
Ook op mensen met dementie hebben 
de maatregelen rond de corona-uitbraak 
een enorme invloed. Hieronder staan tips 
en adviezen voor mantelzorgers om deze 
lastige tijd samen zo goed mogelijk door te 
komen. 

Net als bij iedereen, kan bij mensen 
met dementie het nieuws over het virus 
gevoelens van angst en onrust oproepen. 
Een extra risico is dat bij hen een onrustig 
gevoel blijft hangen, maar dat ze vergeten 
waarom ze zich zo voelen.
Denk daarom goed na over: 
• Welke informatie deelt u?
• Naar welke tv-programma’s kijkt u 

(samen)? 
• Welke gesprekken voert u in het bijzijn 

van uw naaste met dementie?

Algemene Tips
• Zorg ervoor dat het gewone leven zoveel 

mogelijk blijft doorgaan. 
• Houd de anderhalve meter afstand, ook 

bij kinderen. Vermijd direct contact en 
drukke plekken.

• Houd contact door (beeld)bellen, 
WhatsApp en tekeningen of brieven via 
de post.

• Doe boodschappen voor meerdere 
dagen, op een rustig moment of laat ze 
bezorgen.

• Zorg voor voldoende ontspanning, 
afleiding, beweging en frisse lucht.

• Zorg voor gevarieerde en gezonde voed-
ing op meerdere eetmomenten per dag.

• Blijf bewegen. Dat kan ook in en om het 
huis. Bewegen heeft een positief effect 
op de eetlust en de nachtrust.

• Is uw naaste een beetje handig op een 
smartphone of tablet? Dan zijn er veel 
spelletjes die u samen op afstand kunt 
spelen, denk aan Wordfeud of Ruzzle.

• Blijf aandacht houden voor persoonlijke
hygiëne (handen wassen, hoesten 
in elleboog, gebruik van papieren 
zakdoekjes) en hygiëne in huis.

• Bent u zelf verkouden, hebt u verhoging
of koorts? 

 Ga niet naar uw naaste toe, maar 
schakel professionele hulp in. In 
De Ronde Venen zijn deskundige 

wordt dementievriendelijk
De Ronde Venen

We zijn nu halverwege het vijfjarige project 
‘De Ronde Venen wordt dementievriende-
lijk’. Normaal gesproken is dat hét moment 
voor een terug- en vooruitblik. Maar dat 
komt wel een andere keer, want het coro-
navirus heeft alles veranderd. Voor nu is 
het belangrijkste er het beste van te maken 
voor mensen met dementie en hun man-
telzorgers. Hopelijk kunnen we op niet al te 
lange termijn nieuwe activiteiten en bijeen-
komsten aankondigen.

Menselijk contact tegen het virus
Wat voor ons het alledaagse leven is,
beleven mensen met dementie als zeer 
verwarrend. Hoe moeten zij de huidige 
situatie ervaren, nu wij al op allerlei 
fronten ontregeld worden? Ik hoorde het
verhaal van het enorme onbegrip bij 
een vrouw met dementie toen ik pas 
een bezoek bracht aan Maria-Oord in 

Vinkeveen. Een lieve dochter stond voor 
het raam hartelijk naar haar moeder te 
zwaaien. De oude vrouw was blij haar kind 
te zien en vroeg of zij binnenkwam. Dat 
kon natuurlijk niet, tot teleurstelling van 
de moeder. Ze begreep niets van de re-
actie van haar dochter. De medewerkers 
van zorginstellingen doen er alles aan om 
er zo goed mogelijk voor de bewoners te 
zijn, voor hen niets dan lof en waardering. 

Maar het gemis van geliefden kunnen zij 
natuurlijk niet wegnemen.

Eenzaamheidsvirus
Koning Willem-Alexander wees er in zijn 
toespraak op dat eenzaamheid ook een 
virus is. Daar ben ik het hartgrondig mee 
eens. Het is een ziekte die de kwetsbare 
ouderen in De Ronde Venen hard treft. Of 
ze nu thuis of in een instelling wonen. Ze 
kunnen niet meer naar de dagbesteding; 
hun naasten komen niet meer op bezoek; 
de huishoudelijke hulp blijft weg vanwege 
verkoudheidsklachten; de activiteiten in 
het verpleeghuis zijn gestaakt, want de 
vrijwilligers mogen niet komen. Degenen 
die aan dementie lijden, snappen vaak 
niet eens waarom het allemaal gebeurt. Ze 
missen alleen de mensen en hun bezigheden. 
Deze leegte kunnen wij als lokale 
samenleving enigszins opvullen door een 

telefoontje, een bezoekje vanachter glas, 
een mailtje of een mooie kaart. Het is voor 
u een kleine moeite, maar voor wie de 
hele dag niemand anders ziet, is menselijk 
contact – in welke vorm dan ook – 
ontzettend belangrijk. 

Mantelzorgers
Ook mantelzorgers staan in deze corona-
tijd voor extra uitdagingen. Wie voor een 
naaste zorgt, heeft op allerlei manieren te 
maken met de gevolgen van de beperkende 
maatregelen. Bijvoorbeeld omdat de dag-
opvang is gestopt, de thuiszorg minder of 
niet komt en sociale contacten zeer beperkt 
zijn. En dat zijn de praktische zaken, daar 
komt de emotionele kant ook nog bij kijken.
De Servicepunten De Ronde Venen bieden  
mantelzorgers een luisterend oor en een hel-
pende hand bij praktische zaken. Bel ze gerust, 
ze zijn er voor u!   Wethouder Alberta Schuurs
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Vragen, zorgen of problemen?
Bel, mail of praat met het 
Servicepuntorganisaties die u graag helpen en 

met u mee meedenken. 
• Vraag tijdig om hulp, wacht niet tot 

het echt niet meer gaat.

AlzheimerTelefoon
Wilt u uw hart luchten of hebt u vragen 
over dementie? De AlzheimerTelefoon is 
gratis bereikbaar op 0800 50 88, zeven 
dagen per week van 9.00 uur tot 23.00 
uur. 

Servicepunt De Ronde Venen
Voor praktische vragen of ondersteuning
kunt ook u contact opnemen met de 
medewerkers van het Servicepunt. 

Het Servicepunt is van maandag tot en 
met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 
uur op 0297 58 76 00.

Mantelzorg De Ronde Venen
Voor mantelzorgondersteuning kunt u 
contact opnemen met Mantelzorg De 
Ronde Venen via mantelzorg@stdb.nl of 
0297 23 02 80.                                                                                                                                  

• Vraag tijdig om hulp, wacht niet tot • Vraag tijdig om hulp, wacht niet tot Hebt u een brief die u niet begrijpt, zorgen 
over uw gezondheid of een probleem met 
fi nanciën? Voor al uw vragen, zorgen of 
problemen kunt u contact opnemen met het 
Servicepunt De Ronde Venen. 

Het Servicepunt geeft gratis advies aan alle 
inwoners in de gemeente. Het maakt niet 
uit of uw vraag gaat over wonen, werken, 
leven, gezondheid, relaties, vervoer, 
financiën of zorg. U kunt er altijd mee 
terecht bij het Servicepunt. Ze hebben 
natuurlijk niet alle antwoorden, maar 
kunnen u (meestal) wel verder helpen. 

Contact met Het Servicepunt 
Het Servicepunt is maandag tot en met 
vrijdag telefonisch bereikbaar op 0297 
58 76 00. U kunt ook zelf langskomen en 
met een medewerker spreken. Dan moet u – 
vanwege de coronamaatregelen – wel eerst 
even bellen om een afspraak te maken. 
Meer informatie over het Servicepunt vindt
u op www.servicepuntderondevenen.nl. 
In het menu Contact is een formulier 
waarmee u uw vraag ook digitaal kunt 
stellen. 

servicepuntderondevenen.nl

0297-58 76 00

CORONAHULP?
Inwoners staan voor u klaar!

Hulp bij de 
boodschappen 

nodig?

Bij het uit-
laten van de 

hond?

Voelt u zich 
eenzaam?

Wilt u elke 
dag gebeld 
worden?

Of heeft u 
andere hulp 

nodig?

Misschien 
wilt u anderen 

helpen?

Neem in alle gevallen dan contact op 
met het Servicepunt. Onze medewerkers 

brengen vraag en aanbod bij elkaar.
zie ook: coronahulp-derondevenen.nl

Beste bezoekers van het Alzheimer Café
 

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het momenteel niet
mogelijk om elkaar te treffen in het Alzheimer Café. Toch willen wij u laten
weten dat we aan u denken en er voor u zijn wanneer dat nodig is.
Wij wensen u heel veel sterkte en kracht in deze lastige periode en wij
hopen u vanaf september weer te kunnen verwelkomen.  
 

 

Mantelzorgers en COVID-19 test
Als mantelzorger kunt u in aanmerking komen voor een COVID-19 test bij de GGD regio Utrecht 
als u klachten heeft (hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts) die passen bij een COVID-19 
besmetting. Meer informatie vindt u op www.ggdru.nl/testbeleid


