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NASLAGBOEKJE 
MANTELZORGERS
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Tijdens diverse bezoekjes aan verschillende 

informatiebijeenkomsten op het gebied van 

Alzheimer/Dementie kwamen we als Werkgroep 

Dementie van Boarnsterhim State tot de constatering 

dat veel bezoekers van dergelijke bijeenkomsten 

(vaak zelf ook mantelzorgers) naast het zoeken van 

erkenning ook een geweldige informatiehonger 

hebben. 

Deze constatering was voor ons als werkgroep 

reden om eens te gaan kijken op welke wijze wij 

aan die geweldige informatiebehoefte concrete 

invulling kunnen geven middels het maken van een 

soort van naslagwerk met praktische informatie en 

doorverwijzingen voor mantelzorgers.

VOORWOORD
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INHOUDSOPGAVE

De samenstelling en persoonlijke interesses van de 

werkgroep heeft gemaakt dat we op de navolgende 

pagina’s de volgende punten nader voor u uitgewerkt 

hebben: 

• Veranderende rol van Partner naar Mantelzorger.

• Handleiding bij het maken van een herinneringsboek.

• Hulpmiddelen thuis blijven wonen.

• Incontinentiematerialen en vergoedingen.

• Praktische tips (taxipas, mogelijkheden WMO, etc.).

•	 Dementie	in	film	en	boekvorm.

• Beeld en geluid.

• Levensvragen.

• en Levenseind.

Wij realiseren ons dat wij met bovenstaande verre 

van volledig zijn, (op internet kun je uren zoet zijn en 

buitengewoon interessante dingen vinden) maar we zijn 

wel van mening dat de verschillende punten interessante 

vertrekpunten kunnen zijn voor een verdere (persoonlijke) 

uitdieping en hopen dat dit naslagwerkje van praktische 

steun kan zijn bij de veranderde situatie van partner naar 

mantelzorger.

Afsluitend willen we nog wel één punt extra onder uw 

aandacht brengen; van verschillende kanten is ons gewezen 

op	het	vroegtijdig	regelen	van	een	financiële	volmacht	voor	

de mantelzorger(s). 

Eventueel in samenspraak met een onafhankelijke derde 

partij, die vertrouwen geniet, zoals bijvoorbeeld de huisarts. 

Want als dit in een later stadium in het dementieproces 

gerealiseerd dient te worden verloopt dat via de rechtelijke 

macht en kan dat proces veel voeten in de aarde hebben. 

Op de site van dementie.nl vindt u over dit onderwerp 

praktische tips en aanbevelingen die de moeite van het 

lezen waard zijn.

 

Tenslotte hopen wij dat u als lezer evenveel genoegen 

en inzichten beleeft aan dit naslagwerk als wij bij het 

samenstellen ervan. 

Werkgroep Dementie Boarnsterhim State

Rita Wierda, Shanti Khoesiaal, Aukje Wiersma, Hilda Jetten 

en Nico Schoonen

http://dementie.nl
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VERANDERENDE ROL VAN  PARTNER NAAR  MANTELZORGER

Het gewone leven komt ernstig in gedrang wanneer mensen 

geconfronteerd worden met de diagnose dementie. 

Niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor zijn/haar 

partner, kinderen, vrienden en andere naasten. De persoon 

in kwestie krijgt te maken met ingrijpende levensvragen: 

Er verandert iets in mij (medisch)

Hoe ga ik daarmee om? (psychologisch)

Hoe reageert mijn omgeving? (sociaal)

Een mens met dementie is echter meer dan zijn of 

haar aandoening. Mensen met dementie maar ook hun 

mantelzorgers hebben behoefte aan een vorm van 

ondersteuning die niet alleen op handelen is gericht, 

maar vooral op luisteren en op het verlenen van steun 

bij veranderende relaties. Men wil de draad van het sterk 

veranderende leven weer oppakken maar moet een andere 

invulling van dagelijkse bezigheden zoeken. Ook relaties met 

de sociale omgeving veranderen. Daarbij blijft men behoefte 

houden aan respect- als volwaardig mens te worden 

aangezien-, regievoering over het eigen leven, gezelschap 

en belangstelling. Dat is een grote uitdaging voor mensen 

met dementie en hun omgeving. Maar met de juiste hulp kan 

het zeker wel.

Zeker met behulp van een uitgave van het Netwerk 

Dementie Noord-Holland Noord: “Spreken over vergeten”.  

Met dit boekje, geschreven vanuit het perspectief van 

mensen met beginnende dementie, kunnen zij samen met 

hun partner/mantelzorger(s) stapsgewijs hun wensen voor 

de toekomst verkennen en op papier zetten. 

Het boekje is opgedeeld in drie delen:

In het eerste deel kunnen de belangrijke zaken uit het leven 

genoteerd worden zodat mensen om u heen (de partner en/

of uw toekomstige hulpverleners) u nog beter leren kennen.

Het tweede deel van het boekje gaat over vier onderwerpen:

• Mensen die belangrijk voor u zijn

• Uw woonomgeving

• Uw manier van leven

• En uw wensen voor de toekomst

En in het derde deel van het boekje wordt gevraagd na te 

denken over het nemen van beslissingen in de toekomst, 

zoals	wie	mag	ondersteunen	bij	financiën	en	administratie	

en wie mag ondersteunen bij medische zaken. Of welke 

afspraken juridisch vastgesteld moeten worden zoals 

bijvoorbeeld een (levens-)testament.
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De insteek van het werkboek “Spreken over vergeten” is 

dat mensen met (beginnende) dementie en de naasten 

uitgedaagd worden om na te denken over de toekomst en 

wat de eventuele bucketlist is van de persoon in kwestie. 

In de dagelijkse praktijk komt er nogal veel op een bordje 

als men geconfronteerd wordt met de diagnose dementie. 

Dit werkboek dient als een belangrijk document voor 

hulpverleners, naasten en familie waar vragen, wensen en 

vervolgstappen geordend worden. 

Belangrijk om te melden is dat het een werkdocument 

is welke periodiek getoetst kan worden en of het nog 

overeenkomt met de wensen en behoeftes van dat 

moment. Een bijkomend voordeel is dat het werkboek kan 

helpen bij de acceptatie van de ontstane situatie. Vanuit 

het perspectief van de kinderen betekent het dat ze een 

concrete bijdrage kunnen doen en mee mogen/kunnen 

denken over het vervolg en de toekomst van hun vader of 

moeder. 

Omdat alle relevante informatie, wensen en behoeften op 

papier staan, weet iedereen wat de wensen en verlangens 

zijn en kan dat openheid in de ontstane situatie bevorderen.

Een ander groot voordeel is dat door erover na te denken 

en te praten, er automatisch gesproken kan worden over 

de ontstane hulpvraag en hoe het opgelost zou kunnen 

worden zonder dat het automatisch bij de partner of 

kinderen terecht komt. 

Het boekje is tegen kostprijs (slechts € 6,95) te bestellen bij 

het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord door middel 

van het sturen van een email naar: 

sprekenoververgeten@geriant.nl

Tevens kan het gratis gedownload worden op de website: 

www.sprekenoververgeten.nl

mailto:sprekenoververgeten%40geriant.nl?subject=
http://www.sprekenoververgeten.nl
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HANDLEIDING BIJ HET MAKEN VAN EEN 
HERINNERINGSBOEK

“Van harte gefeliciteerd, volgens ons staat u op het punt om 

aan iets heel erg leuks te beginnen...

Iets wat ontzettend leuk voor onze bewoner(s) is maar ook 

iets wat heel erg leuk is voor u, de samensteller van dit 

Herinneringsboek. Maakt u er een gezamenlijke productie 

met de hele familie van, dan natuurlijk allemaal van harte 

gefeliciteerd.”

Met bovenstaande woorden begonnen we als werkgroep 

twee jaar geleden het begeleidend schrijven van het 

herinneringsboek-project van aan onze bewoners van 

Boarnsterhim State en hun familie. Een project wat tijdens 

het maken ervan een andere vorm en opzet kreeg. 

Gaandeweg het project ontdekten we namelijk dat heel 

veel mensen ooit begonnen waren met het schrijven 

van hun levensverhaal, maar ook dat zeer weinig de 

eindstreep haalden.

We willen graag binnen Boarnsterhim State onze 

bewoners beter leren kennen en hun levensverhaal 

gebruiken bij de begeleiding. Het zou ons 

aanknopingspunten bij de dagelijkse verzorging kunnen 

bieden en tevens handvatten om een veilige omgeving 

voor	onze	bewoner(s)	te	creëren	in	de	onderlinge	

communicatie. 

Tijdens de voorbereidingen merkten we dat de ene 

herinnering de andere herinnering boven liet komen 

waardoor we het Levensverhaal-concept hebben 

veranderd in een Herinneringsboekwerk. Tevens besloten 

we om de vorm en inhoud te laten bepalen door de 

samensteller(s) om hun zo de gelegenheid te geven er 

een eigen productie van maken. 

Wij kozen voor deze aanpak omdat een herinneringsboek 

eigenlijk nooit af is en we het organisch wilden laten 

groeien door het toevoegen van passende verhalen, 

anekdotes, herinneringen en foto’s die te mooi zijn om er 

niet aan toe te voegen. 

Om toch een logische opbouw in het herinneringsboek te 

krijgen, hebben we vijf aandachtsvelden geformuleerd die 

samen, naar ons idee, een evenwichtige invulling kunnen 

geven aan dit unieke document.
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De vijf aandachtsvelden hebben wij als volgt bepaald:

• Familie, gezin en opvoeding,

• scholing, opleiding en werkzame leven,

• verkeringstijd/huwelijk, partner, kinderen en   

 woonplaatsen,

• vakanties, met ouders, met vrienden of vriendinnen  

 en later met eigen gezin,

• en de overige anekdotes, wetenswaardigheden,   

 markante vrienden/kennissen en de dingen die    

 niet gevraagd zijn maar zeker genoemd moeten   

 worden.

 

Voorafgaand aan elk aandachtveld hebben wij een aantal 

vragen geformuleerd die als suggestie kunnen dienen 

voor de uitwerking maar louter gelezen moeten worden 

als een mogelijke aanleiding voor een herinnering en zeker 

niet als invuloefening. Het is immers een eigen productie, 

u bent vrij om te bepalen wat u wel en niet wilt beschrijven. 

Mocht u foto’s willen invoegen, als ondersteuning bij een 

verhaal, ga dan gerust uw gang. Deze kunnen voor onze 

bewoner(s) een aanknopingspunt voor weer een prachtige 

herinnering geven. 
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Familie, gezin en opvoeding

In dit hoofdstuk komen de kinderjaren aan bod: In wat voor 

gezin is de bewoner geboren, wie waren zijn/haar vader 

en moeder, waren er nog broers en zussen, in wat voor 

huis werd er gewoond, is er verhuisd en welke ingrijpende 

dingen zijn er toen gebeurd? 

• Wat was de volledige naam van vader, zijn   
 geboortedatum en welke geboorteplaats en   
 wanneer is hij overleden?

•  Wat was het beroep van vader, uit wat voor gezin   
 kwam hij, hoe herinnert u hem en wat voor karakter  
 had hij?

•  Wat was de volledige naam van moeder, haar 
 geboortedatum, welke geboorteplaats en    
 wanneer is zij overleden?

•  Had moeder naast de zorg voor het gezin nog   
 andere bezigheden of een baan? Uit wat voor gezin  
 kwam zij, hoe herinnert u haar en wat voor karakter  
 had ze? 

•  Wanneer bent u geboren en wat is uw volledige   
 naam?

•  Waar bent u geboren: Thuis of in het ziekenhuis?

•  Lijkt u op uw vader of op uw moeder, qua uiterlijk   
 en qua karakter?

•  Waar werd er gewoond ten tijde van uw geboorte,  
 in wat voor huis en met hoeveel personen en zijn   
 jullie nadien nog verhuisd?

•  Wat zijn de namen en geboortedata van de   
 eventuele broers en zussen? 

•  Wie leven er nog en zo niet wanneer zijn ze   
 overleden?

•  Kan er een familiestamboom gemaakt worden?

•  Welke dagelijkse rituelen herinnert u zich nog? En  
 welke hebt u overgenomen?

•  Wat at u als kind het liefst? Hoe werden de   
 verjaardagen gevierd?

•  Wat deden uw ouders graag met het gezin?

•  Woonden opa en oma of familieleden in de buurt?  
 Of misschien wel bij jullie in huis?

•  Waren er familieleden of buren waar een speciale  
 band mee was?
 
•  Welke “grote” gebeurtenissen zijn er in de jeugd   
 voorgevallen en welke herinneringen heeft   
 u daaraan?

•  Heeft u herinnering aan speelgoed: wat u kreeg bij  
 een verjaardag, van Sinterklaas of de Kerstman?



9

•  Is er iets in de jeugd gebeurd dat grote indruk op u  
 gemaakt heeft?

•  Kunt u het huis beschrijven waarin u opgegroeid   
 bent? Kent u het adres nog en bestaat het mogelijk  
 nog? Stond het in een stad of dorp?

•  Welke meubels herinnert u nog die in uw ouderlijk  
 huis stonden?

•  Was er een speciale plek in huis of in de tuin voor  
 u? En zo ja waarom?
 
•  Herinnert u nog wanneer jullie radio, TV of telefoon  
 kregen en wat voor invloed had dat op het gezin? 

•  Werd er thuis muziek gemaakt en zo ja door wie en  
 met welk instrument?

•  Aan welke spelletjes uit die tijd heeft u    
 herinneringen en zo ja welke?

•  Wat weet u nog van de wijk of buurt waarin u bent  
 groot geworden? Zijn er nog herinneringen aan   
 speciale feesten of vieringen?

•  Zijn jullie, vaak, verhuisd? Waarnaar toe en mogelijk  
 waarom?

•  Welke herinneringen heeft u daaraan en was het   
 lastig om afscheid te moeten nemen van uw   
 oude omgeving?

•  Zijn er herinneringen aan de kleding die toen   
 gedragen werd of moesten gedragen worden?
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Scholing, opleiding en werkzame leven 

In dit hoofdstuk komen de scholing, de 

vervolgopleiding(en) en het arbeidsverleden aan bod: op 

wat voor lagere school heeft bewoner gezeten, waren 

er mogelijkheden voor vervolgonderwijs, werd er een 

avondschool bezocht of werd er na de lagere school 

meteen een baan gezocht? Wat vond de bewoner mooi 

op school zoals vakken, herinneringen aan leerkrachten. 

Zijn er blijvende vriendschappen uit die periode ontstaan? 

Wat is het arbeidsverleden, welke functie(s) en bij welke 

organisaties?

•  Naar wat voor lagere school werd er gegaan?

•  Was dat met meer kinderen uit het gezin?

•  Welke vriendjes of vriendinnetjes kunt u nog   
 herinneren? 

•  En met welke is een blijvende vriendschap   
 ontstaan? 

•		 Was	er	een	favoriete	juffrouw	of	meester?	
 En zo ja waarom?

•  Welke vakken vond u leuk? Wat was uw    
 lievelingsvak?
 
•  Welke jeugdboeken las u? En wat was uw favoriet?

•  Naar welke vervolgonderwijs ging u na de lagere   
 school? 

•		 En	moest	u	daarvoor	een	eind	fietsen?	Deed	u		 	
 dit alleen of was er een groep(je) waar gezamenlijk  
 mee gereden werd?

•  Met wie trok u toen het meest op?

•  Werden er regelmatig feesten op school    
 georganiseerd? 

•  Werd er in die periode veel aan sport gedaan en   
 was u lid van een vereniging of club?

•  Heeft muziekles gehad en speelde u ook een    
 instrument?

•  Welke nummers of artiesten herinnert u uit de   
 middelbare schoolperiode? 

•  Welke boeken uit uw middelbareschooltijd waren  
 favoriet? Las u graag?

•  Wat was het vakkenpakket waarin examen gedaan  
 werd? 

•  Zijn er nog herinneringen over de     
 eindexamenperiode en de feesten daarna?

•  Werd er na de middelbare school nog een   
 vervolgopleiding gedaan? En zo ja welke?

•  Moest u daarvoor het huis uit en waarnaartoe?
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•  Hoe verliep de vervolgopleiding en welke    
 herinneren of anekdotes zijn er uit die tijd?

•  Is er nog contact met studiegenoten uit die tijd?

•  Moest er na de middelbare opleiding nog gediend  
 worden in militaire dienst?

•  Hoe is de militaire diensttijd verlopen? 

•  Of ben u na de middelbare school meteen gaan   
 werken?

•  Wat was uw eerste baan en bij welk bedrijf?
 Heeft u nog een avondschool doorlopen en hoe   
 verliep het studeren en werken?

•  Hoe is uw arbeidsleven vervolgens verlopen?

•  Wat is de mooiste herinnering uit het begin van uw  
 carrière en waarom?

•  Waar bent u het meest trots op vanuit uw    
 arbeidsverleden gezien?

•  Zijn er nog collega’s waar u privé ook mee omging  
 en wat deden jullie zoal?
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Verkeringstijd/huwelijk, partner, kinderen 
en woonplaatsen

•  Waar heeft u uw partner ontmoet? 

•  Bij welke gelegenheden ging u naar toe? Welke   
 was favoriet?

•  Op welk moment hadden jullie verkering?

•  Was er sprake van een vriendengroep en zo ja is   
 daar nog lang contact mee gehouden?

•  Hoe verliep de verkeringstijd?

•  Speelde de militaire diensttijd nog een rol in deze  
 periode en zo ja welke?

•  Op welk moment is de verloving aangekondigd?

•  Werd er gespaard voor een uitzet? 

 •  Hoe waren de voorbereidingen voor het huwelijk?

•  Hoe verliep de huwelijksdag en zijn er ook foto’s   
 gemaakt?

•  Werden er toen nog gedichten gemaakt, sketches  
 gespeeld of op maatgemaakte liedjes gezongen? 

•  Was er meteen een eigen woonplek of moest er   
 nog eerst ingewoond worden?

•  Mocht de vrouw des huizes blijven werken of   
 volgde er automatisch ontslag?

•  Waar was de heer des huizes werkzaam en in   
 welke functie?

•  Zijn er nog foto’s van de eerste huwelijksjaren en   
 van de eerste woning?

•  Wanneer zijn de kinderen geboren en welke   
 verhalen zijn uit die tijd bekend?

•  Welke liedjes werden in die tijd graag gezongen?

•  In hoeverre speelde het geloof een rol? Bij   
 schoolkeuze? En bij de opvoeding?

•  Had u huisdieren en welke herinneringen heeft u   
 daaraan?

•  Woonde u in een kinderrijke buurt? En waarin uitte  
 zich dat?

•  Wat weet u nog van de buurt (of buurten) waarin u  
 woonde of gewoond heeft?

•  Zijn er nog “speciale” buren geweest? En zijn er   
 blijvende contacten aan over gehouden?

•  Was er een buurtvereniging en wat werd er zoal   
 georganiseerd? 

•  Was de peuterspeelzaal en de lagere school in de  
 directe omgeving en zijn daarvan nog verhalen   
 bekend?

•  Zijn er nog ingrijpende gebeurtenissen geweest op  
 het gebied van de kinderen?

•  Welke vormen van vervolgonderwijs hebben de   
 kinderen bezocht?
 
•  Hebben de beroepskeuzes van uw kinderen u   
 verbaasd? 
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•  Moesten uw kinderen het huis uit vanwege hun   
 vervolgopleiding?

•  Op welk moment woonde u weer alleen met uw   
 partner?

•  Wat is er in het kort van uw kinderen geworden?

•  Wie zijn de partners van uw kinderen en heeft u   
 foto’s van hun gezin?

•  Heeft u (achter)kleinkinderen en zo ja hoe oud, van  
 wie, hoe heten ze en zijn er foto’s?

•  Wat weet u van uw (achter)kleinkinderen? 

Vakanties, met ouders, met vrienden of 
vriendinnen en later met eigen gezin

In dit hoofdstuk komen de verschillende vakanties aan 

bod: wat weet u nog van hoe u vroeger op vakantie ging, 

huurden uw ouders een huis aan de kust of was het een 

dag naar de speeltuin? Waar ging de eerste vakantie 

met uw partner naar toe? En met welk vervoermiddel: 

de	fiets,	de	brommer,	de	trein	of	misschien	wel	met	

een automobiel? Hoe zagen de vakanties met uw gezin 

eruit? En waar gingen die vakantie naar toe? Welke 

herinneringen heeft u nog van welke vakanties? En hoe 

anders werd het toen er kinderen bij kwamen? Hebben 

uw kinderen uw reislust overgenomen of misschien wel 

maximaal opgerekt?
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•  Ging u met uw ouders jaarlijks op vakantie? 
 Met welk vervoermiddel?

•  Waar ging u zoal naar toe?

•  Welke herinneringen heeft u aan die tijd?

•  Ging u met vrienden of vriendinnen op vakantie en  
 zo ja, waarnaartoe? 

•  Waar ging de eerste vakantie naar toe met uw   
 partner? Uit logeren of met de tent? 

•  Met welke vervoersmiddel ging u toen op vakantie?

•  Gingen jullie alleen of met een groep? Of was het  
 een georganiseerde reis?

•  Hoe anders werden de vakanties met de kinderen  
 erbij? 

•  Was er een favoriet vakantieland? Of een favoriete  
 vakantieplek?

•  Kon u goed uit de voeten in de vreemde talen? Of  
 was het handen- en voetenwerk?

•  Wat zijn de mooiste verhalen van dat handen en   
 voetenwerk?

•  Hield u rekening met anderen bij de keuze van   
 vakantieplek en periode?

•  Zijn er nog vakantiefoto’s van de verschillende   
 vakanties?

•  Ging u ook op wintersport?

•  Op welk moment gingen uw kinderen hun eigen   
 weg? En hoe vond u dat?

Zijn er nog hilarische herinneringen 
die niet onbenoemd mogen blijven?

Anekdotes, wetenswaardigheden, markante vrienden/

kennissen en de dingen die niet gevraagd zijn maar zeker 

genoemd moeten worden.

In dit hoofdstuk kan alles geplaatst worden wat nog niet 

aan de orde gekomen is maar zeker de moeite waard 

is om genoemd te worden. Foto(-collages), dierbare 

herinneringen, tekeningen, ontroerende verhalen, 

gedachtes over plekken, plaatsen of momenten kunnen 

hier een plek krijgen. Kortom, dit hoofdstuk is de 

voorlopige afsluiting van een reis door het leven van uw 

ouder(s) waarvan wij hopen dat het u ook veel plezier heeft 

gebracht. We realiseren ons dat achter elke deur weer 

verschillende deuren zijn die geopend kunnen worden en 

elk een nieuwe schat kunnen bevatten over uw leven of 

het leven van uw ouder(s). 

Schatten, in de vorm van verhalen, anekdotes of 

opduikende foto’s, die toegevoegd kunnen/moeten 

worden in dit herinneringsboek waardoor gaandeweg 

de tijd een nog completer document ontstaat. Daarmee 

kunnen vervolgens herinneringen opgehaald en verhaald 

kunnen worden aan uw kinderen, kleinkinderen of 

achterkleinkinderen.
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HULPMIDDELEN BIJ THUIS BLIJVEN WONEN

Voor de veiligheid en het gemak kunnen kleine aanpassingen 

ervoor zorgen dat uw naaste zichzelf niet bezeert, meer 

overzicht houdt en bepaalde dingen zelf kan blijven doen. 

Maak de woning veilig

Doordat uw naaste geleidelijk minder goed in staat zal zijn 

om haar handelingen goed te overzien of uit te voeren, is het 

van belang om haar omgeving eens kritisch te bekijken. Hoe 

is het met de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de 

woning en inrichting? Zijn er drempels of snoeren waar uw 

naaste over kan struikelen? Staan er veel overbodige spullen 

in de kamer, waardoor het overzicht kan wegraken? Zijn er 

scherpe hoeken of randen waaraan ze zich kan bezeren? 

Hangen er rookmelders in huis? Gaat het koken nog veilig? 

En hoe gaat strijken? 

Vaak kunt u al met weinig ingrijpende maatregelen 

verbeteringen aanbrengen. Dat kleed met dat opkrullende 

randje kan misschien beter eens de deur uit, bijvoorbeeld. 

Een dranger op dat kastdeurtje dat steeds zo snel dichtklapt, 

voorkomt dat er vingers tussen kunnen komen. Beschermers 

op de scherpe hoeken van de salontafel zorgen ervoor dat 

zij zich er niet aan bezeert wanneer zij zich stoot. 

Dementie zorgt ervoor dat je naaste langzamerhand 

vanzelfsprekende vaardigheden verliest. Daardoor kan hij/zij 

tegen problemen aanlopen in huis. Gelukkig zijn er voor veel 

dingen oplossingen en aanpassingen te bedenken. Op die 

manier kan je naaste op een prettige en veilige manier thuis 

blijven wonen.

Voor je naaste is een vertrouwde omgeving belangrijk. Doe 

pas aanpassingen als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld 

omdat iets onhandig of onveilig is geworden. Door het huis 

beetje bij beetje aan te passen blijft het zijn of haar thuis.

Zorg voor overzicht

Overzicht is voor je naaste met dementie erg belangrijk. Er zijn 

verschillende manieren om het huis overzichtelijker te maken:

• Berg spullen op een logische en herkenbare plek op.

• Vermijd kasten met veel lades en deurtjes.

• Plak foto’s, pictogrammen of etiketten op (kast)  

 deuren, laden en potten. Zo weet je naaste waar ze  

 bepaalde spullen kan vinden of waar de ruimte   

 voor is.

• Gebruik in de keuken doorzichtige bewaardozen,   

 weckpotten of blikken met vensters. 



16

• Hang een memobord op om foto’s op te hangen   

 en om geheugensteuntjes en afspraken op   

 te kunnen schrijven. 

• Zet de favoriete bank of stoel van je naaste zo neer  

 dat ze de ruimte goed kan overzien en tegelijkertijd  

 naar buiten kan kijken.

• Hang een klok in het zicht, zodat je naaste zich   

	 kan	oriënteren	op	de	tijd.	Soms	werkt	het		 	 	

 beter om een klok met kalenderfunctie of    

 ochtend-, middag- en avondaanduiding te   

 gebruiken. 

• Zorg voor kleurcontrast, zodat je naaste dingen   

 beter kan onderscheiden. Kies voor een deurklink  

 die een andere kleur heeft dan de deur, een   

 rode  wc-bril als de toiletruimte verder wit  is en   

 gekleurd servies op een witte tafel.

Minder prikkels

Te veel prikkels kunnen je naaste onrustig en angstig 

maken. Het aantal prikkels verkleinen, kan als volgt:

• Vermijd drukke prints en patronen in het tapijt,   

 kleden, behang en gordijnen.

• Bedek glanzende en spiegelende oppervlakken.   

 Bijvoorbeeld door een spiegel weg te halen   

 en een  (vloer)kleed op een glimmende tafel   

 of vloer te leggen.

• Je naaste kan bij televisieschermen of foto’s   

 denken dat er iemand naar haar kijkt. Zet in   

 dat geval de tv en foto’s in een kast die dicht kan.

Veiligheid

Naast prettig, wilt u ook veilig blijven wonen. 

Onderstaande tips maken het huis veiliger:

• Plaats geen spullen in de vaste looproutes van   

 je naaste. Zorg dat er niet kan gestruikeld wordt   

 over snoeren, losliggende kleedjes en bijzettafels.

• Zet objecten zoals een kapstok, schoenenrek en   

 paraplubak allemaal aan één zijde van de gang.

• Vervang servies van aardewerk en glas door   

 stevige en duurzame exemplaren van kunststof die  

 niet kunnen breken of splinteren.

• Een aangename temperatuur in huis is belangrijk.  

 Vervang digitale thermostaten met veel knopjes   

 voor een eenvoudigere herkenbare thermostaat   

 met alleen een hoog/laag-knop. 

• Zorg voor voldoende (dag)licht. Laat ’s nachts een  

 nachtlampje branden of schaf verlichting aan die   

 werkt op een bewegingssensor. Zo kan je naaste 

 ’s nachts de weg naar de wc makkelijker vinden.

• Plaats rookmelders en koolmonoxidemelders in   

 de woonkamer, keuken en slaapkamer, zodat je   

 naaste gewaarschuwd wordt in geval van brand.
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• Verhogers voor het meubilair en speciale sta-op-  

 kussens of -stoelen zorgen ervoor dat je naaste   

 makkelijk kan opstaan uit bed of stoel. 

• Er zijn speciale medicijndoosjes te koop die met   

 signalen aangeven dat het tijd is om de medicijnen  

 in te nemen. Vraag ernaar bij uw apotheek.

• Sommige oplossingen die veilig zijn voor kleine   

 kinderen, zijn ook heel handig voor je naaste met   

 dementie. Denk aan deurstoppers     

 of deurklemmen die voorkomen dat er vingers   

 tussen de deur komen. Of een raamkierventilatieset  

 of raamuitzetter, die ervoor zorgen dat een raam of  

 de deur slechts acht of tien centimeter open kan.

• Berg gevaarlijke spullen, zoals giftige    

 schoonmaakmiddelen of een boormachine,   

 op in een kast die op slot kan.

Deze en nog veel meer praktische tips kunt u vinden op de 

website: www.dementie.nl. Deze website bevat een zeer 

groot	aantal	praktische	tips,	filmpjes	en	uitleg	over	heel	

veel zaken aangaande dementie. Zeer de moeite van het 

bezoeken waard.

Tevens kunt u ook terecht bij de Alzheimer telefoon 

0800-5088. Deze, gratis, hulplijn is 7 dagen per week van 

09.00 tot 23.00 uur beschikbaar voor hulp en advies.

Een andere waardevolle site die de moeite van het 

bezoeken waard is MantelzorgNL, de landelijke vereniging 

die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor 

een naaste. Zij zetten zich met hart en hoofd in voor alle 

mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen.

Op hun site kunt u informatie en doorverwijzingen vinden 

op het gebied van:

• Geldzaken;

• Wonen;

• Werk;

• Wetten en regels;

• Gemeente en Zorg;

• Delen van Zorg;

• Steun en advies;

• Technologie in de zorg;

• Balans;

• En het delen van ervaringen.

MantelzorgNL is de spin in het web die mensen en 

organisaties aan elkaar verbindt. Samen met 350 

aangesloten organisaties bieden zij informatie, advies en 

steun aan mantelzorgers. 

Vragen? Bel de Mantelzorglijn 030 - 760 60 55 of mail naar 

mantelzorglijn@mantelzorg.nl

http://www.dementie.nl
https://mantelzorg.nl
mailto:mantelzorglijn%40mantelzorg.nl%20%20?subject=
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INCONTINENTIEMATERIALEN EN VERGOEDINGEN

Incontinentieproducten van alle tijden

Incontinentie is soms nog een beetje een taboe. We 

praten er niet snel over. Toch komt incontinentie bij 

alle leeftijdsgroepen voor. Bij kinderen, volwassenen 

en ouderen, bij mannen en vrouwen. Bijna een miljoen 

Nederlanders hebben last van een vorm van incontinentie.

Ook is incontinentie van alle tijden. Dat geldt ook voor de 

materialen, al waren die vroeger erg primitief. Bladeren 

van planten en dierenvellen vormden in de oudheid de 

grondstoffen	voor	luiers.	Later	werden	dat	katoenen	en	

linnen doeken. Na gebruik werden ze uitgespoeld en 

gedroogd in de zon, bij het vuur of bij de kachel. Toen 

er	steeds	meer	kennis	kwam	over	bacteriën,	gingen	

moeders de katoenen luiers in ketels koken. Een tijd- en 

energieverslindende bezigheid.

Papierpulp

De eerste luier werd in de jaren ’50 bedacht door de 

Amerikaanse moeder Marion Donovan, die er eerst eentje 

maakte van douchegordijn en later van parachutestof. Al 

snel kwamen de eerste wegwerpluiers. Die hadden maar 

een klein absorptievermogen en waren daardoor duur in het 

gebruik.

Schone papierpulp – cellulose - bleek uiterst geschikt als 

vulling, maar de wegwerpluiers waren nog wel erg dik 

en zwaar. Dat verandert wanneer er aan de cellulose een 

super absorberend polymeer (SAP) wordt toegevoegd. 

Deze SAP-korrels kunnen tegenwoordig duizend keer hun 

eigen gewicht aan vocht opnemen. Het gewicht van een 

wegwerpluier en van incontinentiemateriaal is nu nog maar 

de helft van wat het vijftien jaar geleden was. Vandaag de 

dag zijn er materialen in alle soorten en maten, die ook nog 

eens volledig in het milieu kunnen worden afgebroken.

De meest gebruikte 
incontinentiematerialen

‘Luiers voor volwassenen’

Het eerste waar we aan denken bij urineverlies is de luier. 

Voor volwassenen spreken we over pants (luierbroek/

incontinentiebroek/incontinentieluier) of slip. De broekjes 

zijn om in te stappen, en worden, net als een luier voor 

baby’s, op de heup vastgezet. Het voordeel van de 

luierbroek en slip is dat ze om het onderlichaam zijn 

geklemd. Ze slaan daar alle vocht op en houden het blijvend 

vast. Wanneer het incontinentiemateriaal goed aansluit op 

het lichaam, is de kans klein dat nog urine weglekt.
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Bedbeschermer/
bedonderlegger/
matje

Mensen die urine verliezen doen 

dat meestal ook ’s nachts. Daarom 

gebruikt u ook in bed de broekjes 

en inleggers. Maar door de houding 

waarin we liggen en het feit dat 

we door de aandrang van de 

plas kunnen heen slapen, zijn er 

verschillende oplossingen om het 

bed te beschermen tegen urine. 

Want een matras waar regelmatig 

op wordt geplast, slijt snel en gaat 

vies ruiken.

Bed bescherming in de vorm 

van een bedonderlegger biedt 

uitkomst. Deze producten worden 

ook wel incontinentiematjes 

genoemd. De matjes/onderleggers 

worden tevens gebruikt om een 

stoel of rolstoel te beschermen 

tegen vocht.

Wasbare Onderlegger

Naast onderleggers die na gebruik 

worden weggegooid, bestaan er 

onderleggers die uitwasbaar zijn. 

Zo kunt u langer gebruik maken 

van de matjes.

Pants/luierboekjes/
incontinentiebroekjes

Pants zijn dus broekjes waar u 

simpelweg in- en uitstapt. Het 

heeft veel weg van normaal 

ondergoed, het is alleen een stukje 

dikker door de watten die erin zijn 

verwerkt.

De broekluiers zijn vaak wat 

duurder dan andere oplossingen, 

maar ze hebben ook veel 

voordelen. Veel mensen voelen 

zich zeker met een broekje. 

Wanneer het goed aansluit heeft 

u er nauwelijks last van. Ze geven 

een	hygiënisch	gevoel,	omdat	ze	

na gebruik worden losgescheurd 

en weggegooid. Pants zijn zeer 

populair.

Slips

Slips lijken het meest op de luier 

die we van baby’s kennen. Ze 

worden met plak strips op de heup 

vastgezet. Na gebruik gaan ze de 

prullenbak in. Een voordeel van een 

slip is dat u ze zo strak kan doen 

als nodig, waardoor de kans op 

doorlekken minimaal is.

Slips zijn goedkoper dan pants. Dit 

heeft te maken met het elastiek 

dat in een pants is verwerkt. Het is 

zeer duur om de 30 meter elastiek 

in het broekje te verwerken en 

tegelijk de wattenpulp en vocht 

opnemende SAP-korrels erin te 

plaatsen. Het produceren van slips 

is gemakkelijker en goedkoper.



20

Flex

Bijna elke fabrikant van 

incomateriaal heeft een Flex in 

het assortiment. Deze slipachtige 

materialen worden vooral gebruikt 

door mensen in verpleeghuizen, 

die niet in staat zijn zichzelf te 

verschonen. Dankzij de Flex 

kunnen verzorgenden sneller 

de luier verschonen, zonder hun 

rug te veel te belasten. Wanneer 

de	gebruiker	zelf	een	flex	wil	

gebruiken, is het belangrijk dat 

mensen hun handen nog redelijk 

kunnen gebruiken, want het vraagt 

enkele handelingen de Flex goed 

vast te zetten. 

Inleggers

Inleggers zijn stroken vocht 

opnemend materiaal. Ze kunnen 

los in een goed aansluitende 

onderbroek of in een speciale 

fixatiebroek	worden	gebruikt.	Een	

inlegluier	kan	flinke	hoeveelheden	

urine opnemen, de grootste wel 

tot 3 liter. Er zijn ook inleggers 

die geschikt zijn voor dubbele 

incontinentie.

Verwar inleggers niet met een 

inlegkruisje. Dat is een zeer dun 

maandverband, vooral bedoeld 

om lichte menstruatie en 

vochtafscheiding op te vangen. 

In maandverband zit alleen 

wattenpulp, dat nauwelijks in 

staat is vocht op te vangen en 

vast te houden. Het zijn juist de 

vocht opnemende SAP-korrels in 

incomateriaal die ervoor zorgen 

dat urine wordt opgenomen en 

omgezet in een gel die geen vocht 

kan loslaten.

Fixatiebroekjes

Inleggers kunnen worden gebruikt 

samen	met	een	fixatiebroekje.	

Deze relatief strakke onderbroekjes 

houden de inlegger op zijn plaats, 

waardoor het op de juiste plek ligt 

om maximaal vocht op te nemen.

Er zijn netbroekjes voor eenmalig 

gebruik, zoals in het kraambed 

worden gebruikt. Deze zitten vaak 

met meerdere in een verpakking. 

Ook zijn er shorts om meerdere 

keren te gebruiken. Deze kunt u 

wassen op 60 graden.

Wanneer de juiste luier en 

fixatiebroek	worden	gebruikt,	is	

de kans op doorlekken minimaal. 

Het is een uitstekende, veilige, 

hygiënische	en	betaalbare	

oplossing bij verschillende vormen 

van incontinentie.

Absorptievermogen

Een belangrijk verschil tussen de 

bovengenoemd producten zit dus 

in de capaciteit om vocht op te 

nemen: Het absorptievermogen.

Bij de meeste pants en slips staat 

op de verpakking een schaal 

waarmee wordt aangegeven 

hoeveel urine het kan absorberen. 

Het kan ook in milliliters staan 

aangegeven. De sterkste luiers 

nemen wel 3 liter op. Verreweg de 

meeste mensen met incontinentie 

hebben aan minder capaciteit 

genoeg.

Bron: 123drogisterij

http://www.123drogisterij.nl
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FABELS EN FEITEN OVER  INCONTINETIE EN PRODUCTEN

1. “Incontinentie komt alleen voor bij 
bejaarde mensen”

Dat is niet waar. Incontinentie kan op elke leeftijd voorkomen 

en het komt ook veel vaker voor dan gedacht. 1 op de 4 

vrouwen en 1 op de 8 mannen krijgen er ooit mee te maken. 

Vrouwen onder de 65 jaar die urine verliezen, hebben 

meestal stressincontinentie. Stressincontinentie is 

urineverlies dat optreedt tijdens inspanning of persen, 

of tijdens niezen of hoesten. Zwangerschap en bevalling 

zijn belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen 

van stressincontinentie. Bij mannen is de oorzaak van 

incontinentie meestal gelegen in de blaas of in de prostaat. 

Er kan dan incontinentie ontstaan bij inspanning of bij 

aandrang. Chronische ziekten en bepaalde medicijnen 

kunnen ook leiden tot incontinentie.

2. “Over incontinentie praten is moeilijk”

Veel mensen vinden het lastig om over hun incontinentie 

te praten. Toch is het belangrijk dat wel te doen. Bedenk 

dat u niet de enige bent. In Nederland hebben een miljoen 

mensen last van urineverlies. Jaarlijks gaan ongeveer 

64.000	nieuwe	patiënten	naar	de	huisarts	in	verband	met	

ongewenst urineverlies. Praat niet alleen met zorgverleners 

over uw incontinentie, maar bespreek het onderwerp ook 

met uw (eventuele) partner en/of kinderen. Hoe beter 

geïnformeerd iemand is, hoe meer begrip er vaak ontstaat.

3. “Met incontinentie kun je beter 
thuisblijven”

Dat klopt niet. Veel mensen die blijvend incontinent 

zijn, leiden toch een prettig leven. Door het juiste 

incontinentiemateriaal te gebruiken, kunnen alle normale 

activiteiten - van werken tot en met sport – gewoon door 

blijven gaan. De huisarts, incontinentieverpleegkundige en 

ook de case-manager kunnen bij het vinden van het juiste 

incontinentiemateriaal een belangrijke rol spelen.

4. “Op vakantie naar het buitenland is 
onmogelijk als je incontinent bent”

Gelukkig kan dat prima. Het vergt alleen wat voorbereiding. 

Bij vliegreizen is het aan te raden om het materiaal over de 

bagage te verdelen. Neem ook ruim voldoende materiaal 

mee in uw handbagage. Dit in geval van vertraging of niet 

aankomen	van	de	koffers.

mailto:https://www.123drogisterij.nl/kennisbank/incontinentiemateriaal-vakantie-dagje-weg/?subject=
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Het kan zijn dat de hoeveelheid incontinentiemateriaal 

ervoor zorgt dat uw bagage zwaarder is dan toegestaan. 

Om daarvoor niet extra te moeten betalen, kan een 

medische verklaring worden aangevraagd bij de huisarts. 

U mag dan extra bagage meenemen. Het beste kunt u dit 

van tevoren navragen bij uw reisorganisatie.

Bij een lang verblijf in het buitenland is het zinvol van te 

voren uit te zoeken of het materiaal daar ook verkrijgbaar is. 

Het bedrag kan dan eventueel later worden gedeclareerd 

bij de zorgverzekeraar.

5. “Nare geurtjes zijn niet te vermijden”

Veel mensen met incontinentie zijn bang dat andere 

mensen een urinelucht ruiken. Dat is niet nodig. De 

producten	zijn	inmiddels	zo	efficiënt	dat	bij	het	juiste	

gebruik de urine wordt geabsorbeerd en de geurtjes 

volledig worden geneutraliseerd. Bij het doorlekken van 

incontinentiemateriaal kunnen er wel vervelende luchtjes 

ontstaan.

Eigenlijk lekt het materiaal zelf niet door, maar loopt de 

urine langs de rand van het materiaal, vaak in de liezen. Dat 

is ook het geval als het materiaal niet goed zit, te klein of te 

groot is of niet goed is bevestigd. 

6. “Incontinentiemateriaal is allemaal 
hetzelfde” 

Na het lezen van deze informatie kent u de verschillen 

tussen de incontinentiematerialen. Deze zijn precies 

afgestemd	op	de	specifieke	behoefte,	die	per	persoon	

verschilt. Iemand die langdurig moet zitten of liggen, heeft 

andere producten nodig dan iemand die nog (redelijk) 

actief is. Door het juiste product voor de juiste persoon te 

kiezen, kan doorlekken worden voorkomen. Bovendien is er 

dan sprake van een zuiniger verbruik van materialen en een 

optimaal comfort.

7. “Een grotere maat verband, bijvoorbeeld 
XL, kan meer vocht opnemen”

Soms waar. Bij sommige merken nemen de grotere pants, 

slips en inleggers meer vocht op. Maar te groot verband 

dat slecht past, maakt de kans op lekkage juist groter. 

Het materiaal moet in plaats daarvan verwisseld worden 

voordat het is verzadigd. Daarnaast is het belangrijk dat het 

hechtingsmateriaal goed aansluit op de huid.

8. “Extra inleggers gebruiken voorkomt 
lekken” 

Nee. Wanneer u niet de inleggers gebruikt die speciaal 

zijn ontworpen voor gebruik in een slip of pants, leidt het 
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juist tot lekkage en huidirritatie. Bovendien zit het ook erg 

onprettig. De oplossing is om een zwaarder verband te 

kiezen, met een grotere absorptiecapaciteit en de juiste 

pasvorm.

9. “Een inlegger kun je beter niet in 
combinatie met een pants of slip 
gebruiken”

Dat klopt. Het gebeurt nog wel eens dat inlegverbanden 

(die daar niet voor zijn gemaakt) samen met een pants 

worden gebruikt. Deze combinatie zorgt juist voor een 

verminderd absorberend vermogen, en kan dus averechts 

werken.

10. “Blijf drinken, ook als u last hebt van 
incontinentie”

Ja.	We	zien	vaak	dat	mensen	met	incontinentie	minder	koffie	

of water gaan drinken. Uw lichaam heeft elke dag ongeveer 

1,5 liter vocht nodig om uitdroging te voorkomen. Minder 

dan 1,5 liter drinken is dus niet gezond. Weinig drinken 

kan de incontinentieklachten bovendien verergeren. Als u 

minder drinkt, wordt de urine in uw blaas geconcentreerder. 

De blaas raakt daardoor geïrriteerd en reageert juist 

actiever. Probeer dus een gezond evenwicht te houden. U 

drinkt voldoende als uw urine lichtgeel van kleur is. Is de 

urine donker van kleur, dan moet u meer drinken. En om 

nóg	maar	een	misverstand	uit	de	weg	te	ruimen:	Koffie	en	

thee onttrekken geen extra vocht uit het lichaam. Hooguit 

prikkelt cafeïne de blaas een beetje, waardoor er eerder 

aandrang kan ontstaan.

11. Vergoeding incontinentiemateriaal

Incontinentieproblemen zijn erg vervelend en belemmeren 

in u in uw dagelijks leven. Gelukkig bestaan er veel 

verschillende incontinentiematerialen die het probleem 

verhelpen. Denk hierbij aan absorberende materialen als 

luiers en broeken, afvoerende materialen als katheters 

en opvangende materialen als urine-opvangzakken. 

Maar wordt dit incontinentiemateriaal vergoed door uw 

zorgverzekering?

12. Incontinentiemateriaal vergoed uit 
basisverzekering?

Op dit moment vergoedt elke basisverzekering 

incontinentiemateriaal als u aan de voorwaarden voldoet. 

Deze voorwaarden houden in dat u langdurig gebruik 

moet maken van het incontinentiemateriaal en dat het 

urineverlies al langer dan twee maanden duurt of het 

ontlastingverlies langer dan twee weken. Als u dus last hebt 

van een tijdelijk probleem, zoals een blaasontsteking of 

kortdurende incontinentie na een zwangerschap,  vergoedt 

de basisverzekering het incontinentiemateriaal niet.

https://www.123drogisterij.nl/kennisbank/absorptievermogen-van-incontinentiemateriaal/
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13. Wat vergoedt de basisverzekering 
niet?

U krijgt geen vergoeding als het incontinentieprobleem 

tijdelijk van aard is of als u last hebt van nachtelijk 

bedplassen of bijvoorbeeld urineverlies bij het hoesten of 

sporten. Daarnaast vallen de volgende materialen buiten 

de vergoeding:

• Schoonmaakmiddelen of materiaal om geurtjes   

 tegen te gaan.

• Materialen om uw huid te beschermen, tenzij u een  

	 stomapatiënt	bent.

• Speciale kleding, behalve als het om een speciaal  

 netbroekje gaat.

• Beschermende onderleggers voor op bed, tenzij u  

 een bijzondere individuele zorgvraag hebt.

• Plaswekkers.

14. Incontinentiemateriaal vergoeding 
vanuit aanvullende verzekering

De basisverzekering vergoedt het incontinentiemateriaal 

al, dus aanvullende verzekeringen bieden hiervoor 

geen vergoeding. Wel biedt een aantal aanvullende 

verzekeringen een vergoeding voor de plaswekker, 

die helpt nachtelijk bedplassen te voorkomen. Deze 

aanvullende verzekeringen vergoeden soms alle kosten 

voor een plaswekker, andere verzekeringen hanteren een 

maximumvergoeding van € 80 tot € 100. Voor huur geldt 

een maximale vergoeding van 3 tot 4 maanden.

Ter vergelijking, een plaswekker kost ongeveer € 80 tot 

€ 170 als u deze koopt en rond de € 30 per maand als u 

deze huurt. De kosten voor een aanvullende verzekering 

met	een	vergoeding	voor	de	plaswekker	variëren	van	

enkele euro’s per maand tot ruim € 100 per maand. 

Bereken dus altijd even of de vergoeding opweegt tegen 

de kosten.

15. Vergoeding incontinentiemateriaal en 
eigen bijdrage

Voor incontinentiemateriaal betaalt u geen wettelijke eigen 

bijdrage.

16. Vergoeding incontinentiemateriaal en 
eigen risico

Omdat de vergoeding voor incontinentiemateriaal vanuit 

de basisverzekering wordt vergoed, vallen deze kosten 

onder uw eigen risico. Als u het eigen risico dit jaar dus 

nog niet hebt opgemaakt, betaalt u het eerste deel van de 

kosten zelf uit uw eigen risico.
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17. Toestemming van verzekeraar nodig?

U hoeft geen toestemming van je verzekeraar te 

vragen, maar u hebt wel een doorverwijzing nodig om in 

aanmerking te komen voor een vergoeding. 

Deze doorverwijzing moet van een arts of BIG-

geregistreerde stoma- of incontinentie-verpleegkundige 

komen of van een fysiotherapeut met een 

bekkenbodemspecialisme. Daarna bepaalt u in overleg 

met de leverancier van het incontinentiemateriaal 

welke materialen u nodig hebt en eventueel in welke 

hoeveelheid. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van 

het incontinentiemateriaal dat de leverancier adviseert.

18. Waar kan ik terecht?

Op de website van uw verzekeraar vindt u een lijst met 

gecontracteerde zorgverleners. Kiest u voor een van 

deze leveranciers, dan krijgt u de volledige vergoeding. 

Voor een niet-gecontracteerde leverancier krijgt u 

een lagere vergoeding als u een naturapolis hebt. Met 

een restitutiepolis ontvangt u een vergoeding tot het 

marktconforme tarief.

Ohra | Menzis | Delta Lloyd | Univé | De Amersfoortse

Avéro | FBTO | VGZ | Nationale-Nederlanden | Interpolis

Agis zorgverzekeringen | ONVZ | Zilveren Kruis | CZ 

Fortis ASR 

 

 

https://www.ohra.nl/zorgverzekering/index.jsp?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Zorg+-+2019+-+2020+-+Corporate+-+MB/Exact+-+Search&utm_content=Zorgverzekering+OHRA&utm_term=%2Bzorgverzekering+%2Bohra&gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpXfgym_E13jSXfet8sBzI95-388_LmQsw2skXzEqtXOyZfJ3o6GlRsaAkhWEALw_wcB
https://www.menzis.nl/zorgverzekering?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpXLdaDcfzw3FQQpTuwDtnyz3lvnK0dkkDKNp5AfLgd1hnJrEILMI6AaAsgfEALw_wcB
https://www.pricewise.nl/zorgverzekering/zorgverzekeraar/delta-lloyd/
http://unive zorgverzekering contact
https://www.amersfoortse.nl
http://avero zorgverzekering 2019
https://www.fbto.nl/zorgverzekering
https://www.vgz.nl
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering.htm
https://www.interpolis.nl
https://www.ziektekostenverzekering.nl/agis
https://www.onvz.nl/?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpUhRNNuZtreqFS7NfoPrg0csIKLYQpqvO-365SHmoqJtrs-jVkMokQaAj03EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten
https://www.cz.nl
https://www.asr.nl/verzekeringen/levensverzekeringen/levensverzekering
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PRAKTISCHE TIPS (TAXIPAS, MOGELIJKHEDEN WMO)

De site van de Gemeente Heerenveen geeft de volgende 

informatie: “Mensen worden steeds ouder en blijven zo lang 

mogelijk thuis wonen. Het kan zijn dat u daar hulp bij nodig 

heeft. Mogelijk kunt u deze hulp krijgen vanuit de Wmo. De 

gemeente voert deze wet uit.” 

De gemeente regelt de lichtere vormen van ondersteuning 

thuis, via de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor 

de ondersteuning van inwoners die alleen met hulp thuis 

kunnen wonen of meedoen aan de samenleving. Zwaardere, 

langdurige zorg zoals bijvoorbeeld een verzorgingstehuis 

of een verpleegtehuis vallen onder de Wet langdurige zorg 

(WLZ). Deze wet wordt niet uitgevoerd door de gemeente.

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zorgt 

ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven wonen en meedoen in de samenleving. Zo is in de 

Wmo onder andere geregeld dat mensen aanspraak kunnen 

maken op individuele voorzieningen zoals:

• Rolstoelen;

• Scootmobielen; 

• Woningaanpassingen;

• En ondersteuning en begeleiding.

Behalve het verstrekken van individuele voorzieningen, 

ondersteunt de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers en 

zorgt zij voor goede informatie over hulp. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de ondersteuning van de inwoners 

die hulp nodig hebben om thuis te kunnen (blijven) wonen 

of om mee te kunnen doen in het maatschappelijk leven. 

Het gaat om mensen die dat alleen of met hulp van hun 

omgeving niet meer redden. De gemeente kan in die 

gevallen hulp bieden. Dit heet een voorziening. Er zijn 

algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Een 

algemene voorziening is er voor alle burgers, bijvoorbeeld 

een maaltijdservice of particuliere schoonmaakhulp. 

Een maatwerkvoorziening is helemaal afgestemd op de 

persoonlijke situatie van degene die hulp nodig heeft, zoals 

een aangepaste rolstoel.

De Wmo gaat ervan uit dat mensen die zich niet meer 

kunnen redden in eerste instantie hun probleem zelfstandig 

kunnen oplossen. Zelf of met hulp van mensen in hun 

omgeving. Als dat niet lukt, zoekt de gemeente samen 

met de inwoner naar de best passende oplossing. Het 

hangt af van de persoonlijke situatie of de gemeente een 

maatwerkvoorziening geeft en waaruit die bestaat.

U ontvangt zorg maar niet vanuit de Wmo, participatie of 

jeugdzorg. Waar kunt u met uw vragen terecht?
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Woont u in Heerenveen? 

Dan kunt u contact opnemen met een meitinker van de 

gemeente. Deze zal uw vraag beantwoorden of u zo nodig 

doorverwijzen naar de juiste organisatie. Meitinkers vindt 

u in iedere wijk en ieder dorp van Heerenveen. Op de 

website van de gemeente Heerenveen vindt u ook hun 

namen, telefoonnummers en werkgebieden.

Cliëntondersteuner

Wilt u het gesprek met de meitinker niet alleen voeren, 

maar heeft u geen familielid of iemand anders die bij het 

gesprek aanwezig kan zijn? Dan kunt u gebruik maken van 

een	cliëntondersteuner.	Dit	is	een	onafhankelijk	persoon	

die u kan helpen uw vraag duidelijk te krijgen, keuzes te 

maken	en	u	de	weg	kan	wijzen.	Cliëntondersteuning	is	

gratis. U kunt hiervoor bellen met 088-533 53 53.

Financiële vergoedingen voor 
mantelzorgers

Zorgt u voor een partner, een vriend of buurman? Dan is 

de kans groot dat u extra kosten maakt om voor uw naaste 

te zorgen, zoals parkeer- en reiskosten. Of misschien bent 

u wel minder gaan werken waardoor u minder inkomsten 

heeft. 

Vergoedingen

Voor mantelzorg bestaat er geen algemene vergoeding. 

Wel kan een mantelzorger aanspraak maken op bepaalde 

vergoedingen. We zetten ze op een rij voor u: 

Mantelzorgwaardering

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om mantelzorgers 

financieel	te	ondersteunen.	Als	mantelzorger	krijgt	u	

daar jaarlijks budget voor dat u naar eigen inzicht kunt 

besteden. Dit heet de mantelzorgwaardering. Deze 

waardering verschilt per gemeente; de ene gemeente 

geeft een geldbedrag of een cadeaubon, de ander hulp 

bij het huishouden of een activiteit op de dag van de 

mantelzorg. U kunt het beste bij uw gemeente informeren 

over wat de mantelzorgwaardering inhoudt.  

Reiskostenvergoeding

Als u vaker per week op en neer moet reizen om te 

zorgen voor een ander dan kunnen de reiskosten 

oplopen. Er bestaat helaas geen regeling voor vergoeding 

van reiskosten die u maakt als u mantelzorger bent. 

Sommige gemeenten bieden een vergoeding of 

een parkeervergunning voor mantelzorgers, zodat u 

voordeliger kunt parkeren in de buurt van degene voor 

wie u zorgt. Sommige reiskosten zijn aftrekbaar bij uw 

belastingaangifte. 
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Openbaar vervoer

Als degene voor wie u zorgt door een handicap niet 

zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer dan kan 

deze persoon een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen 

voor u. Op deze manier maakt u geen kosten als u 

meereist. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, 

metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. U kunt zo’n kaart 

aanvragen bij Argonaut. Zij beoordelen de aanvragen. 

Om het voor u makkelijker te maken om te kunnen 

bepalen of u in aanmerking komt voor een OV-

Begeleiderskaart, heeft Argonaut Advies een 

stroomschema ontwikkeld. 

Door stap voor stap de vragen te beantwoorden, kunt u 

voor uzelf bepalen of het wel of geen nut heeft om een 

OV-Begeleiderskaart aan te vragen.

Klik hier om het stroomschema te bekijken of ga naar 

www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/ 

OV-Begeleiderskaart aanvragen

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie een 

OV-Begeleiderskaart aan willen vragen, dan kunt u het 

aanvraagformulier downloaden of neem contact op met 

de afdeling OV-Begeleiderskaart via 030 235 46 61.

Na het invullen van het aanvraagformulier kunt u deze per 

post opsturen naar: Argonaut Advies B.V., Postbus 305, 

3720 AH Bilthoven t.n.v. OV-begeleiderskaart.

Klik hier om het aanvraagformulier voor OV-

begeleiderskaart te downloaden of ga naar 

www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/.

Zorgkosten terugvragen bij uw 
belastingaangifte

Het is mogelijk om zorgkosten terug te krijgen via de 

belastingaangifte. Deze kosten moeten wel verband 

houden met invaliditeit of ziekte en u mag geen 

kosten aftrekken waar u al een vergoeding voor krijgt. 

Voorbeelden zijn het vervoer naar een arts of ziekenhuis 

en verpleging in een instelling. 

http://www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/
http://nic.aim-cloud.com/upload/fileuploads/nic-groep/argonaut/Stroomschema_OV_Begeleiderskaart.pdf
http://nic.aim-cloud.com/upload/fileuploads/nic-groep/argonaut/documenten/Aanvraagformulier_OV-begeleiderskaart_direct_Argonaut_Advies_versie_10-2018.pdf
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DEMENTIE IN BEELD & BOEKVORM 
IN WILLEKEURIGE VOLGORDE

The Leisure Seeker (2018)

Romantische tragikomedie over een echtpaar 
dat	meer	dan	vijftig	jaar	samen	is.	Verfilming	van	
het gelijknamige boek van Michael Zadoorian.

Still Alice (2015)

Film naar het boek van Lisa Genova. Alice is 
50 als zij de diagnose Alzheimer krijgt. Hoe nu 
verder? Hoe geven Alice, haar man en haar 
kinderen de diagnose en de veranderingen een 
plek in hun leven.

Het gouden huwelijk (2012)

Korte	tv-film	waarin	een	vrouw	geconfronteerd	
wordt met de nieuwe liefde van haar man die 
dementie heeft. 

The Notebook (2004)

Verfilming	van	de	gelijknamige	roman	van	
Nicholas Sparks. Een man op leeftijd leest een 
vergeetachtige vrouw voor uit een boek. Hij 
vertelt het verhaal van de liefde tussen de jonge 
Noah en Allie. Een liefde waar de romantiek 
vanaf spat, maar die heel wat obstakels kent.
De	film	is	ook	te	zien	op	Netflix.

Iris (2001)

Speelfilm	over	het	leven	van	de	Britse	schrijfster	
en	filosofe	Iris	Murdoch.	Iris	leeft	een	uitbundig	
leven en is een beroemd schrijfster. Op haar 76e 
krijgt	ze	alzheimer.	De	film	blikt	terug	op	haar	
leven.	Iris	is	een	verfilming	van	het	boek	Iris:	A	
memoir and elegy for Iris, dat haar man John 
Bayley schreef.
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Naam auteur: J. Bernlef
Titel: Hersenschimmen

Misschien wel een van de eerste romans die over dementie is geschreven. Het 

gaat over de man Maarten Klein, die aan de ziekte van Alzheimer lijdt en met de 

tijd dementer wordt. Hij woont samen met zijn vrouw Vera die in de jaren 50 vanuit 

Nederland naar Gloucester zijn verhuisd. Hun twee kinderen bleven achter in 

Nederland. Maarten heeft tot aan zijn pensioen gewerkt bij het IMCO, een instituut voor 

visserijonderzoek. In het begin van het verhaal begint Maarten zich te realiseren dat hij 

een beetje vergeetachtig wordt en zich moeilijk kan concentreren.

Zoals dat hij de kleinere dingen gewoon begint te vergeten: hij vergeet hout binnen 

te halen, hoewel Vera het hem al 2 keer gevraagd heeft. Als zijn vrouw naar de dokter 

gaat, krijgt hij het idee in z’n hoofd dat hij naar een vergadering moet; hij breekt de deur 

open (zijn vrouw had ze al uit voorzorg gesloten) en vertrekt. Als hij op een keer weer 

alleen is, slaat hij de ruit in om de hond binnen te laten. Dokter Eardly geeft Vera de 

raad om samen met Maarten foto’s van vroeger te bekijken om zo herinneringen op 

te halen. Ondanks dat ziet Maarten de dokter, die hem al te graag wit helpen, als een 

vijand. Het moment wanneer Maarten een deel van de foto’s verbrand omdat hij de 

personen op de foto’s niet meer herkent en zonder jas naar buiten gaat wanneer het 

vriest, besluit Vera hem voor eigen veiligheid te laten opnemen in een instelling. Het 

verhaal eindigt niet met Maartens dood, maar met een bezoek van Vera, die hij zelfs 

niet meer herkent.

Bron: Hersenschimmen | J. Bernlef | 2011 | Bol.com

https://www.bol.com/nl/f/hersenschimmen/30005589/
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Naam auteur: Anne-Mei The
Titel:  Dagelijks leven met Dementie

Dit boek is het resultaat van honderden gesprekken met betrokkenen en experts 

over het dagelijks leven met dementie. In het boek wordt openhartig verteld hoe 

ze hoe ze leven met dementie, welke wegen ze hebben bewandeld en tot welke, 

bittere, inzichten ze zijn gekomen. Maar ook hoe het voortdurend aanpassen aan 

de steeds wijzigende realiteit kan leiden tot uitgesloten worden van het gewone 

leven, verdriet, uitputting en stress. Afsluitend worden er een aantal praktische tips 

gegeven aan de partner/ mantelzorger. 

Of zoals iemand in het boek zegt: 

“Dit boek gaat over mijn moeder omdat het gaat over mensen die de weg kwijtraken 

in hun hoofd. Langzaam dreef ze weg van onze werkelijkheid, tot het niet meer ging. 

Jaren bleef ze nog thuis en ieder jaar ging ze een dag meer naar de dagopvang tot de 

week op was en alleen het weekend overbleef. Dit boek gaat over het leven. Een boek 

over partners, vaders, moeders, en kinderen, een boek over angst, over wanhoop. Een 

boek voor iedereen die wil begrijpen hoe het is om te leven met dementie, je moet het 

gewoon lezen!”

Bron: Dagelijks leven met dementie | Anne-Mei The | 2017 | Bol.com

https://www.bol.com/nl/f/dagelijks-leven-met-alzheimer/9200000035764746/
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Naam auteur: J.J. Voskui
Titel: De moeder van Nicolien

Begin 1999 is het boek De moeder van Nicolien uitgekomen van J.J. Voskuil, de schrijver 

die bekendheid heeft verworven met zijn prestigieuze 7-delige roman Het Bureau. Als 

tussendoortje is De moeder van Nicolien verschenen. Daarin maakt de lezer kennis met 

Maarten Koning, zijn vrouw Nicolien en haar moeder. Op ontroerende wijze, in korte 

scènes wordt het dementieproces van Nicoliens moeder beschreven. Wat daarbij vooral 

opvalt is de liefdevolle wijze waarop Maarten en Nicolien met de dementerende moeder 

omgaan. Echter ook ergernis en frustratie spelen een rol als de moeder bijvoorbeeld voor 

de zoveelste keer dezelfde vraag stelt. En ten slotte blijft er alleen een leegte en een raar 

soort schuldgevoel over, omdat Nicolien vindt dat ze niet goed genoeg voor haar moeder 

heeft gezorgd. Het hele proces van iemand ouder, vergeetachtiger en hulpelozer zien 

worden, is een schrijnend proces, dat aangrijpend is, of je zoiets nou van dichtbij hebt 

meegemaakt of niet.

Natuurlijk is dit niet het eerste boek over dementie dat ooit geschreven is, maar het is 

wel op een geheel eigen wijze geschreven. In korte dagboekachtige fragmenten worden 

alledaagse voorvallen beschreven, terwijl tussen die fragmenten soms weken of zelfs 

maanden verstreken zijn. In totaal bestrijken de gebeurtenissen zo’n 30 jaar. Tussen 

de regels door lees je dat het steeds minder goed gaat met de moeder, dat ze steeds 

vergeetachtiger wordt. Wat vooral beschreven wordt, zijn de gesprekken die plaatsvinden. 

Dit alles gebeurt in een niet bloemige, maar juist in een wat alledaagse taal. Het 

verfrissende van dit boek is dan ook dat er gewoon staat wat er staat, en het heeft verder 

geen	“spoor	van	literaire	dikdoenerij”	zoals	de	achterflap	vermeldt.	Kortom,	een	prettig	

boek om te lezen en zeker ook om met elkaar over in gesprek te raken.

Bron: De moeder van Nicolien | J.J. Voskui | 2002 | Bol.com

https://www.bol.com/nl/p/de-moeder-van-nicolien/666840255/?bltgh=id8McAMqsji-bqZqECFGnQ.1_4.5.ProductTitle
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Naam auteur: Hugo Borst
Titel:  Ma

Dit boek is een eerlijk en nuchter relaas over de moeder van Hugo Borst die aan 

dementie lijdt. Op ontroerende wijze schrijft hij over de gevolgen van de ingrijpende 

gevolgen van haar aftakelende geest en de onvermijdelijke verhuizing naar een 

verpleeghuis. Intussen haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd en aan zijn moeder in 

betere tijden. Ma is een liefdevol en prachtig portret van een moeder en haar zoon.

“Ik hoor vaak dat mantelzorgers mijn stukjes herkenbaar vinden, of troostrijk’, zei Borst 

vorig jaar in een interview met de Volkskrant. ‘Daar heb ik ze ook voor geschreven. En 

misschien is het ook wel licht therapeutisch voor mezelf, ik neem zo toch beetje voor beetje 

afscheid van mijn moeder. Het was... ja, toch wás, een heel fijne moeder. Voor haar heb ik 

een monumentje willen oprichten.”

Uit Ach, moedertje:

‘Ik breng ma weer naar bed. In het gangetje tussen de woonkamer en de slaapkamer zeg 

ik: 

‘Kom op, ma, wedstrijdje naar de deur daar’.

‘En verdomd, ze begint achter haar rollator een soort van sprintje. Voor de grap. Ze trekt 

er zelfs een fanatiek gezicht bij. Nu vraag ik je. Ma’s staat van zijn - breekbaar, onrustig, 

vrolijk, broos, kalm, apathisch, moe, oplevend - blijft onvoorspelbaar. En dat vind ik 

behoorlijk verwarrend.’

Bron: Ma | Hugo Borst | 2015 | Bol.com

https://www.bol.com/nl/p/ma/9200000046234118/?bltgh=vylAsMBr1Smu6nAjWO1H9w.1_4.5.ProductTitle
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Naam auteur: Anniek Kramer en Marcelle Mulder
Titel: Op bezoek bij een dierbare met dementie

Dit boek is een praktische gids voor de omgang met een dierbare met dementie. 

Het	boek	biedt	je	handvaten	en	inspiratie	om	van	een	bezoek	een	fijn	en	waardevol	

samenzijn te maken. 

In het eerste deel geven de auteurs een korte en heldere uitleg over wat dementie met 

je naaste kan doen en hoe de relatie tussen partners kan veranderen. Het tweede deel 

van	het	boek	staat	vol	ideeën,	verdeeld	over	verschillende	thema’s,	die	je	inspireren	

om echt contact met elkaar te maken. Of zoals ene Fredy op internet vertelt: “Wat 

te doen, wat te laten? Een bezoek aan een dementerende tante, opa, ouder, vriend, 

kennis of ook partner verandert door de ziekte ingrijpend van karakter. Soms levert 

dat	een	flinke	drempel	op	om	het	contact	te	onderhouden.	Contact	dat	ondanks	de	

vergeetachtigheid toch zeer gewaardeerd wordt, zeker gevoelsmatig. 

 

Met liefde en begrip voor zowel de dementerende als de bezoeker geven de auteurs 

een zestigtal tips, die overzichtelijk worden gepresenteerd in hoofdstukken als: 

muziek, kunst, verhalen, actualiteit en samenleving, bewegen en natuur. Inclusief doel, 

voorbereiding en uitvoering. Stuk voor stuk uitvoerbaar en veelal gericht op zintuiglijke 

waarneming. De cursieve tussenteksten over ervaringen dienaangaande verlevendigen 

het geheel. Er is veel mogelijk als de bezoeker zijn ongemak kan laten vallen, dat klinkt 

als boodschap steeds door. Het prettig ingedeelde, goed geschreven boek start met 

een korte uitleg over dementie en wordt gecompleteerd door relevante websites en 

boektitels.

Bron: Op bezoek bij een dierbare met dementie | A. Kramer en M. Mulder  | 2016 | Bol.com

https://www.bol.com/nl/p/op-bezoek-bij-een-dierbare-met-dementie/9200000054467992/?bltgh=n-VZTbfc8hrg6p7-RBdAHw.1_4.6.ProductTitle
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Naam auteur: Anneke van der Plaats en Dick Kits
Titel: De dag door met Dementie

Een prachtig naslagwerk over dementie, helder en overzichtelijk wordt uiteengezet waar 

je rekening mee moet houden, waar je op moet letten en hoe je simpele misverstanden 

voorkomt. Praktische tips illustreren hoe je een prettiger en meer ontspannen omgang 

met mensen met dementie kunt hebben. Ongelofelijk handig is de opsomming “De 

dag door met dementie in 66 punten” die feitelijk iedereen die met dementerende in 

aanraking komt in zijn bagage moet hebben.

De dag door met dementie is een absolute aanrader, iedereen die beroepsmatig 

of als mantelzorger te maken heeft met dementie zou een exemplaar in zijn of haar 

boekenkast moet hebben staan. 

Bron: De dag door met dementie | A. van der Plaats en D. Kits | 2015 | Bol.com

https://www.bol.com/nl/p/de-dag-door-met-dementie/9200000051787658/?bltgh=s1ni-BNlCQ83Ov-ncp5KJQ.1_4.5.ProductTitle#product_specifications
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Naam auteur: W. Brouwer
Titel: Gooi mij niet weg

Een	ontroerend	mooi	autobiografisch	boek	over	het	ziekteproces	geschreven	uit	

het perspectief van de mantelzorger. Na hun pensionering openbaren zich bij haar 

symptomen die wijzen op de ziekte van Alzheimer. Zij wil er niks van weten, laat staan een 

onderzoek ondergaan. Haar toestand is onbespreekbaar maar de dagelijkse realiteit is 

dat hij haar probeert tegemoet te komen door de aandoening te negeren. In korte scenes 

wordt een beeld gegeven van de achteruitgang en ontroerend eerlijk en kwetsbaar zet 

de mantelzorger zijn onmacht en de realiteit op papier. Hij vindt bij de mantelzorg van zijn 

vrouw veel steun in momenten die zijn vastgelegd in beeldmateriaal van zijn echtgenoot 

uit een vorig leven waar zij geen weet meer van heeft en die nu voor hem de gelukkige 

dagen van weleer zijn geworden. 

Recensie van ene Roelof: “Knap als je op hoge leeftijd zo open en eerlijk durft te schrijven, 

niet alleen over de achteruitgang van je vrouw waar je zo van gehouden hebt, maar ook over 

jezelf, over je rol in het huwelijk, over het vallen en opstaan als je iemand moet verzorgen met 

Alzheimer, dementie die zich progressief ontwikkelt en steeds meer vraagt van de partner. 

Willem Brouwer neemt de taak op zich, strijdbaar, met vallen en opstaan, gewoonweg 

omdat hij zijn vrouw niet kan weggeven, niet wil weggeven, en omdat ze het gevraagd heeft: 

‘Je gooit me toch niet zomaar weg?’ Nee, dat doet Willem niet, en daarmee is het boek een 

pleidooi om samen door te gaan, alsof het een nieuwe fase is, in plaats van de laatste.”

Bron: Gooi mij niet weg | W. Brouwer | 2018 | Bol.com

https://www.bol.com/nl/f/gooi-me-niet-weg/9200000096236955/
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Naam auteur: Anniek Kramer
Titel: Steun en troost bij dementie

Zorg je voor iemand met dementie? Waar vind je dan steun en troost? In dit boek zijn vele 

bronnen van steun en troost te vinden. Inspirerend als je zorg geeft aan een naaste met 

dementie en zeker ook als je zorggevers ondersteunt.

Want zorgen voor iemand met dementie roept allerlei gevoelens op. Je ziet je naaste 

steeds meer veranderen en je kunt er niets tegen doen. Het is begrijpelijk dat je je angstig, 

machteloos en verdrietig voelt over je naaste die langzaam maar zeker terechtkomt 

in een eigen verwarrende wereld. Vaak heb je ook nog heel andere gevoelens als je 

zorg geeft aan iemand die steeds meer afhankelijk van je wordt. Waarover voel ik mij 

schuldig? Waar schaam ik me voor? Waar heb ik spijt van? Dergelijke gevoelens komen 

in gesprekken veel minder snel aan de orde, maar kunnen wél zwaar op je drukken. In 

dit boek vertellen zorggevers én zorgprofessionals over deze gevoelens en wat daarbij 

steun en troost kan bieden. Dat is verrassend veel en gevarieerd. Het boek biedt een 

leerzaam en intiem inkijkje in het gevoelsleven van mensen die zorgen voor een naaste 

met dementie en de zorgprofessionals die hen daarbij steunen. 

Herkenning voelen, weten dat je niet de enige bent die worstelt, is één van de steun- en 

troostbronnen die dit boek te bieden heeft. De herkenbare en indringende verhalen in 

dit boek zijn voor zorggevers een vorm van lotgenotencontact en zijn zinvolle inspiratie 

voor zorgprofessionals. Dit boek is ook een aanrader voor iedereen die te maken heeft 

met	dementie.	De	verhalen	bieden	een	leerzaam	inkijkje	in	het	leven	van	een	variëteit	aan	

mensen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie.

. 

Bron: Steun en troost bij dementie | A. Kramer | 2019 | Bol.com

https://www.bol.com/nl/p/steun-en-troost-bij-dementie/9200000105796103/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=steun%20e&originalSearchContext=media_all&originalSection=main


38

Naam auteur: Erik Scherder
Titel: Singing in the brain

Over de unieke samenwerking tussen muziek en hersenen.

Erik Scherder speelt viool. Hij kan er nog niet veel van, maar het oefenen en het bezig zijn 

met	muziek	stimuleert	zijn	hersenen.	Hij	wordt	er	fit	van	–	en	gelukkig.	Muziek,	op	wat	voor	

manier dan ook beleefd, professioneel of zo maar, passief of actief, kan wonderen doen. In 

Singing in the brain beschrijft Scherder hoe.

Een aantal bijzondere mensen komen voorbij: de violist die een aardbeving overleefde, 

het meisje dat uit een coma ontwaakt door haar lievelingsmuziek, de verlamde gitarist die 

componist werd, de eeneiige tweeling die geen melodie kan volgen maar ritmisch geniaal 

is. Waarom wordt een liedje een hit? Waarom houden we van droevige muziek? Dit boek 

beantwoordt alle vragen over hersenen en muziek.

Kortom, boeiende wetenschap wordt afgewisseld met unieke casestudy’s. De meest 

bevlogen professor van Nederland vertelt zoals alleen hij dat kan: met vaart, vaardigheid en 

een groot inlevingsvermogen. 

Het is echter geen toegankelijk leesboek, het is wetenschappelijk opgebouwd waardoor het 

eerder een boek is om van tijd tot tijd ter hand te nemen dan dat het een page-turner is. 

Bron: Singing in the brain | E. Scherder | 2017 | Bol.com

https://www.bol.com/nl/p/singing-in-the-brain/9200000072171784/?bltgh=oO-HHPd8ER4Bu1alwbZOWw.1_4.5.ProductTitle
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BEELD EN GELUID 

Beeld en geluid kan belangrijk zijn voor mensen met 

Dementie. Uit ervaring kunnen we zeggen dat dat niet voor 

iedereen geldt, maar geven hieronder toch een aantal beeld 

en geluid suggesties die binnen Boarnsterhim State in 

goede aarde vallen. 

Onze	ervaring	is	dat	natuurfilms,	historische	documentaires,	

muziekprogramma’s (denk aan een concert van André Rieu) 

en soms ook sportprogramma’s gewaardeerd worden. 

Helaas worden die mondjesmaat, m.u.v. sportuitzendingen, 

uitgezonden en hebben wij onze toevlucht gezocht en 

gevonden bij YouTube en NPO start. 

Middels een Chromecast (een slim apparaatje waarmee 

je een tv de functies van een smart tv geeft) kunnen we 

vanaf	een	smartphone	gemakkelijk	films,	series,	foto’s,	apps	

en games streamen naar het grote scherm van de tv (bij 

de nieuwe generatie tv’s is deze functie vaak standaard 

aanwezig).

Dit apparaatje of functie maakt dat we nu in de huiskamer 

over “tv on demand” beschikken en zijn we niet meer 

afhankelijk wat er op de reguliere tv vertoond wordt. 

Zoals gezegd zijn onze bewoners over het algemeen erg 

gecharmeerd	van	natuurfilms	en	documentaires	over	

Nederland, geschiedenis, ouderwetse humor maar kunnen 

we ook inspelen op bij voorbeeld de verjaardag van prinses 

Beatrix en met behulp van You Tube en NPO start gaan we 

dan	ook	flink	los.

Hieronder een klein aantal uitzendingen waar we in de 

afgelopen periode naar gekeken hebben en waarvan we 

zelfs een aantal meerdere malen bekeken hebben:

Beeld van Nederland 1

Beeld van Nederland 2

Beeld van Nederland 3

Ja zuster nee zuster deel 1/5

Ja zuster nee zuster deel  2/5

Wim Sonneveld 

Gewoon Toon (Hermans) deel 1

Gewoon Toon (Hermans) deel 2

Beatrix, portret van een koningin

Documentaire Beatrix (deel 1) 

Andere tijden NPO

Prachtige natuurseries NPO

https://www.youtube.com/watch?v=lI4cJB_1oic
https://www.youtube.com/watch?v=hoAEKi1E2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=hoAEKi1E2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=hoAEKi1E2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=hoAEKi1E2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=hoAEKi1E2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=hoAEKi1E2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=PoFcT9F-J_0
https://www.youtube.com/watch?v=q-LGDYqTEQw
https://www.youtube.com/watch?v=7_LiynUzQFQ
https://www.npostart.nl/speellijst/prachtige-natuurseries
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Muziek

Muziek speelt ook een belangrijke rol binnen Boarnsterhim 

State. Op Spotify staan een aantal Boarnsterhim State 

speellijsten die regelmatig afgespeeld worden en die 

ook vrij toegankelijk en geschikt zijn voor elk moment 

van	de	dag	en	zeker	een	keer	het	afluisteren	waard	zijn.	

Een mooie lijst die we gebruiken op het gebied van de 

klassieke muziek is de “Hart en ziel lijst 2018”, een Spotify-

speellijst die zeker aan te bevelen is. Deze afspeellijst 

bestaat uit de 340 favoriete nummers van de Radio 4 

luisteraars waardoor je probleemloos een dag lang mooie 

klassieke nummers kan luisteren. 

Mocht bovenstaande informatie abracadabra voor u zijn, 

schroom dan niet om uw (klein)kind te vragen of hij/zij u 

in deze materie op weg kan helpen. Het is de vraag meer 

dan waard en er gaat een beeld en geluid wereld voor 

u en uw partner open die voor vele vreugde volle uren 

kunnen geven.
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LEVENSVRAGEN

Ook mensen die te maken hebben met chronisch ziek zijn 

of een vorm van dementie kunnen gaan nadenken over 

hun bestaan. Mogelijk doen zij dit nog meer en vaker dan 

voorheen en worstelen zij met wat de gevolgen zijn van het 

ziek zijn en stellen hierbij vragen als:

Wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven? Wat brengt de 

toekomst? Hoe ziet mijn eindigheid eruit?

Deze vragen worden levensvragen 
genoemd

Levensvragen worden gesteld wanneer er iets wezenlijks 

verandert in het bestaan dat niet gemakkelijk te verteren is, 

zoals bijvoorbeeld de gevolgen van dementie. Wat vroeger 

vanzelfsprekend was, valt (gedeeltelijk) weg. Dat roept 

vragen op die verwoorden wat mensen ten diepste raakt. Die 

vragen uiten maakt ook kwetsbaar. Mensen moeten vaak 

zoeken naar woorden. De vragen worden niet altijd helder en 

duidelijk geformuleerd. 

Als mantelzorger bent u vaak de eerste persoon die deze 

vragen als het ware ‘tevoorschijn luistert’.  Een ‘simpel’ 

feiten antwoord volstaat niet bij levensvragen. Een pasklaar 

antwoord ontbreekt.  Dat is niet altijd gemakkelijk te 

verdragen. Niet voor diegene die een levensvraag heeft 

maar ook niet voor de mantelzorger. Toch is het zeer 

waardevol dat levensvragen gesteld en gehoord worden. 

Het uiten van gevoelens en emoties (bijvoorbeeld verdriet, 

angst en onmacht) helpt om verliessituaties te verwerken en 

dragelijker te maken. Hierover spreken geeft ondersteuning 

maar ook verbondenheid en betrokkenheid waardoor dit 

minder zwaar kan voelen.

Daarnaast is het erg verstandig om in het geval van 

(beginnende) dementie de persoonlijke wensen tijdig 

kenbaar te maken, wanneer de cognitieve vermogens nog 

voldoende zijn om de wens herhaaldelijk helder

te kunnen formuleren.

Het	is	fijn	als	er	mensen	om	u	heen	staan	die	hierin	iets	

kunnen betekenen. Heeft u hierover een vraag dan kunt 

u altijd contact opnemen met de zorg-coördinator van 

Boarnsterhim State: Mevrouw Thea Poepjes (op dinsdag, 

woensdag en donderdag aanwezig) en bereikbaar op 

telefoonnummer 0566-631 294. 
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LEVENSEINDE

Ieder leeft maar één keer, dus we bouwen er geen ervaring 

mee op. Passend bij de cultuur waarin we opgroeien, is 

sterven een individuele aangelegenheid en afhankelijk van 

persoonlijke wensen en keuzes. Een ziekte of een sterfbed 

trekt zich doorgaans niets aan van deze wensen of keuzes.

Als mantelzorger of kwetsbare (dementerende) oudere weet 

u dat deze fase er in de nabije toekomst aan zit te komen.  

Net zoals u in uw leven kunt voorbereiden op een vakantie 

of op het pensioen, kunt u zich ook voorbereiden op de 

laatste levensfase. Het is bijvoorbeeld nooit te vroeg om na 

te denken over vragen als: 

• Wat is voor mij een goede dood? 

•  Waar zou ik willen sterven?  

•  Hoe denk ik over medische onderwerpen als   

 euthanasie of palliatieve sedatie?

Wie het wil, kan daarover het nodige vastleggen in 

wilsverklaringen, zodat wensen ook gehoord worden als 

u zelf niet meer kunt praten of beslissen. Het is zeer zinvol 

om met uw naasten (en huisarts) hierover te praten. Dit zijn 

misschien niet de meest gemakkelijke gesprekken in een 

mensenleven maar mogelijk wel hele zinvolle. Houdt u niet 

van praten of is dit moeilijk? Dan kunt u dit ook opschrijven. 

In het boekje Spreken over vergeten of op deze website 

vindt u tips en een voorbeeldbrief.

Zelfbeschikking: Eigen regie over het 
levenseinde

Zelf beschikken over wat er wel of juist niet moet gebeuren 

is enorm belangrijk. Om dat tot het laatst toe mogelijk 

te maken, is het verstandig de eigen wensen vast te 

leggen. Dit kan bijvoorbeeld in een wilsverklaring of met 

een behandelverbod. In de Wet op de Geneeskundige 

Behandelovereenkomst	staat	dat	een	patiënt	toestemming	

moet geven voor zijn medische behandeling, anders mag 

een arts niets doen.

Wilsverklaring

Er bestaan verschillende soorten standaardverklaringen, 

zoals van de stichting Zorgverklaring en de Nederlandse 

Patiëntenvereniging	(NPV).	Ook	kan	je	hier een boekje 

bestellen via www.palvooru.nl waarin kan worden 

beschreven welke zorg en behandeling wel/niet gewenst is. 

Dit boekje is als zorgverklaring te gebruiken.

Het is ook mogelijk om zelf een wilsverklaring op te stellen. 

Er zijn namelijk geen wettelijke eisen opgesteld voor 

https://www.ikwilmetjepraten.nu
http://www.palvooru.nl 
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wilsverklaringen. Als de tekst maar helder, eenduidig en 

voor slechts één uitleg vatbaar is. Ook moet de verklaring 

zijn voorzien van een datum en een handtekening.

In	een	wilsverklaring	kan	de	betreffende	persoon	ook	

aangeven welke mensen zijn gemachtigd om voor hem/

haar te bepalen welke medische zorg (wel of niet) gewenst 

is als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te 

nemen.

Behandelverbod

Naast een wilsverklaring kunt u ook een behandelverbod 

invullen. Ook via die weg kunt u (wanneer u daartoe 

zelf niet meer in staat bent) aangeven wat u van de 

mantelzorger/hulpverlener verwacht. U kunt vastleggen 

welke levensverlengende maatregelen u niet meer wilt 

als u in een noodsituatie dreigt te sterven (bijvoorbeeld 

gereanimeerd worden). 

Artsen zijn verplicht zich aan de wilsverklaring en/of 

behandelverbod te houden.  Behalve als ze een goede 

reden kunnen geven, mogen zij hiervan afwijken.  Ook 

de niet reanimatie-penning, de zorgverklaring en de 

NPV levensverklaring hebben die juridische waarde. 

Dat geldt echter niet voor het euthanasieverzoek (vaak 

euthanasieverklaring genoemd).

Een arts kan niet verplicht worden om aan een 

euthanasieverzoek te voldoen. Om de kans te vergroten 

dat de wensen uit uw eigen wilsverklaring uitgevoerd 

worden, is het verstandig naasten en de huisarts op de 

hoogte te stellen van het bestaan ervan. Het is daarom 

zeer aan te raden om hierover een duidelijk gesprek met 

de huisarts aan te gaan.

Euthanasie: Levensbeëindiging op 
verzoek

Euthanasie	is	levensbeëindigend	handelen	door	een	

arts, op verzoek van de zieke. Er bestaat geen ‘recht op 

euthanasie’. Met andere woorden een arts kan het verzoek 

naast zich neerleggen. Het is alleen daarom al verstandig 

om in een vroeg stadium met een arts hierover te praten.

Een arts moet zich aan een aantal voorwaarden houden 

om	straffeloos	euthanasie	te	kunnen	toepassen.	De	

voorwaarden staan in de Euthanasiewet. 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

•  Er is sprake van een vrijwillig en weloverwogen   

 verzoek.

•  Er is sprake van een uitzichtloos ondragelijk lijden  

 van	de	patiënt,	en	er	is	geen	redelijke	andere		 	

 oplossing voor de situatie.
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Euthanasieprocedure in vogelvlucht 

1.		 Patiënt	doet	het	verzoek.

2.  De arts neemt het in overweging en betrekt hierin  

 de wettelijke eisen.

3.		 De	arts	voert	aanvullende	gesprekken	met	patiënt		

 en eventueel naasten.

4.  De arts vraagt een tweede arts hierbij (de    

 zogeheten SCEN-arts).

5. 	 De	tweede	arts	voert	een	gesprek	met	de	patiënt.

6.  De tweede arts geeft zijn oordeel over het   

 euthanasieverzoek.

7.  Als de tweede arts beoordeelt dat het verzoek   

 binnen de wettelijke criteria valt, kunnen de   

	 patiënt	en	de	arts	een	afspraak	maken	over		 	

 het tijdsstip waarop de euthanasie wordt toegepast.

Hulp bij zelfdoding

Het is ook mogelijk om een arts hulp te vragen bij 

zelfdoding. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij 

euthanasie. Het verschil zit in de uitvoering.

Bij euthanasie dient de arts de dodelijke middelen toe, bij 

hulp	bij	zelfdoding	doet	de	patiënt	dat	zelf.	In	de	praktijk	

betekent	dit	vaak	dat	de	patiënt	een	drankje	inneemt.

Kaartjes van betekenis

Een mooi hulpmiddel om met naasten in gesprek te gaan 

over de laatste levensfase zijn de 50 vragen die gaan 

over tal van aspecten die van belang kunnen zijn in deze 

levensfase. Van de eventueel benodigde zorg: Van wie 

hoopt u hulp te krijgen als u zo ziek bent? Tot het sterven: 

Wat is voor u een goede dood?  Van de uitvaart: Welke 

muziek moet er op uw uitvaart klinken? Tot afscheid 

nemen: Wat wilt u achterlaten? U kunt deze 50 vragen 

vinden op de website www.bureaumorbidee.nl

Gesprek met uw huisarts

Praat op tijd over uw levenseinde met uw huisarts, 

vindt u dat lastig dan is een gezamenlijk initiatief van de 

Patiënte	federatie	Nederland,	Koninklijke	Nederlandsche	

Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en het 

Nederlands Huisartsen Genootschap. Het is een e-book 

dat gaat over praten met de dokter over de grenzen, 

wensen en verwachtingen rond het levenseinde.

Het e-book kunt u vinden op deze website.

Disclaimer

Alle in deze brochure gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Niettemin aanvaarden de samenstellers van deze brochure geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. 

Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van 
de aangeboden informatie, wordt dan ook door de samenstellers uitdrukkelijk afgewezen.

http://www.bureaumorbidee.nl
http://www.levenseinde.patientenfederatie.nl 


45

Valuas Zorggroep (De Tinfabriek) | Amsterdamsestraatweg 5 1411 AW Naarden | +31(0)85-1305767 | info@valuaszorggroep.nl

Heeft u vragen over Dementie/Alzheimer? Neem dan gerust contact met ons op.
 
Ook voor de mogelijkheden over ondersteuning bij de mantelzorg kunt u bij ons terecht. Wij helpen u graag!


