
Vaak gestelde vragen 

over dementie: bij wie of 

waar vind ik antwoorden?

DEMENTIEWIJZER

gemeente vijfheerenlanden



Deze dementiewijzer voor de gemeente 

Vijfheerenlanden is geïnspireerd op de 

gepubliceerde dementiewijzer van het 

Dementienetwerk Provincie Antwerpen.  

Dank voor het mogelijk maken van deze uitgave.

Deze dementiewijzer is tot stand gekomen in 
samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden 
en de Werkgroep Dementievriendelijk Vianen.    

Colofon



1
Wie kan me informatie 

geven over dementie en 

hoe je ermee om kunt 

gaan?

De huisarts, de casemanager  

dementie van het Mobiel Geriatrisch 

Team (MGT) van Zorgspectrum of 

het Geriatrisch Onderzoek en  

Adviescentrum (Goac) van Rivas,  

de medewerkers van het sociaal 

loket van de gemeente, de wijk

verpleegkundige. Bezoek het  

Alzheimer Café, ook ervarings

deskundigen kunnen u tot steun zijn.

TIP
Omgaan met dementie leert 
u met vallen en opstaan. 
U begint onervaren, maar 
geleidelijk aan krijgt u meer 
ervaring. Sta u zelf toe  
fouten te maken.  



TIP 20
Juiste toon en 
houding - 2
Blijf zelf rustig wanneer 
de persoon met dementie 
verward is. Ga mee in de 
leefwereld van de persoon 
met dementie. Vermijd 
discussies over feiten, maar 
geef een veilig gevoel. 
Mocht het gedrag plotseling 
veranderen in onrust en 
verwardheid neem dan 
contact op met uw huisarts. 
Mogelijk is er sprake van  
een blaas of longontsteking. 



TIP
Informatie biedt inzicht 
in dementie en leert u er 
begripvol mee om te gaan.
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Waar vind ik informatie 

over dementie?

Bij Alzheimer Nederland, in de 

bibliotheek, in het Alzheimer Café, 

via de casemanager. Een aantal 

websites staan vermeld in deze 

wijzer.



TIP 19
Juiste toon en 
houding - 1
Let op de gezichtsuitdrukking 
of wat u zegt goed 
overkomt. Spreek niet over 
het hoofd van de persoon 
heen. Vriendelijkheid 
en een glimlach vormen 
vaak de sleutel tot goede 
communicatie. 



TIP
Een goede en tijdige diagnose 
is belangrijk want soms zijn 
er medische oorzaken die 
verholpen kunnen worden, 
bijvoorbeeld een tekort aan 
vitaminen, slecht werkende 
schildklier, een depressie of 
een infectie. Een diagnose 
is ook noodzakelijk om tijdig 
hulp en begeleiding te kunnen 
inzetten.

Waar kan ik terecht voor 

diagnose?

Via de huisarts kunt u 

doorverwezen worden naar:  

het Mobiel Geriatrisch Team of  

het Geriatrisch Onderzoek en 

Advies Centrum, een geriater of 

neuroloog van een geheugenpoli 

van een ziekenhuis.
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TIP 18
Positieve 
benadering
Ga ervan uit dat de persoon 
met dementie besef heeft van 
de situatie. Betrek de persoon 
met dementie zoveel mogelijk 
bij keuzes en beslissingen 
zolang het besef en inzicht in 
de eigen situatie aanwezig is.
Durf te zeggen als u het 
moeilijk vindt, dat u ook niet 
goed weet hoe er nu mee om 
te gaan … bespreek het.



TIP
Leer, indien mogelijk, 
tijdig gebruik te maken 
van openbaar vervoer, de 
buurtbus of regiotaxi. 
Sommige diensten als 
boodschappen, apotheker, 
geld kunnen aan huis worden 
geleverd.
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Mag een persoon met 

dementie nog autorijden?

Zodra de diagnose dementie is 

gesteld, is de persoon met dementie 

onbevoegd om een auto te besturen. 

Als er sprake is van een ‘zeer lichte’ 

of ‘lichte’ vorm van dementie, kan 

er een speciale rijvaardigheidstest 

worden afgelegd bij het CBR: Centraal 

Bureau Rijvaardigheid 088 2277700. 

Als er wordt voldaan aan de criteria, 

kan de persoon met dementie in elk 

geval nog een jaar autorijden.



TIP 17
Betrek een persoon
Spreek de persoon met 
dementie aan als een 
gelijkwaardige, zoals u dat 
voorheen ook deed. Laat 
zonder woorden blijken dat  
u het beste met hem/haar 
voor hebt. 



TIP
Vraag bij de gemeente of 
zorgverzekeraar of u een 
financiële tegemoetkoming 
kunt krijgen voor het 
hulpmiddel dat u wilt kopen  
of lenen.

5
Waar vind ik 

hulpmiddelen om de 

zorg thuis draaglijker te 

maken?

Thuiszorgwinkels,  

de ergotherapeut (via huisarts), 

speciaalzaken, apotheker. 

Praktische tips kunt u 

krijgen van de casemanager, 

wijkverpleegkundige, medewerkers 

van het sociaal loket en via 

internet. 



TIP 16
Begrijpen - 4
Ondersteun uw woorden, 
waar mogelijk, met gebaren. 
Informatie verwerken vraagt 
bij een persoon met dementie 
meer tijd. Wacht daarom wat 
langer op een antwoord of 
een actie. Pas uw tempo van 
spreken aan. Controleer of 
de persoon met dementie de 
boodschap heeft begrepen.



TIP
Durf praktische hulp uit 
handen te geven zodat u af  
en toe op adem kunt komen. 
Dit geeft u zelf meer 
draagkracht zodat u de zorg 
beter en langer aan kunt.  
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Wie kan ons helpen in 

het huishouden?

Particuliere aanbieders en 

diverse thuiszorgaanbieders. 

Huishoudelijke hulp kan worden 

aangevraagd bij het sociaal loket 

van de gemeente Vijfheerenlanden 



TIP 15
Begrijpen - 3
Deel uw boodschap op in 
verschillende stappen.  
Stel geen ‘waarom’ vragen. 
Stel vragen die beginnen met 
‘wat’, ‘hoe’, ‘wie’, ‘wanneer’  
of ‘waar’.



TIP
Durf bijkomende zorg door 
anderen toe te laten zodat 
u af en toe op adem kunt 
komen. Dit kan de dagelijkse 
stress en hoge zorglast 
verminderen. 
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Wie kan me helpen met de 

dagelijkse verzorging en 

bij verpleegkundige hulp?

Er zijn diverse 

thuiszorgorganisaties die 

verzorgenden en verpleegkundigen 

kunnen inzetten of zelfstandig 

werkende (ZZP) zorgverleners. 

Een wijkverpleegkundige kan de 

zorg indiceren die uiteindelijk 

betaald wordt vanuit de 

ziektekostenverzekering. Denk ook 

aan familie, vrienden of buren die 

u kunnen helpen.  



TIP 14
Begrijpen - 2
Controleer of de persoon  
met dementie u heeft 
begrepen. Let op het gedrag 
en de gezichtsuitdrukking. 
Doe dingen voor en toon  
hoe het kan.



TIP
U kunt ook informeren en tips 
krijgen bij het Alzheimercafé 
of bij bijeenkomsten over 
dementie die worden 
aangeboden. Praat erover 
en ‘leer’ begrijpen waar het 
gedrag vandaan komt. 
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Wie kan me leren 

omgaan met gedrags- en 

stemmingsproblemen?

De huisarts, de casemanager of 

psycholoog van het MGT of Goac, 

medewerkers van het Steunpunt 

Mantelzorg van Welzijn Vianen of 

SamenDoen Leerdam/Zederik. De 

medewerkers van het sociaal loket  

kunnen u ondersteunen of zorgen 

voor een doorverwijzing naar 

specialistische zorg. 



Begrijpen - 1
Spreek bij voorkeur in korte 
duidelijke zinnen. Stel geen 
dubbele vragen en geef 
enkelvoudige opdrachten. 
Vertel steeds wat u doet of 
gaat doen.

TIP 13



9
Wie kan onze familie 

begeleiden bij het 

omgaan met groeiende 

spanningen en conflicten?

U kunt een beroep doen op 

de huisarts, de casemanager, 

de wijkverpleegkundige, de 

medewerkers van het sociaal loket, 

medewerkers van het Steunpunt 

Mantelzorg van Welzijn Vianen 

of SamenDoen. U kunt ook tips 

krijgen bij het Alzheimer Café en  

Alzheimer Nederland.

TIP
Een deskundige hulpverlener 
kan een nieuwe kijk bieden op 
de situatie. 



TIP 12 
Horen en  
aandacht - 2
Ga op gelijke hoogte staan  
of zitten. Zoek oogcontact. 
Zorg voor een rustige 
omgeving. Doe geen twee 
dingen tegelijk en vraag ook 
geen twee dingen tegelijk.
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Met wie bespreek ik 

mogelijke mishandeling? 

Of financiële uitbuiting?

Bespreek dit met de huisarts,  

de casemanager,  

de wijkverpleegkundige,  

de medewerkers van het sociaal 

loket of een vertrouwenspersoon. 

Ook kunt u dit melden bij  

Stichting Alzheimer Nederland 

0800 5088, Steunpunt Veilig 

Thuis 088 2000, slachtofferhulp 

van de politie 085 0606069.

TIP
Mishandeling is te begrijpen, 
maar nooit goed te praten. 



TIP 11
Horen en  
aandacht - 1
Ga na of er problemen zijn 
met ogen of oren indien de 
persoon met dementie traag 
of vreemd reageert.  
Spreek niet harder dan 
gewoonlijk. Zorg dat de  
ander u ziet terwijl u spreekt.



 

TIP
Door een veilige 
woonomgeving kan de 
persoon met dementie langer 
in zijn of haar vertrouwde 
omgeving wonen. Grote 
aanpassingen zijn vaak niet 
nodig.
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Hoe maak je van 

je huis een veilige 

woonomgeving?

U kunt advies vragen aan  

de casemanager, 

wijkverpleegkundige, 

ergotherapeut (via de huisarts)  

de ouderenadviseur,  

de medewerkers van het  

sociaal loket. 



TIP 10
Stel gevoelens 
centraal
Discussieer niet over feiten. 
Neem alles niet te letterlijk 
en persoonlijk. Ga op zoek 
naar de gevoelens achter 
de woorden. Zeg wat u ziet 
gebeuren bij de ander:  
‘Ik zie dat je boos bent,  
vertel eens…’



 ‑‑
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Hoe kunnen we de 

veiligheid van een 

persoon met dementie 

verhogen?

Met een persoonsalarmerings

systeem, een GPS systeem,  

extra aandacht voor valpreventie  

en veiligheid in en om de woning  

en beeldbellen. U kunt hiervoor  

terecht bij de casemanager,  

wijk verpleegkundige, de 

medewerkers van het sociaal loket, 

fysiotherapeut, ergotherapeut (via 

de huisarts) en de thuiszorgwinkel. 

TIP
Deze ondersteuning kan een 
extra gevoel van veiligheid 
bieden en de autonomie van 
de persoon met dementie 
verhogen. 



TIP 9
Communiceren 
op maat 
Herhaal sleutelwoorden 
om het verhaal op gang te 
houden. Vertel waar jullie  
het over hadden om zo de 
draad weer op te pakken. 
Probeer te verwoorden  
wat u denkt dat de persoon 
met dementie wil zeggen. 
Maak oogcontact.
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Wat als de persoon met 

dementie de neiging 

heeft om te verdwalen  

of weg te lopen?

Zorg voor een hulpkaart (dementie.nl) 

of een naamkaartje in de portefeuille 

of jas, naai,  schrijf of plak een 

telefoonnummer in de kleding, gebruik 

een button via www.2109.nl. Licht 

buren, winkels en politie in zodat zij 

op de hoogte zijn dat er sprake is van 

dementie. Maak tijdig gebruik van een 

GPSsysteem of maak gebruik van een 

smartphone met een GPSsysteem. 

TIP
Zorg dat u een recente foto 
heeft van de persoon met 
dementie om een zoekactie  
te vergemakkelijken. Stel 
na 20 minuten zoeken de 
politie op de hoogte van een 
vermissing!



TIP 8
Neem de tijd en 
ondersteun
Neem de tijd om te luisteren 
naar het verhaal van de 
persoon met dementie. 
Ondersteun rustig. Dring 
niet te lang aan en vul 
eventueel aan. Heb aandacht 
voor gebaren die woorden 
vervangen of ondersteunen. 
U kunt vragen of hij/zij het 
uit kan leggen als u hem/haar 
niet goed begrijpt. Gebruik 
zelf ook beeldmateriaal of 
gebarentaal.



TIP
Steun van lotgenoten biedt 
herkenning en erkenning van 
uw eigen situatie. U voelt zich 
minder alleen want praten 
helpt.
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Waar kan ik terecht voor 

steun van lotgenoten?

Bij het Alzheimer Café,  

bij mantelzorgbijeenkomsten  

van Welzijn Vianen en SamenDoen, 

het Mobiel Geriatrisch Team of op 

internet (zie voorzijde van deze waaier)



TIP 7
Voorkom 
achterdocht
Antwoord zo eerlijk mogelijk 
op vragen. Spreek rustig, 
goed verstaanbaar en met 
een warme stem. Ga in op 
gevoelens. Leid indien nodig 
af naar een ander onderwerp. 
Doe samen iets leuks.



TIP
Durf te vragen! Zorg dat u 
goed geïnformeerd bent.
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Wie kan me 

informeren over 

toeslagen, subsidies, 

tegemoetkomingen?

De casemanager, ouderenadviseur, 

wijkwinkel, medewerkers 

van het sociaal loket, de 

verzekeringsmaatschappij en via 

internet. Via www.cak.nl kunt u 

eigen bijdrages berekenen.  



TIP 6
Voorkom angst 
Vermijd woorden en thema’s 
die angst uitlokken.  
Vermijd fluisteren.



Waar kan ik terecht voor 

financieel en juridisch 

advies?

Bij een notaris of www.rijksoverheid.nl. 

De persoon met dementie is verplicht 

een geldig legitimatiebewijs in bezit te 

hebben: een paspoort, identiteitskaart 

of rijbewijs.
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TIP
Heldere afspraken over financiën en 
bevoegdheden scheppen rust. Begin er 
tijdig aan! Medewerkers van banken 
kunnen u ondersteunen bij geldzaken. 
Soms is het lastig om zelf uw bankzaken 
te regelen. Bijvoorbeeld doordat u 
slecht ziet, hoort of loopt of vanwege 
beperkingen ten gevolge van dementie, 
of soms ook omdat u geldzaken te 
ingewikkeld vindt. Laat u daarom 
tijdig voorlichten over bijvoorbeeld een 
volmacht of levenstestament.



TIP 5
Voorkom falen
Vul aan wat niet meer kan. 
Gebruik geheugensteuntjes. 
Wees voorzichtig met 
woorden die bestraffend 
overkomen, zoals ‘altijd’ en 
‘nooit’.
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Bestaan er 

vakantiemogelijkheden 

voor personen met 

dementie?

Ja, U kunt informeren over  

zorgvakanties bij:  

Het vakantiebureau, 034 3745890 

of www.hetvakantiebureau.nl, 

de casemanager, Alzheimer  

Nederland, medewerkers van 

Steunpunt Mantelzorg,  

medewerkers van het sociaal loket. 

TIP
Vraag informatie over de 
mogelijkheden; even eruit: 
goed voor u.



TIP 4
Vertrek vanuit wat 
wel kan
Ga uit van wat de persoon  
met dementie nog kan.  
Vul dat zelf niet in, ga dat 
ontdekken. Geef waardering 
voor wat goed gaat.  
Corrigeer geruisloos; zo 
onopvallend mogelijk.
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Bestaan er tijdelijke 

opvangmogelijkheden 

buitenshuis voor een 

persoon met dementie?

Ja, u kunt informeren bij de 

casemanager, zorgbemiddelaars 

van zorginstellingen, 

medewerkers van het sociaal 

loket over: Zorg met kort 

verblijf, logeermogelijkheden en 

mogelijkheden voor deelname 

aan dag voorzieningen of 

dagbesteding.

TIP
Het delen van de zorg met 
dagopvang of kortverblijf 
kan het thuis wonen langer 
mogelijk maken.  



TIP 3
Aanwezigheid en 
luisteren
Uw aanwezigheid en rustige 
nabije uitstraling zijn vaak 
belangrijker dan woorden. 
Vertel iets over uzelf.  
Stilte kan zinvol zijn.
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Bestaan er tijdelijke 

opvang mogelijkheden voor 

een persoon met dementie 

in de eigen woning?

Ja, u kunt (als mantelzorger) een 

beroep doen op de diensten van 

particuliere zorgorganisaties die  

24 uurs zorg leveren. De ziektekosten  

 ver zekering kan u daarbij helpen. 

Handen in Huis www.handeninhuis.nl 

zorgt voor tijdelijke inzet van een 

vrijwilliger ter vervanging van de 

mantelzorger. Denk ook aan inzet van 

een (vaste) vrijwilliger of ondersteuning 

door uw eigen familie, vrienden en buren.  

TIP
Opvang in een vertrouwde 
omgeving geeft een gevoel 
van veiligheid aan de persoon 
met dementie. Tegelijk geeft 
het u de ruimte even iets 
voor u zelf te doen.  



TIP 2
Voorkom onrust
Sluit aan bij de interesses, 
gewoontes en voorkeuren 
van vroeger. Zorg voor 
orde, regelmaat, structuur, 
een vaste dagindeling en 
terugkerende rituelen. 



TIP
Zorgen voor een persoon 
met dementie is belastend. 
Probeer tijdig hulp in te 
schakelen om crisissituaties 
te voorkomen. 
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Wat als het thuis echt 

niet meer kan?

Dan komt opname in zicht. 

Informeer tijdig naar de 

mogelijkheden van verschillende 

woonvormen. Zoek wat bij u past. 

Voor informatie hierover kunt 

u terecht bij de casemanager, 

medewerkers van het sociaal 

loket, zorgbemiddelaars van de 

betreffende zorgorganisatie of  

via internet.



TIP 1
Praten in plaats 
van vragen
Stel zo min mogelijk vragen 
over het recente verleden. 
Praat over wat er nu te zien, 
horen, ruiken, voelen is.  
Vraag hoe het voor de ander 
is en als je het niet begrijpt 
zeg het dan; vraag of  
de ander het uit kan leggen. 
Spreek over dingen van 
vroeger. Onthoudt: vragen  
is plagen … testen is pesten.



www.alzheimer-nederland.nl
www.thuiswonenmetdementie.nl
www.moderne-dementiezorg.nl
www.mezzo.nl
www.dementie.nl
www.samendementievriendelijk.nl
 
Heeft u vragen, neem dan contact 
op met de medewerkers van het 
Sociaal loket van de gemeente 
Vijfheerenlanden: 0800 5016 
sociaalloket@vijfheerenlanden.nl 

Aanmelding bij MGT of Goac voor 
diagnostiek, ondersteuning, advies  
en behandeling kan via de huisarts.   
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Mobiel Geriatrisch Team   
030 6575045  www.zorgspectrum.nl 
Goac team   
0900 8440  www.rivas.nl

Nuttige websites en 

telefoonnummers



DEMENTIEWIJZER

gemeente vijfheerenlanden

Communicatietips: 

voor een goed 

contact met 

personen met 

dementie


