De Ronde Venen

wordt dementievriendelijk

Ons project ‘De Ronde Venen wordt dementievriendelijk’ is erop gericht om inwoners
met dementie zo lang mogelijk te laten
meedoen in de samenleving en hun mantelzorgers te ondersteunen.
Het coronavirus had grote gevolgen voor
deze groep. De activiteiten en bijeenkomsten die op de agenda stonden – zoals de
Alzheimer Cafés en het Reizend Gezelschap
- konden niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Vanzelfsprekend staat
de gezondheid van iedereen voorop. Dus
hebben we andere manieren gezocht om
ondersteuning te bieden.
In de eerste maanden betekende dat vooral
een luisterend oor bieden. De medewerkers

inwoners hulp aanbieden en vragen. Een
soort Marktplaats om elkaar te helpen dus.

van de Servicepunten en Steunpunt Mantelzorg zaten hele dagen aan de telefoon
om te horen hoe het ging, praktische hulp
te bieden of gewoon even bij te praten.
Verder zorgde Tympaan-De Baat dat er een
coronasteunpunt kwam: een website waar

Nieuwe activiteiten in het najaar
Sinds enige tijd zijn meer bezoekmogelijkheden, wat een enorme opluchting is voor veel ouderen. We zijn nog wel
heel voorzichtig met het organiseren van
bijeenkomsten. Liever richten we ons op
andere manieren van contact en voorlichting. Zo hebben we een documentaire gemaakt over de fasen van dementie. Deze is
op Wereld Alzheimerdag, 21 september, in
première gegaan en voor iedereen te zien
via onze website.
Verder hebben we informatiekoffers
samengesteld die inwoners kunnen lenen

Ontroerende en indringende documentaire
Op de gemeentelijke website kunt u nu
een ontroerende en indringende documentaire zien over de verschillende stadia van dementie. De documentaire staat
online sinds 21 september, Wereld Alzheimerdag. Op 24, 25 en 26 september zendt
ook RTV Ronde Venen deze documentaire
uit.
De film toont het verhaal van mevrouw
Bogers, vanaf haar beginnende dementie
tot de laatste fase van haar leven op een
gesloten afdeling van een instelling. Freek
Gillissen geeft toelichting bij de beelden.
Gillissen is een expert, hij is verpleegkundig consulent dementie van het Alzheimer
Centrum Vumc.
De documentaire bestaat uit vier delen en

is mede tot stand gekomen dankzij de Alzheimer Cafés De Ronde Venen, Alzheimer
Nederland en RTV Rijnmond.
De Rondeveense Alzheimer Cafés in
Vinkeveen en Abcoude organiseren regelmatig bijeenkomsten voor iedereen
die met dementie te maken heeft. Maar
voorlopig houden ze hun deuren gesloten,
vanwege het coronavirus en de veiligheid
van de kwetsbare doelgroep. Met deze
onlinefilm kunnen de Alzheimer Cafés nu
toch informatie over dementie geven aan
iedereen die daar behoefte aan heeft.

21 september - 16.00 en 21.00 uur
22 september - 09.00 uur
25, 26 en 27 september - 09.00, 16.00 en
21.00 uur
U kunt ook op elk gewenst tijdstip kijken
op de gemeentelijke website:
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

via de Servicepunten. Vergelijkbaar hiermee
is het Geheugenkabinet: een soort minibieb
in Zonnehuis Majella.
Heel fijn is ook dat studenten van de Hogeschool Utrecht het Steunpunt Mantelzorg
meehelpen de zware taak van mantelzorgers te verlichten: een bijzonder welkom
initiatief. Ook de training ‘GOED omgaan
met dementie’ wordt weer opgepakt.
U leest hierover en alle andere activiteiten op deze pagina en op onze website:
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk.
Alberta Schuurs
Wethouder Ouderenbeleid

Gratis onlinetraining voor alle
inwoners en bedrijven
Training is belangrijk in het project ‘De
Ronde Venen wordt dementievriendelijk’.
In verband met de coronamaatregelen
vinden nog geen gezamenlijke trainingen
plaats.
Wel kunt u een onlinetraining volgen via
www.samendementievriendelijk.nl.
In de training leert u mensen met dementie
herkennen en hoe u het beste kunt handelen als u iemand tegenkomt die hieraan lijdt.

Deze letters zijn een ezelsbruggetje voor:

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

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

Lessen GOED omgaan
met dementie op het
VeenLanden College

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

Vanaf eind oktober zijn de koffers te
leen op de Rondeveense Servicepunten. U mag de koffers 4 weken lenen.
Is de koffer uitgeleend, dan kunt u
hem reserveren.

Speciale tablets zorgen voor contact

Niet iedereen vindt het handig om
een koffer mee naar huis te nemen.
Daarom gaat het Steunpunt Mantelzorg in Zonnehuis Majella een
Geheugenkabinet maken. Daarin
vindt u alles over het geheugen
en dementie: van kinderboeken,
volwassenboeken en spellen tot
dvd’s en muziek.
Als de coronacrisis voorbij is
kunt u daar 2 dagen in de week
terecht.
Zodra dit mogelijk is, informeren
wij u hierover.

Voor het contact tussen veel senioren en hun familie zijn iPads en andere tablets een
uitkomst. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor beginnende gebruikers en mensen
met een beperking zijn de meeste tablets vaak veel te ingewikkeld.
Een gespecialiseerd bedrijf heeft voor deze groepen een tablet ontwikkeld met
grote knoppen en duidelijke aanwijzingen. Daarvan heeft Tympaan-de Baat/Steunpunt
Mantelzorg er een aantal besteld. Die worden in bruikleen gegeven aan inwoners met
dementie en mantelzorgers die ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg.
Natuurlijk krijgen de nieuwe gebruikers een goede handleiding, die wordt toegelicht
tijdens een huisbezoek.
Wilt u in aanmerking komen voor een tablet? Neem dan contact op met het Steunpunt:
mantelzorg@stdb.nl of 0297 230 280.

Utrechtse studenten helpen Rondeveense mantelzorgers

De Ronde Venen is een van de deelnemers
aan het Netwerk. Onlangs mocht het lokale
Steunpunt Mantelzorg vier studenten van

de Utrechtse Hogeschool verwelkomen.
Zij gaan ‘respijtzorg’ geven. Dat betekent
dat ze tijdelijk de zorgtaken van een mantelzorger overnemen.
Even ertussenuit
Mantelzorg is normaal gesproken al een
zware taak. En sinds de coronacrisis is die alleen maar zwaarder geworden. Om dat vol te
houden, is het belangrijk dat iemand er soms
even tussenuit kan. Bijvoorbeeld zorgeloos

een stukje wandelen, naar de kapper, of even
helemaal niets.
Daarom nemen de studenten tijdelijk de zorgtaak van de mantelzorger over.
Natuurlijk pas na een kennismaking met de
mantelzorger en de zorgvrager. Ook worden
er afspraken gemaakt over de zorgtaken en
de duur van de respijtzorg.
De studenten van de Hogeschool Utrecht zijn
afkomstig van verschillende opleidingen die
te maken hebben met zorg en welzijn.

Herken jij de signalen van dementie?
Vergeetachtigheid

Slecht beoordelingsvermogen

Het VeenLanden College Mijdrecht en
Vinkeveen is vorig jaar gestart met lessen
‘GOED omgaan met dementie’.

 Nieuwe informatie, belangrijke data of gebeurtenissen
vergeten
 Steeds opnieuw dezelfde vragen stellen

 Situaties lastiger kunnen inschatten
 Moeilijker keuzes kunnen maken

Leerlingen uit de onderbouw krijgen
in de projectweek voorlichting over
dementie.
Begeleid
door
docenten
en medewerkers van Tympaan-De Baat
leren via zij filmpjes en voorbeelden uit het
dagelijks leven hoe zij goed kunnen omgaan
met mensen met dementie.

 Meer moeite hebben met gewone handelingen, zoals een
boodschap doen of iets regelen
 Lastiger dingen kunnen plannen
 Moeite met het in de juiste volgorde uitvoeren van
handelingen, zoals aankleden

Ook dit najaar komen dementie en mantelzorg weer aan de orde tijdens de workshops in de projectweek.

Dankjewel

Wanneer mensen worden geconfronteerd met een slechter functionerend geheugen of dementie, gaan ze vaak op zoek naar extra informatie. Het Steunpunt Mantelzorg heeft een selectie
gemaakt uit het grote aanbod en daarmee 4 koﬀers gevuld: Eerste Hulp Bij Dementie koﬀers.

Studenten van de Hogeschool Utrecht
ondersteunen Rondeveense mantelzorgers
in hun zware taak, zodat die even ‘tijd voor
zichzelf’ hebben. Dit bijzondere initiatief is
het resultaat van de samenwerking tussen
de Hogeschool en het Netwerk Dementie
Westelijk Utrecht.

Kijkt u mee?
RTV Ronde Venen zendt de documentaire
uit op:

GOED omgaan met dementie

EHBD-koﬀers: informatie over
de werking van het geheugen

Problemen met dagelijkse handelingen

Vergissingen met tijd en plaats
 Verdwalen op een vaste route
 Niet weten welke dag het is

Taalproblemen

Terugtrekken uit sociale activiteiten
 Minder dingen ondernemen
 Minder contact zoeken met anderen

Veranderingen in gedrag en karakter
 Ander gedrag vertonen (verward, achterdochtig, angstig
of verdrietig)
 Een stemming die zonder duidelijke aanleiding omslaat

Onrust
 Altijd op zoek zijn naar iets
 Steeds willen opruimen
 Voortdurend het gevoel hebben iets te moeten

 Gesprekken moeilijk kunnen volgen
 Niet of slecht op woorden of namen kunnen komen

Problemen met zien

Kwijtraken van spullen

 Afstanden minder goed kunnen inschatten
 Moeite met lezen en het onderscheiden van kleur en
contrast

 Niet meer kunnen achterhalen waar spullen gebleven zijn
 Spullen op vreemde plekken neerleggen

Met de hulp van de studenten wil het
Steunpunt Mantelzorg ook zijn bereikbaarheid verbeteren, zegt Margo Bosma. “Sinds
de uitbraak van corona merken we dat veel
mensen met hulpvragen blijven zitten. Huisbezoeken waren bijna niet meer mogelijk.
Daarom werken we aan een nog betere
telefonische bereikbaarheid. Iedereen die
vragen heeft over praktische zaken of in het
dagelijks leven ergens tegenaan loopt, kan
bellen met ons. Natuurlijk zijn we er ook
voor mensen die gewoon een luisterend oor
nodig hebben.” Bosma is coördinator van
het project Samen Dementievriendelijk.
Daarnaast heeft het Steunpunt Mantelzorg
plannen om op vaste tijden een inloopspreekuur te organiseren, zodra de coronamaatregelen het mogelijk maken.
Meer informatie over respijtzorg
Bent u mantelzorger en wilt u gebruikmaken van respijtzorg?
Informeer dan bij Steunpunt Mantelzorg:
mantelzorg@stdb.nl of 0297 230 280.

