
Dementie Vriendelijke Gemeenschap



Voorwoord werkgroep DVG Haaren

De dorpen van de gemeente Haaren tellen op dit moment 
samen zo’n 250 inwoners met dementie. Gemiddeld 
genomen vragen zij per persoon zo’n 20 uur per week 
aan zorg en aandacht. Verwacht wordt dat er rond 2040 
zo’n 600 inwoners dementie hebben en dat zij samen een 
beroep zullen doen op ongeveer 1300 mantelzorgers. 
Het waren dit soort getallen die de gemeente Haaren 
deed besluiten een dementie vriendelijke gemeente te 
willen worden. Een bijeenkomst van enkele professionals en 
betrokken burgers werd de eerste stap, waarin meteen ‘het 
niet pluis gevoel’ bij beginnende dementie centraal stond. 
Dat riep de vraag op: “Wat kunnen we doen om deze 
kwetsbare mensen (en veelal hun partner) het gevoel te 
geven dat er aandacht voor hen is en dat zij nog gewoon 
meetellen in het dagelijkse leven in hun dorp?”
De aldus ontstane werkgroep zag het als een speerpunt 
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om het taboe rondom dementie te doorbreken en de 
beeldvorming een positieve wending te geven. Een EHBD 
koffer [Eerste Hulp Bij Dementie] werd onderdeel van elke 
bibliotheek. De koffer bestaat uit boeken, films en folders 
met een schat aan informatie en vooral ook tips. Daarnaast 
werden er thema-avonden georganiseerd, waarin 
‘dementie’ vanuit allerlei verschillende invalshoeken werd 
toegelicht en nabesproken. Zo kwamen schrijfsters, een 
geriater en een gerontoloog aan het woord en stonden 
we stil bij de vragen als “Hoe kun je zo lang mogelijk 
verantwoord thuis blijven wonen?” en “Hoe helpt bewegen 
bij dementie?”.
Tussendoor verscheen vrijwel maandelijks een artikel in de 
lokale pers met herkenbare of informatieve verhalen. Al 
deze verhalen hebben we nu gebundeld en we hebben 
daar algemene informatie en nuttige tips aan gekoppeld. 

We hopen van harte dat dit boekje het leven van mensen 
met dementie in onze omgeving gemakkelijker zal maken 
en dat het mantelzorgers ondersteuning biedt bij hun 
belangrijke maar pittige taak. 
Tegelijkertijd is het ook onze wens dat dit boekje iedereen 
die nog niet daadwerkelijk in aanraking komt met mensen 
met dementie zal inspireren om zich voor te bereiden op 
ontmoeting én een begripvol omgaan met hen. Maar 
bovenal hopen we dat mensen met dementie en hun 
families een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden en 
zich welkom blijven voelen in hun en onze omgeving. 

Edward de Vries,
Voorzitter werkgroep DVG Haaren
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Voorwoord wethouder
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Ik ben oprecht blij met dit prachtige boekje. Dementie 
komt helaas steeds vaker voor. Dus het is van groot belang 
dat hier ruime aandacht voor is. 
Dit boekje helpt hierbij. Het staat vol nuttige tips en 
informatie maar ook mooie verhalen ontbreken niet. 
Chapeau werkgroep!

Als mantelzorger van mijn moeder weet ik uit eigen ervaring 
hoe het is om iemand met dementie in je naaste omgeving 
te hebben. Het is een proces van een lach en een traan, 
voor familie en mantelzorgers en misschien zelfs soms ook 
voor de persoon die getroffen is door deze ziekte.
Je ziet iemand veranderen, in gedrag maar zeker ook in 
karakter. Je voert andere gesprekken met elkaar, de rollen 
veranderen en je ziet dat iemand steeds minder kan. Dit 
is moeilijk en soms lastig te accepteren. Het is dan fijn dat 
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je terug kunt vallen op de mooie momenten die je samen 
hebt. 

Ik hoop van harte dat veel mensen dit boekje ter hand 
nemen, niet alleen voor de nuttige informatie maar ook om 
ervaringen van anderen te lezen. Leer van elkaar en help 
elkaar. Samen staan we sterk en kunnen we de wereld 
dementievriendelijker maken. 

Adrienne Verschuren
Wethouder Gemeente Haaren

Mantelzorgers krijgen (helaas!) vaak weinig

schouderklopjes of complimenten van anderen.

Men vindt het vanzelfsprekend dat je altijd zorgt. Het is 

daarom belangrijk dat je jezelf er regelmatig een geeft.
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Hoe herken je iemand met dementie?

Vergeetachtigheid: 
 Vergeten van informatie en afspraken en 
 wat kort geleden gebeurd is; 
 Moeite om de weg te vinden; 
 Steeds hetzelfde vragen of vertellen. 

Gedragsveranderingen: 
 Ontkennen van het probleem; 
 Wisselende stemmingen;
 Achterdochtig en wantrouwend;
 Terugtrekken; 
 Boosheid, opstandigheid;
 Ongepast, schaamteloos gedrag. 
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Taalproblemen:
 Het juiste woord niet vinden; 
 Woorden niet begrijpen; 
 Moeite om een gesprek te voeren.
 
Problemen met dagelijks handelen: 
 Rekenen en met geld omgaan; 
 Boodschappen doen;
 Beoefenen van hobby of sport;
 Persoonlijke hygiëne; 
 Nieuwe dingen leren;
 Beslissingen nemen en keuzes maken; 
 Zich aanpassen aan nieuwe situaties.

Leen de koffer “Eerste Hulp bij Dementie”

Die zit boordevol informatie.

Deze is te leen bij de bibliotheek.

TIP
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Vriendelijkheid is een mooi begin

De mensen die zich hard maken voor een dementie-
vriendelijke gemeente Haaren - binnen de werkgroep DVG 
Haaren - doen dat niet vanaf een eiland. Ze hebben lijntjes 
en samenwerking met allerlei andere mensen, instellingen, 
overheden, belangengroepen en stichtingen. Eén daarvan 
is Alzheimer Nederland, de nationale belangenbehartiger 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

De dorpen van de gemeente Haaren horen bij de regio 
‘s-Hertogenbosch van stichting Alzheimer Nederland. 
Jo Caris en Jan Sinot, allebei woonachtig in het dorp 
Haaren, zijn beiden regiobestuurslid. Jan is ook lid van de 
werkgroep dementievriendelijke gemeenschap Haaren. 
Dat betekent dus korte lijntjes naar deze invloedrijke 
stichting. Het alom bekende Alzheimercafé komt uit de 
koker van Alzheimer Nederland, maar de stichting doet 
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nog veel meer. Ze kent negenduizend actieve vrijwilligers. 
De stichting maakt zich hard voor een toekomst zonder 
dementie en een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met dementie en hun families. Alzheimer Nederland doet 
dat door belangenbehartiging, bijvoorbeeld bij de lokale, 
regionale en landelijke politiek en bij zorgverzekeraars. 
Door (financiële) ondersteuning voor wetenschappelijk 
onderzoek, maar ook door voorlichting en informatie 
te verstrekken en door mensen met dementie - en hun 
omgeving - te ondersteunen. 
“Alzheimer Nederland zet zelf geen voorzieningen op 
poten”, zegt Jo Caris, “maar we ondersteunen, coachen, 
faciliteren, stimuleren. En we staan op de barricaden als 
het gaat om geld en belangen, vooral bij de politiek en de 
verzekeraars.” Dat werk is minder zichtbaar voor het grote 
publiek, maar een belangrijke poot. Zo zit Jo aan tafel bij 
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de wethouder van de gemeente Haaren, om de belangen 
te behartigen van mensen met dementie, terwijl vanuit het 
hoofdbestuur mensen om tafel zitten bij de minister. Op 
het niveau van wet- en regelgeving zijn er immers genoeg 
barricaden te beslechten. “Mensen met dementie krijgen 
ondersteuning en zorg vanuit drie verschillende wetten”, 
zegt Caris. Het kan een doolhof zijn voor betrokkenen. 
De zorgverstrekkers wijzen soms naar elkaar, of schuiven 
verantwoordelijkheid af. “Uiteindelijk draait het dan om 
geld. Dan lijken de instanties niet meer echt bezig met de 
zaken waar het omgaat: het welzijn van de mensen met 
dementie.”
Alzheimer Nederland stimuleert gemeenten, zorg-
verzekeraars en zorgkantoren om nauw met elkaar samen 
te werken zodat de juiste ondersteuning op de juiste plek 
komt. Zonder een discussie over wie welke zorg levert. De 
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stichting vindt dat de gemeente de regie moet nemen op 
het moment dat mensen vastlopen tussen schotten in de 
zorg. 

Vriendelijkheid
Jan Sinot en Jo Caris zijn allebei positief strijdbaar. Sinot heeft 
een t-shirt aan wat er binnenstebuiten uitziet, met labels 
aan de buitenkant en de tekst ‘schoamt oe eigen nie’. Het 
t-shirt is gemaakt door Alzheimer Nederland, om op een 
ludieke manier aandacht te vragen en begrip te kweken 
voor mensen met dementie. Want het taboe op de ziekte: 

De korte internetcursus DementieOnline helpt u om te gaan 

met de veranderingen en het gedrag van uw naaste. 

U leert ook veel over uw eigen grenzen en het vragen van hulp. 

TIP
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dat mag er als eerste af, vinden beide mannen. “Dementie 
zou ‘zo gewoon mogelijk’ moeten zijn”, vindt Jan. Daardoor 
zou hulp vragen en hulp bieden ook gewoner kunnen 
worden, denkt hij. “Voor mensen met dementie is het fijn als 
ze in een omgeving wonen met veel gemeenschapszin.” 
Ideaal zou het zijn als mensen, bijvoorbeeld in een straat, 
of binnen een vereniging, onderling dingen regelen: dat ze 
degene die dementie heeft, gewoon ‘meenemen’. In onze 
dorpen zouden dat toch moeten kunnen. “Vriendelijkheid-
onder-elkaar”, zo noemt Jo het. “We gebruiken nu het 
etiket dementievriendelijke gemeenschap, ook in Haaren, 
maar ik pleit voor een vriendelijke gemeenschap in het 
algemeen en voor iedereen. Vriendelijkheid is altijd een 
mooi begin.”
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Gewoon even samen de zon voelen
Mantelzorger ziet contacten wegebben.

“Wat mensen het meest verrast? Dat het zo eenvoudig en 
bruikbaar is. We geven een rugzak met praktische ideetjes 
mee om een wandeling leuker te maken. En vervolgens 
gebeurt dat ook: mensen genieten meer.” Aan het woord 
is Mari Verstegen, bioloog, werkzaam voor het Instituut voor 
Natuureducatie (IVN). Hij geeft een korte, praktische cursus 
natuurbeleving aan begeleiders, vrijwilligers, mantelzorgers 
en familieleden van mensen met dementie. 

“Natuur heeft een positief effect op mensen. Natuur 
biedt een gemakkelijke ‘opening’ om te genieten en 
ontspannen. Dat geldt zeker ook voor mensen met 
dementie.” Mari Verstegen hoort dit vaak terug van de 
deelnemers aan zijn training natuurbeleving. Daarin leert 
hij met eenvoudige oefeningen wat begeleiders, samen 
met mensen met dementie, in de natuur kunnen doen. En 
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dat heeft prachtige gevolgen, zoals rust en ontspanning, 
plezier en genieten, een beter dag-nachtritme en een 
beter onderling contact. 

Dennenappel 
Een voorbeeld van zo’n eenvoudige opdracht uit de 
training: reik mensen iets aan wat ze kunnen bekijken, 
aanraken, voelen, ruiken. Zoals een dennenappel. Bekijk 
die maar eens goed, van alle kanten. Als je er intens naar 
kijkt, kun je er van alles aan ontdekken, ook hoe mooi hij is. 
Soms komen er verhalen los: hoe vroeger dennenappels 

Corrigeer iemand niet als ze dingen zeggen die niet waar zijn.

Als ze het naar de zin hebben,

is het voor jou ook fijner. 
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gebruikt werden om de kachel aan te maken. “Alles rustig 
aan”, zegt Verstegen. “Het tempo mag enorm omlaag als 
je omgaat met mensen met dementie. Als je vertraagt, 
rust en ruimte neemt om contact te maken en iets aan te 
bieden, kunnen mensen daar ‘inzakken’ en zie je dat ze 
genieten.” 
Het wandelingetje buiten wordt veel leuker, vertellen 
cursisten aan Verstegen. “Het contact wordt anders, 
gelijkwaardiger, omdat je samen bezig bent.” En dan 
niet te geforceerd, maar wat terloops. “Je gaat met een 
rugzak aan ideetjes op pad, en kijkt op dat moment wat 
leuk en mogelijk is. Als de zon schijnt, kun je gewoon even 
samen de zon voelen.” Met uiteindelijk resultaat: meer 
plezier, rust en ontspanning voor mensen met dementie én 
de begeleider. 
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Leef in het moment.

Heeft hij een goede dag?

Laat dan alles vallen en ga erop uit!

TIP
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Gewoon aanwezig zijn, dat is genoeg

De ‘participatiemaatschappij’. Een mooi streven. Maar 
hoe werkt het daadwerkelijk? Ouderen worden geacht 
langer thuis te blijven wonen. Ook ouderen met dementie. 
In de praktijk belanden veel zorgtaken bij de partner, die 
tot mantelzorger verwordt. Dat is een zware taak, die 24 
uur per dag doorgaat. Hoe zit dat met de ‘participatie’ 
van de mensen om de mantelzorger heen? Durft de 
mantelzorger hulp te vragen? En krijgt hij die dan ook? We 
vroegen het de heer Jaap van de Sande (76) uit Helvoirt. 
Hij is mantelzorger van zijn vrouw Tineke (75), die de ziekte 
van Alzheimer heeft.

Ruim een jaar geleden kreeg Tineke van de Sande de 
diagnose Alzheimer. Haar man Jaap werd automatisch 
mantelzorger. Een taak die steeds intensiever wordt, met 
het voortschrijden van haar ziekte. “Lichamelijk is het niet 
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zwaar. Maar het is wel zwaar dat ik haar eigenlijk geen half 
uur alleen kan laten”, zegt Jaap. Het gaat zo snel achteruit 
met Tineke, dat ze een indicatie heeft voor opname in een 
verzorgingstehuis. “Maar daar ben ik nog niet aan toe. Dat 
zou een echt afscheid betekenen. Anderzijds: als ik een 
been breek, of een hartaanval krijg, zou er meteen iets 
moeten gebeuren.”

Ongemakkelijk
Aan een actief leven en goede contacten met familie 
en vrienden ontbrak het nooit. Toch staat het echtpaar 
er nu relatief alleen voor, merkt Jaap. “Onze twee zoons 
wonen ver weg en hebben allebei een drukke baan. We 
hebben een prima relatie met ze. Iedere week gaan we bij 
een van beiden op bezoek. Even eruit. Dat is ook fijn voor 
Tineke. Maar eigenlijk missen we een dochter of zoon die 
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om de hoek woont; die iedere dag even binnenloopt.” Hij 
is tegen vrienden en kennissen open over de ziekte van zijn 
vrouw en zijn mantelzorgtaken. En vraagt ook gewoon om 
hulp. Desondanks merkt hij dat vrienden zich terugtrekken. 
“Het contact ebt langzaam weg. Mijn vrouw heeft bijvoor-
beeld een goede vriendin die ze voorheen wekelijks zag. 
Nu moet ik haar vragen ‘Kom je koffie drinken? Het initiatief 
ligt altijd bij mij. Ik denk dat mensen het contact met Tineke 
ongemakkelijk vinden. Er zijn geen onderwerpen meer om 
te bespreken. Maar eigenlijk hoeft iemand alleen maar 
aanwezig te zijn en een kopje koffie te drinken. Dat is 
genoeg.” 

Hij vindt het pijnlijk en soms ook eenzaam, dat zijn omgeving 
juist nu niet thuis geeft. “Het is lastig om een goed netwerk 
van hulp op te bouwen. Een van de buurvrouwen loopt 
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wekelijks binnen en een van mijn zussen verleent hand- 
en spandiensten. Daar ben ik dankbaar voor.” Toch: het 
merendeel van de mensen in zijn omgeving neemt afstand, 
terwijl hij juist behoefte heeft aan nabijheid. “We wonen 
hier bijvoorbeeld in een fijne buurt. Hoe geweldig zou 
het zijn als de buurtgenoten de koppen bij elkaar staken 
en bedachten: ‘Hoe kunnen we met Tineke iets leuks 
doen en Jaap ontlasten?’. We moeten een participatie-
maatschappij zijn, maar ik ervaar dat niet. Hoe dat te 
veranderen? Ik weet het niet. Maar het zou mij enorm 
helpen als mensen spontaan steun en tijd aanboden.”

(De namen in dit artikel zijn op verzoek gefingeerd)
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Ga je niet verstoppen, maar praat erover. 

Zorg dat je zoveel mogelijk familie en vrienden inschakelt, 

want alleen red je het niet.

TIP
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Informeren, inspireren, ondersteunen

Wat doet de Werkgroep dementievriendelijke gemeen-
schap?

De voorspelling is dat in 2040 dementie volksziekte nummer 
één is. Dat gaat waarschijnlijk ook op voor de gemeente 
Haaren, waar relatief veel ouderen wonen. Sinds enkele 
jaren is in de gemeente de Werkgroep Dementievriendelijke 
gemeenschap (DVG) actief. Wat doet zij precies voor de 
groeiende groep ouderen met dementie en voor hun 
omgeving?

De werkgroep DVG heeft verschillende doelen, waaronder 
kennis over dementie vergroten. Ze doet dat onder andere 
door thema-avonden te houden, afwisselend in een van 
de dorpen van de gemeente Haaren: Biezenmortel, Esch, 
Haaren of Helvoirt. “De onderwerpen daarvan zijn divers”, 
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zegt werkgroepvoorzitter Edward de Vries. “We hebben 
een avond over het belang van bewegen gehad, maar 
ook over hoe om te gaan met mensen met dementie, 
onder de noemer ‘Vergeet dementie, onthoud de mens’. 
De avonden worden goed bezocht.” 
Met de thema-avonden wil de werkgroep informeren en 
inspireren. Daarbij is het voor mensen met (beginnende) 
dementie en hun mantelzorgers een laagdrempelige 
manier om informatie te krijgen en eventueel lotgenoten te 
ontmoeten. Naar buiten treden met deze ziekte is namelijk 
niet voor iedereen gemakkelijk. Daardoor kunnen mensen 
echter ook de juiste ondersteuning mislopen. De afgelopen 
twee jaar is er bijvoorbeeld dagbesteding begonnen in de 
dorpen Helvoirt en Esch. Fijn voor mensen met dementie, 
maar ook voor hun mantelzorgers.  
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Onderdeel
De werkgroep zorgt dus onder andere voor informatie en 
ze deelt kennis, ook over preventie. Ze regelt praktische 
ondersteuning en projecten. Zo heeft elk dorp een 
EHBD [Eerste hulp bij Dementie] koffer met leerzame en 
herkenbare informatie. Belangrijk voor de werkgroep is 
eveneens: zorgen voor meer bewustwording over dementie. 
Zodat iedereen ervan doordrongen is dat mensen met 
dementie onderdeel zijn van de gemeenschap. “We willen 
dat individuele burgers, maar ook organisaties, instanties, 

Win zoveel mogelijk informatie in over dementie en bezoek 

bijvoorbeeld het Alzheimer Café en/of de website van 

Alzheimer Nederland. Dan ben je voorbereid en weet je 

later ook waar je moet zijn met vragen.

TIP



- 30 -

verenigingen, winkeliers en de gemeente zich bewust zijn 
van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover 
mensen met dementie”, zegt De Vries. Dan gaat het over: 
zorgen voor een veilige en toegankelijke leefomgeving. 
Maar ook over: weten wat je te doen staat als bijvoorbeeld 
iemand verward in je winkel staat. Over: begrip vergroten 
voor mensen met dementie en het taboe erop doorbreken. 
Genoeg te doen voor deze actieve werkgroep DVG…
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Dagje thuis zorgt voor gezelligheid
Dagbesteding voor ouderen in Helvoirt en Esch

“Er is niets leukers dan een dagje eruit, iets leuks doen en 
onder de mensen zijn”, vindt mevrouw Wil Hochstenbach 
(91) uit Helvoirt. Sinds enkele maanden gaat ze naar de 
dagbesteding ‘Dagje thuis’ in haar eigen dorp. Ook in Esch 
is deze dagbesteding onlangs gestart. Voor ouderen - ook 
voor mensen met (beginnende) dementie -  die op een ge-
zellige manier de dag willen doorbrengen. En het mooie is 
tegelijkertijd, dat een ‘dagje thuis’ gedragen wordt door 
dorpsgenoten als vrijwilligers.

“’Dagje thuis’ is voor ouderen die nog zelfstandig wonen 
en graag met anderen de dag doorbrengen”, zegt Ineke 
Matheeuwsen. Ze is ouderenwerker bij welzijnsorganisatie 
ContourdeTwern, een van de organisaties die het initiatief 
nam tot deze bijzondere dagbesteding in de gemeente 
Haaren. ‘Dagje thuis’ is er nu in Helvoirt en Esch. In Haaren 
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staat het in de steigers en en in Biezenmortel wordt 
bekeken wat de mogelijkheden zijn. Overigens is deze 
dagbesteding niet exclusief voor ouderen. “Ook mensen 
die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn, of niet meer zo mobiel, 
of vergeetachtig, zijn welkom”, zegt Matheeuwsen.  
“Ontspannen, ontmoeting en gezelligheid staan centraal. 
Daarnaast worden eventuele mantelzorgers ontlast.”  Een 
indicatie is niet nodig. 

Mevrouw Hochstenbach is sinds enkele maanden 
deelnemer aan ‘Dagje thuis’ in Helvoirt. “Het is fijn enkele 
vaste activiteiten in de week te hebben en om nieuwe 
contacten op te doen. In een andere omgeving zijn, 
vergroot je wereld.” Ze geniet vooral van de uitstapjes. 
“Er is niks zo gezellig als iemand die tegen me zegt: ‘Ik 
kom je halen, we gaan iets leuks doen en daarna breng 
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ik je weer thuis.’ Dat is een feestje!” Het programma van 
‘Dagje thuis’ staat niet vast, maar wordt mede door de 
deelnemers ingevuld. “We beginnen met koffie drinken. 
En we gaan bijna altijd even naar buiten”, zegt mevrouw 
Hochstenbach. 

Een fijne dag hebben: dat is het uitgangspunt. Harrie den 
Ouden (81), deelnemer in Esch, vindt dat dat goed lukt. 
“Tijdens ‘Dagje thuis’ hedde efkes praat. We hebben het 
gezellig met elkaar; het is een leuk clubje.”
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Doe eenvoudige dingen waar degene met dementie 

vrolijk van wordt, durf weer kind te zijn 

en mee te genieten.

TIP
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Dementie en de huisartsenpraktijk

Nu ouderen steeds langer zelfstandig en in hun eigen dorp 
of stad blijven wonen, komen ook zorgvragen dichtbij huis 
terecht, namelijk bij de eigen huisarts. Dat geldt ook voor 
vragen rond (beginnende) dementie. Een huisarts heeft 
tegenwoordig dus een belangrijke rol in de ouderenzorg. 
Hoe vult de huisartsenpraktijk die in, specifiek bij mensen 
met dementie? 

Bij veel huisartspraktijken is de praktijkondersteuner (POH) 
degene die zich het meest bezighoudt met ouderenzorg. 
Dat geldt ook voor Evelien van der Heijden, POH-er in de 
huisartsenpraktijk Helvoirt. De rol van de huisarts is namelijk 
sterk veranderd. “Vroeger kwamen alle vragen bij de huisarts 
terecht, tegenwoordig wordt er meer in teamverband 
gewerkt, waarin de huisarts, doktersassistent en de POH-
er allemaal een taak hebben”, zegt ze. Als er vragen zijn 
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rond (beginnende) dementie, is Van der Heijden vaak de 
eerste die polshoogte gaat nemen. Zo’n vraag kan van de 
partner, een kind, de persoon zelf, of iemand anders uit 
de omgeving komen. Een bezoek en gesprek aan huis is 
dan het begin. “Het is een open gesprek, waarbij ik vragen 
stel en luister. Hoe gaat het? Wat gaat er goed? En wat 
niet? Die openheid en gelijkwaardigheid is belangrijk en de 
basis van een vertrouwensband. Meestal is de partner of 
een van de kinderen erbij. Het zijn mooie gesprekken: ieder 
mens heeft een uniek verhaal. Ik luister en verzamel tegelij-
kertijd zoveel mogelijk informatie. Als mensen bijvoorbeeld 
afwezig zijn, of vaak de draad kwijtraken, merk ik dat op. Ik 
kijk ook hoe mensen wonen. Soms zie je aan een huis dat 
mensen moeite hebben met ordenen, wat een teken van 
dementie kan zijn. Ik probeer een totaalplaatje te maken.” 
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Als ze een vermoeden van (beginnende) dementie 
heeft, stuurt Van der Heijden aan op verder onderzoek, te 
beginnen met een geheugentest, die wordt afgenomen 
in de huisartsenpraktijk. Ook andere onderzoeken, 
bijvoorbeeld een bloedonderzoek, kunnen nodig zijn. Soms 
is het nodig om per direct thuiszorg te bespreken en regelen. 
“Na de tests en onderzoeken volgt een advies. Dat kan alle 
kanten opgaan. Als de gevolgen van de dementie nog 
mild en onder controle zijn, maken we een afspraak voor 
een paar maanden later. Of meer onderzoek, door een 
specialist, is gewenst en we moeten tegelijkertijd al zorg en 
ondersteuning bespreken en regelen. Maar opnieuw draait 
het om vertrouwen en gelijkwaardigheid; alles in overleg. 
Een overvloed aan verandering werkt sowieso niet.” Ook 
informatie verstrekken is een belangrijke taak voor de 
huisartsenpraktijk. “Mensen hebben behoefte aan goede 
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informatie over: hoe nu verder? Ze maken zich zorgen over 
de kwaliteit van hun leven en soms over hun levenseinde.”

Een diagnose stellen, en daarnaast signaleren, begeleiden, 
informeren: dat zijn de belangrijkste taken voor de 
huisartsenpraktijk bij dementie. “Wij zijn er vooral voor het 
‘harde’, medische stuk. Maar wel: op een zo zacht mogelijke 
manier, in alle openheid en met wederzijds vertrouwen.” 

Wees open naar de degene met dementie. 

Samenleven is samen lachen en samen huilen.

TIP
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Samen een dansje doen in de kamer
Dementie en een verstandelijke beperking

In de gemeente Haaren wonen relatief veel mensen met 
een verstandelijke beperking, door de aanwezigheid van 
zorgorganisaties als Cello en Prisma, waar mensen met 
een verstandelijke beperking kunnen wonen, werken en 
dagbesteding volgen. Ook mensen met een verstandelijke 
beperking kunnen dementie krijgen, zoals Marlies (62) die 
bij Cello in Haaren woont. Agnes van den Berghe (65) uit 
Haaren is mantelzorger van Marlies en vertelt erover. 

Al ruim twaalf jaar is Agnes van den Berghe als vrijwilliger 
betrokken bij Marlies, die het syndroom van Down heeft. Ze 
gaat regelmatig bij Marlies op bezoek of neemt haar mee 
naar haar huis. Ze zijn geen familie, maar zo voelt het voor 
Agnes wel. “Marlies hoort bij ons gezin; ze voelt als ‘eigen’”, 
vertelt Agnes. “Ze is gek op Nederlandstalige muziek en is 
gevoelig voor sfeer. Ze houdt van knuffelen, gezelligheid, 
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maar geniet het meest vanaf een afstandje: meekijkend, 
bijvoorbeeld als ik aan het koken ben.” 

Sinds ongeveer zes jaar lijdt Marlies aan dementie. 
Agnes merkt dat Marlies daardoor ‘meer in haar eigen 
wereldje’ zit. “Ze slaapt meer en heeft minder energie. 
Het is moeilijker om contact met haar te maken.” Door 
de dementie, bovenop de verstandelijke beperking, is 
de communicatie nog fijngevoeliger dan voorheen. “Het 
is nu nóg belangrijker om te kijken waar Marlies behoefte 
aan heeft”, zegt Agnes. “Zo maak je haar niet meer blij 
met een uitstapje. Vroeger wel. Dan gingen we samen 
naar Nederlandstalige concerten, superleuk, maar dat 
kan niet meer. Het is belangrijk om ‘de lat laag te houden’. 
Naast haar zitten, haar hand vasthouden, iets lekkers eten, 
zachtjes praten of zingen: dat is voldoende. En soms doen 
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we samen een dansje in de kamer.”  

Het is de kunst, in de omgang met mensen met dementie, 
je te verplaatsen in de ander, denkt Agnes. Om goed te 
kijken wat voor die ander prettig is. Dat geldt evenzeer 
voor mensen met een verstandelijke beperking die 
dementie krijgen. Misschien is het nog belangrijker, omdat 
deze mensen zich moeilijker met woorden kunnen uiten. 
“Ik heb geleerd, in mijn contact met Marlies, dat er niet 
zoveel hoeft. Er gewoon zijn is voldoende. Veel van wat ik 
vroeger met Marlies deed, kan niet meer. Ook voor mij was 
dat afscheid nemen. Nu ben ik al blij als ze op mijn stem 
reageert en lacht; als ik zie dat zij geniet.” 
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Kijk waar je iemand nog een plezier mee kunt doen. 

Spelletjes, boeken, meer bewegen, grote tv enz. 

Deze mensen verdienen het!

TIP
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Mensen met dementie erbij blijven betrekken
Hoe gaan verenigingen om met dementie?

Alle dorpen in de gemeente Haaren kennen een bloeiend 
verenigingsleven en ook vele clubs waar ouderen bij 
aangesloten zijn. Hoe gaan deze clubs en verenigingen om 
met leden die dementie hebben of krijgen? ‘Zo gewoon 
mogelijk’, is daarop het antwoord. 

Mieke van Boxtel (68) is voorzitter van de activiteiten-
commissie van de KBO in Haaren. “Hoe wij als KBO omgaan 
met leden met dementie? We doen niks aparts. We 
betrekken iedereen bij het geheel. Mensen kennen elkaar 
allemaal, hè. Ze hebben op een vanzelfsprekende manier 
oog voor elkaar. Door tijdens een activiteit te zeggen: ‘Kom 
gezellig erbij zitten’, als iemand alleen of zoekend is.” Jan 
Sinot (57) uit Haaren is actief in de tennisvereniging, vrijwilliger 
bij de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Haaren 
en heeft een moeder met dementie. Ook de Haarense 
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tennisvereniging heeft geen apart beleid voor mensen 
met dementie. “Als de sfeer binnen een vereniging goed 
is, bouwen mensen een band met elkaar op. Dan nemen 
ze elkaar ook op sleeptouw als het niet zo goed gaat.” Een 
vereniging moet een plek zijn voor iedereen, vinden Van 
Boxtel en Sinot. Waar ‘gewoon’, ‘normaal’ contact is met 
mensen met dementie. Zonder aparte hokjes te maken. 
Toch lukt het niet altijd even goed mensen betrokken te 
houden. Van Boxtel: “Mensen die dementie krijgen, trekken 
zich vaak juist terug uit activiteiten en verenigingen. De 
drempel om te blijven meedoen is voor henzelf te groot. 
Vaak heeft dat met schaamte te maken.” Het enige 
wat daarbij helpt, denkt Sinot: zorgen dat het taboe op 

Ieder mooi moment samen is winst. 

Ook al is het moment later weer vergeten, 

het goede gevoel blijft vaak veel langer. Zeker bij jou!

TIP
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dementie verdwijnt, want dat taboe is er nog steeds. 
Voorlichting over dementie kan helpen en verenigingen 
zouden daarin een rol kunnen pakken, zodat iedereen 
kloppende informatie heeft over dementie. 
Het is namelijk een ergernis van Sinot: het ‘schattige’ beeld 
van mensen met dementie dat regelmatig in de media 
opduikt. “Dementie is niet schattig”, zegt hij. “Mensen 
met dementie ondergaan karakterveranderingen die óók 
vervelend kunnen zijn. Voor de omgeving is het moeilijk 
daarmee om te gaan.” Wat niet wegneemt dat we moeten 
zorgen voor elkaar, vinden hij en Van Boxtel. “Hoe? We 
willen een DVG, Dementie Vriendelijke Gemeenschap, zijn. 
Die ‘D’ mag er vanaf. Het zou mooi zijn als vriendelijkheid de 
basis is van hoe we met elkaar omgaan. Of je nu dementie 
hebt, of niet.”
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Piekeren is de grootste energievreter die er is.

Het lost niets op. Maak elke dag even tijd vrij voor jezelf

om iets leuks te doen. 
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Een stevig netwerk voor mensen met dementie
Welke zorg is er voor mensen met dementie?

In de gemeente Haaren zijn verschillende zorg- en 
welzijnsorganisaties en professionals betrokken bij mensen 
met dementie en hun mantelzorgers. Iedereen heeft 
daarin zijn ‘eigen stukje’ en eigen kennis en vaardigheden, 
maar gelukkig weet iedereen elkaar óók goed te vinden. 
Zo kunnen deze professionals van elkaar leren en elkaar 
ondersteunen. Met als doel: zorg en ondersteuning 
voor mensen met dementie goed regelen en op elkaar 
afstemmen, zodat die zo optimaal mogelijk is.

Wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsen, 
casemanagers dementie en medewerkers van welzijns-
organisatie ContourdeTwern. Al deze mensen houden zich 
in de gemeente Haaren beroepsmatig bezig met mensen 
met dementie. Regelmatig komen ze bij elkaar voor 
overleg. Maar ook daarbuiten weten ze elkaar goed te 
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vinden. Dat is fijn en nuttig. Zo kunnen ze sneller anticiperen 
op de zorg die nodig is, elkaars kennis aanvullen en vragen 
van betrokkenen zo goed en snel mogelijk beantwoorden. 
Of bijvoorbeeld samen kijken: welke zorg is nu nodig? 
De praktijkondersteuner van de huisarts is meestal de 
eerste zorgprofessional bij wie iemand met dementie 
terechtkomt. Vaak is de wijkverpleegkundige de volgende 
die ingeschakeld wordt. De wijkverpleegkundige is, samen 
met de thuiszorgmedewerkers, degene die het meest 
over de vloer komt voor dagelijkse zorg en ondersteuning. 
En daardoor goed op de hoogte is van wat er speelt 
en nodig is. Als er een verandering is in de zorgvraag, of 
bijvoorbeeld een gesprek met de familie gewenst is, kan de 
wijkverpleegkundige overleggen met de casemanager. 
Om samen te ‘sparren’ over wat nodig is. De casemanager 
dementie loopt van A tot Z mee met iemand die dementie 
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heeft en bekleedt daarin allerlei rollen. Van een luisterend 
oor zijn, tot informatie verstrekken, tot alle mogelijke vragen 
beantwoorden en soms, uiteindelijk, tot een opname mee 
regelen. 

Veilig
Samen zijn deze professionals verantwoordelijk om, 
uiteraard samen met de cliënt zelf, de juiste zorg en 
ondersteuning te bieden. Samen zorgen ze voor een stevig 
en veilig netwerk, zodat mensen met dementie en hun 
mantelzorgers zich gedragen en geborgen voelen. En de 

Neem de tijd, verwacht niets en eis niets. Geef alleen 

aanwijzingen als het echt nodig is. Kijk niet naar wat er niet meer 

kan, maar blijf nieuwsgierig naar wat nog wel kan.

TIP
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juiste praktische ondersteuning krijgen. Vaak met als doel: 
zo lang en zo aangenaam mogelijk thuis blijven wonen, 
want meestal is dat de grootste wens. 
Zorgen zijn er ook bij de professionals. Bijvoorbeeld over het 
steeds grotere tekort aan personeel en vrijwilligers. En ze 
missen een mantelzorgers-ondersteuningsgroep, want het 
goed ondersteunen van de mantelzorgers zien zij als een 
van hun belangrijkste opdrachten. In de gemeente Haaren 
weten de zorgprofessionals elkaar goed te vinden en dat 
ervaren ze allemaal als een groot goed. Dat komt namelijk 
ten goede aan mensen met dementie. En daar draait het 
uiteindelijk om. 
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Ergotherapie en dementie

Koken, de was opvouwen, een kopje koffiezetten 
of aankleden. Allemaal dagelijkse handelingen die 
meestal heel vanzelfsprekend zijn. Wanneer iemand 
gaat dementeren zijn deze dagelijkse handelingen niet 
altijd meer vanzelfsprekend. Rollen en routines kunnen 
veranderen. Taken uit handen nemen is niet altijd de 
oplossing.

“Ergotherapie”, zo vertelt Nina Hagoort van 073 Ergothera-
pie, richt zich op mensen die deze alledaagse handelingen 
steeds minder goed uitvoeren. Als ergotherapeut observeer 
en analyseer ik waarom deze handelingen niet meer lukken. 
Het kan zijn dat dit te complex wordt, dat men de spullen 
niet meer kan vinden of niet meer weet hoe voorwerpen 
gebruikt moeten worden. Binnen de ergotherapie worden 
deze handelingen getraind om tóch deze zelfstandigheid 
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te behouden. Soms door een taak aan te passen, 
bijvoorbeeld door middel van stappenplannen, soms door 
de omgeving aan te passen zodat er meer veiligheid of 
overzicht is”.

Het EDOMAH-programma 
Binnen de ergotherapie is het EDOMAH-programma 
ontwikkeld waarbij ergotherapeuten zich gespecialiseerd 
hebben in mensen met dementie. EDOMAH staat voor 
‘Ergotherapie voor Dementerende Ouderen en hun 
Mantelzorgers Aan Huis’ en is gericht op mensen met 
beginnende dementie. Uniek aan dit programma is dat 
ook de mantelzorger centraal staat. 
Tijdens de intakefase zal, naast observaties van activiteiten, 
een gesprek met de persoon met dementie én met de 
mantelzorger plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken zal 
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gekeken worden wat voor hen betekenisvolle activiteiten 
zijn, wat voor taken en routines iemand had en wat er nu 
veranderd is. Het zelfstandig uitvoeren van activiteiten kan 
voor iedereen een andere betekenis hebben. Voor de 
persoon met dementie kan het belangrijk zijn om zelf een 
kop koffie te zetten zodat zij gemakkelijker de buurvrouw 
op de koffie vraagt en hierdoor sociaal betrokken blijft. 
Voor de mantelzorger kan dit ruimte geven om andere 
zorgtaken op te pakken (of even iets voor zichzelf te doen!).

Samen wordt getraind om deze betekenisvolle activiteiten 
weer naar tevredenheid uit te voeren. De ergotherapeut is 
direct toegankelijk of op verwijzing van huisarts of specialist. 
Behandeling vindt plaats aan huis en wordt vergoed uit het 
basispakket van de zorgverzekeraar.

Ga samen bewegen, 

dat is voor beiden goed.

TIP
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Je leeft niet voor jezelf alleen
Dementie… vanzelfsprekend!

Mensen met dementie horen er als vanzelfsprekend bij 
en zijn onderdeel van de leefgemeenschap in de dorpen 
Esch, Biezenmortel, Helvoirt en Haaren. Het zijn streefdoelen 
van de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeenschap 
(DVG). Bij het Buitenhuis in Esch wordt daar op natuurlijke 
wijze aan ‘gewerkt’. Daar wonen namelijk mensen met 
dementie, maar er verblijven ook mensen in het Zorghotel, 
meestal om bij te komen na een operatie. Hoe gaat dat 
samen? Een gesprek met het echtpaar Joosten uit Boxtel, 
dat sinds kort in het Zorghotel verblijft.

Geef degene met dementie eens een knuffel of

 maak een compliment. Ze beseffen meer dan je denkt en 

ze verdienen respect en vertrouwen.

TIP
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Christa en André Joosten uit Boxtel zijn beiden 68 jaar. 
Binnen een halfjaar tijd kreeg eerst Christa kanker en 
daarna André. Omdat André mantelzorger was geworden 
voor Christa, maar vervolgens zelf ziek werd, moest er een 
oplossing komen. Ze konden terecht in het Zorghotel van 
het Buitenhuis in Esch, onderdeel van Zorggroep Elde. In 
het Buitenhuis is ook een verpleegafdeling waar mensen 
met dementie wonen. De twee afdelingen zijn gescheiden 
van elkaar, maar bevinden zich wel onder hetzelfde dak. 
Gasten in het Zorghotel kunnen ook meedoen met de 
activiteiten van het verpleeghuis. 

“We hebben het hier heel goed”, vertelt meneer Joosten. 
Dat hij en zijn vrouw tijdelijk ‘samenwonen’ met mensen 
met dementie, wordt door hen met vriendelijkheid begroet. 
“We vinden dat prima! Regelmatig lopen er in het Zorghotel 
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mensen vanuit de verpleegafdeling binnen voor een 
praatje. Alleen maar mooi, toch? En soms vertelt iemand 
dan iets twee keer. Daar hebben we geen moeite mee.” 
In deze voor hen zo moeilijke tijden merkte het echtpaar 
hoe fijn het is steun en hulp te krijgen vanuit de directe 
omgeving. “Hartverwarmend. Daar zijn we dankbaar voor.” 
En zo zou het ook mogen zijn voor mensen met dementie. 
“Je zit met zijn allen in een sociale gemeenschap en daar 
horen ouderen ook bij. Je leeft niet voor jezelf alleen, 
toch?” Mensen met dementie: die horen erbij, vinden ze. 
Vanzelfsprekend!  
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Neem alle tijd,

je bent nu nog samen. 
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Mantelzorg is voor mij een dagtaak

Een keer per jaar zet de gemeente alle mantelzorgers in het 
zonnetje op de mantelzorgdag. Een van hen is Jan (70), die 
fulltime mantelzorger is voor zijn vrouw Ria (68). Zo’n acht 
jaar geleden sloop dementie langzaam haar leven in, tot 
op het punt waar ze nu is: ze heeft de hele dag zorg nodig. 
Jan vindt het vanzelfsprekend die taak op zich te nemen 
en doet dat met een flinke dosis humor. “Natuurlijk is het 
soms zwaar, maar gelukkig ben ik een optimistisch mens.”

“Als Ria ’s ochtends opstaat, begint mijn werkdag”, zegt 
Jan. “Dus soms lieg ik een uurtje erbij. ‘Het is pas half acht, 
blijf maar lekker liggen!’, zeg ik dan tegen haar. Dan kan 
ik even rustig mijn krantje lezen.” Hij zegt het met een lach, 
want humor is een van de dingen die hem gaande houden. 
Ria heeft dementie en Jan ziet het iedere maand erger 
worden. “Ze heeft nog maar weinig heldere momenten. 
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Bij alles heeft ze hulp nodig. ’s Ochtends help ik haar met 
aankleden en wassen. Ik kan daar wel professionele hulp 
voor krijgen, maar ik doe het graag zelf.” Opnieuw zijn 
humor: “Dan gooi ik wat met de handdoek.” Hij is de hele 
dag met haar bezig. Het licht achter haar uitdoen, een 
deur dichtdoen: allemaal kleine dingen die ze vergeet. 
Ook alle huishoudelijke taken rusten op zijn schouders. “Ik 
was, strijk, kook, zorg voor Ria. Voor mij is het een dagtaak. 
Ria kan nog wel aardappels schillen, maar de kans is groot 
dat ze de schillen ook in de pan gooit. Dus die haal ik er 
dan weer uit.”

Vraag hulp bij kleine dingen. Dat vraagt makkelijker,

 bespaart energie en zorgt ervoor dat je energie hebt 

voor de grote klus.

TIP
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Maat
Hij vindt het vanzelfsprekend dat hij voor Ria zorgt. “Hoe ik 
het volhoud? Waarom zou ik het niet volhouden? Ik zie het 
als mijn taak. En niemand voelt voor mijn vrouw wat ik voel. 
Ze is gewoon mijn maat! We hebben het goed, we hebben 
samen mooie dingen beleefd. Daar denk ik vaak aan.” Hij 
geniet van de dingen die ze samen nog wel kunnen doen. 
Iedere dag wandelen ze een rondje. Soms gaan ze naar 
een café in de buurt, muziek luisteren. Wat hij het moeilijkst 
vindt? “Als ze verdriet heeft”, zegt hij. “En dat ik niet weet 
hoe lang ik nog voor haar kan zorgen; hoe lang ik alles 
kan opvangen. Ik zou het heel erg vinden als ze naar een 
verzorgingstehuis moet.” Ria gaat nu een dag in de week 
naar de dagopvang. “Dan heb ik een dag rust en werk ik 
in de tuin.” 
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Hij gaat naar de mantelzorgdag, samen met zijn vrouw. 
“Ik waardeer het dat er zo’n dag georganiseerd wordt! Ik 
waardeer alles! Van iedere dag die ik nog samen met Ria 
kan doorbrengen, probeer ik te genieten.”

(De namen van Jan en Ria zijn op verzoek gefingeerd).

Kijk niet naar wat er niet kan,

maar blijf nieuwsgierig naar 

wat nog wel kan.
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Emotioneel is het zwaar
Christine’s vader én moeder hebben dementie

De ouders van Christine (58) lijden allebei aan dementie. 
Vader woont in een verzorgingstehuis, moeder nog 
zelfstandig met thuiszorg. Ze zijn beiden 83 jaar. Christine 
is mantelzorger. De praktische kant daarvan vindt ze niet 
zo moeilijk, maar emotioneel is het zwaar. Vooral omgaan 
met haar moeder is lastig. “Ze is altijd negatief en wil niet 
geholpen worden. Met haar gedrag trapt ze iedere keer 
op mijn ziel. Tegelijkertijd weet ik dat het met haar ziekte te 
maken heeft. Ze kan er niks aan doen.”

Zes jaar geleden ging het snel. Binnen een halfjaar tijd 
kwamen Christine en haar twee zussen erachter dat beide 
ouders aan het dementeren waren. “Achteraf denk ik dat 
mijn moeder al veel langer aan het dementeren was”, 
vertelt Christine. Pas na een ziekenhuisopname van haar 
vader, merkte Christine hoe slecht het met haar moeder 
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ging. “Vader zei toen tegen ons: Ze kan niet voor zichzelf 
zorgen”. Het bleek dat hij geleidelijk alle huishoudelijke 
taken had overgenomen. Toen hij ook dementie kreeg, 
heeft hij toch nog vier jaar thuis kunnen wonen, met hulp 
van thuiszorg. 

Verborgen
Christine vindt het moeilijk te verkroppen dat haar ouders 
hun dementie zo lang verborgen hielden. En dat ze het niet 
gezien heeft. “Ze hielden elkaar hoog; ze stutten elkaar. Als 
we het hadden geweten, hadden we mijn vader kunnen 
ondersteunen. Hij heeft jaren de zorg voor onze moeder 
alleen gedragen. Ik denk dat hij ons uit de wind wilde 
houden. Je zag hem tot rust komen toen hij opgenomen 

Iedereen die zijn naaste verzorgt, schiet af en toe eens

uit zijn slof, is wel eens harteloos, humeurig, verliest zijn geduld

of is jaloers op anderen die niet zoveel hoeven te zorgen.

Voel je daar niet schuldig over.
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werd in een verzorgingstehuis.” Haar moeder zit nog steeds 
in de ontkenningsfase. “Volgens mij gaan mensen op twee 
manieren met Alzheimer om: ze worden boos en gaan er 
tegenin, of ze gaan erin mee. Ons pap gaat overal in mee, 
ons mam schopt overal tegenaan. Ik vermoed dat ze in de 
gaten heeft dat er iets aan de hand is, maar ze weet niet 
wat, of ze wil het niet toegeven. Dat is deels de ziekte en 
deels haar karakter, denk ik.”

Vechten
Alzheimer heeft ‘alles uitvergroot’, zegt Christine. “Ons 
moeder leeft voor de buitenwereld. Ze wil alles ‘hoog 
houden’. Onze vader was altijd al socialer, zachter. Het is 
nog steeds fijn bij hem te zijn. Moeder vecht tegen haar 
ziekte en dat is vermoeiend. Ook voor haar zelf. En ik doe 
het nooit goed; krijg verwijten over me heen. Daardoor ga ik 
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Vergeef jezelf. Soms ben je boos geweest op degene met 

dementie of heb je hem door je eigen drukte onrustig gemaakt.

 Dat gebeurt. Leer ervan en ga weer door. 

Je doet veel meer goed dan fout!

TIP

haar ontwijken en daar zit ik dan óók weer mee. Het is lastig. 
Het moeilijkste is dat ze niet echt geholpen wil worden. Ze 
zorgt niet goed voor zichzelf, want dat kan ze niet meer. 
Ze zou het veel beter hebben in een verzorgingstehuis, 
met structuur, mensen om zich heen. Dat zien we bij ons 
pap. Maar daarvan kunnen we haar niet overtuigen. Dat 
is pijnlijk, want we weten dat ze een veel beter leven kan 
hebben. Het is treurig om te zien hoe zij zich voortbeweegt, 
gevangen in haar eigen wereld.”
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Verwijzing naar...

Algemeen:
 Gemeente Haaren:
 0411 627282   www.haaren.nl 
 Gemeente Boxtel:
 0411 655911   www.boxtel.nl 
 Gemeente Oisterwijk:
 013 5291311   www.oisterwijk.nl 
 Gemeente Tilburg: 
 14 013    www.tilburg.nl 
 Gemeente Vught:
 073 6580680   www.vught.nl

 Alzheimer Nederland www.alzheimer-nederland.nl

 Samen Dementievriendelijk
 www.samendementievriendelijk.nl
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Medisch:
Uw Huisarts en/of Praktijkondersteuner

Ondersteuning op maat:

KBO Esch:   www.kbo-esch.nl 
KBO Haaren:   www.kbo-haaren.nl  
Vereniging 55+ Helvoirt:  www.55plushelvoirt.nl 
KBO Biezenmortel:  www.kbo-biezenmortel.nl 

Welzijnsorganisaties:

ContourdeTwern: Ouderenwerk, Steunpunt Mantelzorg 
en Dagbesteding Welzijn 
0411 655899   www.contourdetwern.nl 
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Farent: Ouderenwerk, Steunpunt Mantelzorg
088 0237500    www.farent.nl 

MEE: Ondersteuning bij leven met een beperking
073 640 17 00   www.meedenbosch.nl 

Zorgaanbieders:

Zorgstichting ‘t Heem
013 5229150    www.t-heem.nl 

Zorggroep Elde Maasduinen
0411 634000     www.zgem.nl 

Vivent 
088 1637000    www.vivent.nl 
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Actiefzorg 
088 7508200    www.actiefzorg.nl 

Eerste Hulp Bij Dementie koffer:

De EHBD koffer is te leen via de bibliotheken in:
 De Buunder 33 te Biezenmortel
 Dorpshuis de Es in Esch
 Den Domp in Haaren
 De Leyenhof in Helvoirt

Notities
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