen wordt dementievriendelijk


