
Heel Nederland werkt eraan om dementievriendelijk te worden. Die conclusie durf ik wel te trekken 
na alle informatieverzoeken over ons project ‘De Ronde Venen wordt dementievriendelijk.’ 

Overal in den lande zetten gemeenten en 
zorgprofessionals zich in om te zorgen dat 
mensen met dementie zo veel mogelijk 
kunnen meedoen in de samenleving. Onze 
aanpak en ervaringen kunnen daarbij helpen.
Op verzoeken om informatie gaan wij 
natuurlijk graag in. Met plezier zetten we 
onze kennis en ervaring in om ook andere 
gemeenten te helpen dementievriendelijk te 
worden. 
Zo is het lespakket dat wij hebben 
ontwikkeld met het VeenLanden College 
gratis beschikbaar voor alle scholen in 

Nederland. Onlangs mocht ik op een landelijke 
bijeenkomst over dementie iets zeggen over 
de manier waarop we dat in De Ronde Venen 
met z’n allen doen. Onze aanpak heb ik 
vergeleken met steentjes in het water gooien. 
Op verschillende plekken in de Rondeveense 
gemeenschap ondernemen verschillende 
partijen actie. Dat heeft aanvankelijk niet veel 
meer effect dan het gooien van een steentje 
in de grote vijver die de lokale samenleving 
is. Er ontstaat een rimpeling in het water, een 
klein cirkeltje. 

Maar door de contacten tussen de 
mensen breidt deze cirkel zich uit. En als 
je op meerdere plekken in deze vijver een 
steentje gooit, zullen deze steeds uitdijende 
cirkels elkaar raken en één geheel vormen. 
Uiteindelijk ontstaat één grote cirkel van 
mensen die weten hoe zij dementie kunnen 
herkennen en ermee omgaan. Deze mensen 
vormen binnen de lokale samenleving een 
cirkel rond degenen die aan dementie lijden. 

Elk steentje in de Rondeveense vijver is 
belangrijk. Op deze pagina leest u over een 
aantal van deze ‘steentjes’.

Wethouder Alberta Schuurs

Tweedeklassers van het VeenLanden College 
(VLC) hebben dit najaar meegedaan aan 
een workshop over dementie. Het was een 
succes, valt op te maken uit de reactie van de 
organisatoren. “Leerlingen gaven na afloop aan 
dat ze sneller op iemand met dementie durven 
afstappen. En dat is precies wat we willen 
bereiken met de voorlichtingsbijeenkomsten en 
de lessen op het voortgezet onderwijs”, aldus 
Margo Bosma.

Bosma is coördinator van het Rondeveense 
project Samen Dementievriendelijk. Samen 
met Ester Hoogkamp (Mantelzorg  
De Ronde Venen) en docenten van het VLC 
verzorgde zij de workshop. De workshop 
was onderdeel van de projectweek voor 

tweedeklassers rond het thema Gezondheid. 
Extra aandacht voor dementie is hard nodig, 
vinden Bosma en Hoogkamp. Maar liefst één 
op de vijf mensen heeft kans op een vorm 
van dementie. Bij vrouwen is de kans zelfs 

één op de drie, omdat zij gemiddeld ouder 
worden dan mannen. “Mensen met dementie 
wonen na de diagnose gemiddeld nog zes tot 
acht jaar zelfstandig, dus we gaan mensen 
met deze ziekte vaker tegenkomen in onze 
omgeving.”

Ook op jongere leeftijd
De meeste deelnemers dachten bij aanvang 
van de workshop dat dementie een ziekte 
is voor ‘oude mensen’ en wisten dat het iets 
te maken heeft met ‘vergeetachtigheid’. 
Enkele leerlingen bleken ervaring te hebben 
met dementie in hun naaste omgeving. Ze 
vertelden over familieleden die vergeetachtig 
worden of inmiddels in een verpleeghuis zijn 
opgenomen vanwege de aandoening. 
Dat dementie ook op een relatief jonge 
leeftijd kan voorkomen, was voor veel 
tweedeklassers nieuw. Dat deze ziekte extra 
invloed heeft op het hele gezin, kon iedereen 
zich voorstellen, ook vanwege de mantelzorg. 

Jonge mantelzorgers
Mantelzorg is zorg voor een familielid, 
ongevraagd, onbetaald, vrijwillig en vaak 
langdurig. Bijvoorbeeld als een vader of 
moeder (of broer of zus) een lichamelijke of 
psychische aandoening, ziekte of beperking 
heeft. In elke workshop zaten wel leerlingen 
die een mantelzorger in hun omgeving 
kenden of die zelf mantelzorg gaven. 
Ook via het online lespakket Samen 
Dementievriendelijk kregen de deelnemers 
aan de workshop informatie over de 
aandoening. Dit lespakket voor het 

middelbaar onderwijs is 
dankzij samenwerking tussen 
gemeente en het VLC tot 
stand gekomen. Het staat 
sinds dit najaar online en alle 
Nederlandse scholen kunnen 
er kosteloos gebruik van 
maken. 

GOED-methode
In het lespakket, maar ook in 
de filmpjes en verhalen tijdens de workshop, 
was veel aandacht voor de GOED-methode. 
Deze door Alzheimer Nederland ontwikkelde 
aanpak geeft duidelijke handvatten om 
mensen met signalen van dementie te 
helpen. De workshop is onderdeel van het 
programma Samen Dementievriendelijk. 
Het doel is om de inwoners van De Ronde 

Venen te 
informeren over 
dementie en hoe ze mensen met deze ziekte 
kunnen helpen. Bosma: “Het is fijn om te 
kunnen beginnen met de jongere generatie, 
omdat de kans groot is dat zij in hun bijbaan 
of in hun omgeving te maken krijgen met 
iemand met dementie.”

Workshop Dementie tijdens VLC-projectweek

Het Reizend Dementiegezelschap 
is goed op weg

Het Reizend Dementiegezelschap is 
een gezamenlijk project van Samen 
Dementievriendelijk in de Ronde Venen en de 
Alzheimer Cafés Abcoude en Vinkeveen.
Het Reizend Dementiegezelschap verzorgt 
in elke kern eenmalig een bijeenkomst 
met als bedoeling om het project Samen 
Dementievriendelijk en het werk van de 
Alzheimer Cafés breder onder de aandacht te 
brengen.

In de bijeenkomsten wordt naast 
informatie over het project ook een korte 
informatietraining “Omgaan met Dementie” 
gegeven.

Van de acht kernen zijn er nu twee, Mijdrecht 
en Wilnis, met veel succes bezocht. Uit de 
reacties van de bezoekers blijkt dat er grote 
behoefte bestaat aan informatie en kennis over 
dementie. Iedereen kent wel iemand die ermee 
te maken heeft. Het aantal inschrijvingen voor 
de publiekstrainingen die binnen twee weken 
na het bezoek van het Reizend Gezelschap 

worden georganiseerd pakt dan ook duidelijk 
hoger uit dan verwacht.

In de komende maanden bent u van harte 
welkom op:

15 januari  in Dorpshuis de Springbok 
De Hoef 

26 februari  in Dorpshuis De Vijf Bogen, 
Baambrugge 

18 maart  in Buurthuis Amstelhoek, 
Amstelhoek 

22 april  in de Hervormde Gemeente, 
Waverveen 

6 mei in De Angstelborch, Abcoude 
17 juni in De Boei, Vinkeveen

U bent op elk van deze locaties van harte 
welkom, inschrijven hoeft niet. Vanaf 19.00 uur 
kunt u gewoon binnenlopen, 19.30 uur begint 
het programma dat in principe tot 21.00 uur 
duurt. Na afloop is er nog een presentje in de 
vorm van een “goody bag” propvol informatie 
en wat handige hebbedingetjes.

De Ronde Venen  
   wordt dementievriendelijk 



Wilt u weten hoe u dementie kunt herkennen? En hoe u contact kunt maken met mensen 
die hieraan lijden? Volg dan de gratis training Samen Dementievriendelijk. Alle inwoners 
van De Ronde Venen zijn van harte uitgenodigd. De circa 2,5 uur durende training geeft 
concrete handvatten en heldere tips.

Wanneer en waar? 
De trainingen vinden ’s avonds plaats in de bibliotheken in de gemeente, 
steeds van 19.00 tot 21.30 uur.
• Maandag 27 januari 2020 – Bibliotheek Mijdrecht
• Maandag 9 maart 2020 – Bibliotheek Abcoude
• Dinsdag 12 mei 2020 – Bibliotheek Mijdrecht 

Aanmelding: 
• Via het Servicepunt T. (0297) 587 600 
• Via het Steunpunt Mantelzorg, T. (0297) 230 280 
•  Via Corry Flantua van Alzheimer Nederland regio Utrecht-West,  

E. c.flantua@alzheimervrijwilligers.nl

Reageert u per mail? Dan is het belangrijk dat u vermeldt met hoeveel personen u komt, 
inclusief de voorletters en achternamen van de deelnemers, plus een telefoonnummer.  
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. 

Meer informatie
Op www.samendementievriendelijk.nl vindt u 
meer informatie over omgaan dementie. 

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
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Word ook dementievriendelijk!

Op het Jaarevent Deltaplan Dementie wisselen overheden en zorgprofessionals jaarlijks kennis 
en ervaringen uit over programma’s, producten en projecten rond dementie. Op 10 december 
jl. vond in Amersfoort de zesde editie plaats, met als motto ‘Dynamiek rond Dementie’. 
Wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) was een van de sprekers. In haar betoog zette ze 
uiteen hoe de Rondeveense samenleving steeds dementievriendelijker wordt.

In 2019 hebben weer heel veel medewerkers van 
bedrijven en instellingen in gemeente De Ronde 
Venen de training ‘GOED omgaan met dementie’ 
gevolgd. Hartelijk dank voor ieders inzet!

Koot Abcoude
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