
Waarom deze krant?
Binnen de zorg aan mensen met
dementie wint kleinschalig wonen
aan populariteit. Tien Limburgse
zorgorganisaties hebben daarom
de krachten gebundeld en deze
krant ontwikkeld met feitelijke
informatie én ervarings-verhalen
over kleinschalig wonen voor
mensen met dementie in Limburg. 

Deze krant wordt breed verspreid
onder verwijzers; betrokken
instanties, zoals gemeenten, huis-
artsen, casemanagers, opleidings-
organisaties, woningcorporaties en
de deelnemende Limburgse
zorgorganisaties. 

Ouder worden 
beschermt je niet   

tegen de liefde, 
maar de liefde 

beschermt je wel  
tegen ouder worden.

Jeanne Moreau (1928)
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Interessante feiten over
dementie en kleinschalig wonen

Wat is dementie? 
Dementie is een hersenaandoening die
iemand langzaam maar zeker volledig
afhankelijk maakt van de zorg van
anderen. Eén op de vijf mensen in
Nederland krijgt ermee te maken.
Dementie is een verzamelnaam voor meer
dan vijftig ziekten, waaronder vasculaire
dementie, frontotemporale dementie en
Lewy-body-dementie. De ziekte van
Alzheimer is de meest voorkomende
vorm. Bij dementie gaan steeds meer
zenuwcellen in de hersenen stuk of
verbindingen tussen deze zenuwcellen.
Sommige mensen met dementie gaan
snel achteruit in gezondheid, terwijl
anderen nog jarenlang een relatief ge -
woon leven kunnen leiden. Het begin van
de ziekte kenmerkt zich meestal door
geheugenstoornissen. Ook ontstaan
geregeld problemen met denken en taal.
Veranderingen in karakter en gedrag
behoren eveneens tot de kenmerken van
dementie. Naast ouderen met dementie
zijn er ook jonge mensen met dementie
die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben
bereikt. 

Prognose voor Limburg
Limburg telt momenteel ruim 18.000
inwoners  met dementie. Vanwege de
vergrijzing zijn er dat in 2040 naar
verwachting ruim 38.000. Voor heel
Nederland geldt dat in 2050 bij meer dan
een half miljoen mensen de diagnose
dementie is gesteld. 
Bron: rapport ‘Inventarisatie van
gemeentelijke voorzieningen voor
mensen met dementie en hun mantel-
zorgers in de provincie Limburg’ (2012).

Er zijn op dit ogenblik nog geen genees -
middelen die de ziekte van Alzheimer en
andere vormen van dementie kunnen
genezen. Wel zijn er medicijnen die in
staat zijn het ziekteproces te vertragen.
Nationaal en internationaal wordt
continu wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar oorzaken, mogelijke
preventie en behandelmethoden.

Wat houdt dat in:
kleinschalig wonen?
Bij kleinschalig wonen, speciaal bedoeld
voor mensen met dementie, woont een
groep van gemiddeld zes tot acht mensen
samen in een huiselijke en warme
omgeving, waarin ze zo veel mogelijk de
kans krijgen een eigen leven te leiden.
Deze huiselijke omgeving kan een groep
woningen zijn in de wijk of onder deel
uitmaken van een groter verpleeg huis of
een ander zorgcomplex. Wat daar bij van
belang is: de betreffende zorg instelling
biedt bewoners de benodigde zorg en een
permanent eigen thuis waarin ze zich
veilig, geborgen en op hun gemak voelen.
De voortdurende aanwezigheid van
vertrouwde gezichten om hen heen
draagt daar in sterke mate aan bij. Uit
meerdere onderzoeken is gebleken dat
het succes van kleinschalig wonen niet
alleen wordt bepaald door de inrichting
van de woonomgeving. Vooral de omgang
met de bewoners en een goede dag -
invulling dragen daar bijvoorbeeld in
belangrijke mate toe bij.

Kleinschalig wonen is 
in opkomst 
Kleinschalig wonen wint aan populariteit
binnen de psychogeriatrische zorg, de
zorg aan oudere mensen met dementie.
Op dit moment is ruim 40% van de
psychogeriatrische zorg kleinschalig
georganiseerd. Deze ontwikkeling is
overigens niet recent, maar heeft al zo’n
tien jaar geleden definitief zijn intrede
gedaan. Binnen een kleinschalige woon-
vorm worden mensen met dementie
gestimu leerd om deel te nemen aan
dagelijkse activiteiten. Zo doen ze onder
begeleiding boodschappen, ze helpen met
koken, verrichten kleine huishoudelijke
taken en ontvangen bezoek. Bovendien
verhuizen bewoners niet naar een andere
voor ziening als hun mogelijkheden
afnemen. In deze krant treft u meerdere
interviews aan waaruit blijkt hoe mensen
met dementie in klein schalige woon -
omgevingen invulling geven aan hun
leven. Daarbij maken de verzorgenden en
mantelzorgers binnen de woongroep vast
onderdeel uit van het huishouden. Om de
bewoners bij te staan, voeren ze zowel
verzorgende, begeleidende als huis -
houdelijke taken uit.
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Een mooie plek voor mam

Gevoelig, bescheiden, vriendelijk 

en gezellig. Een mooie beschrij -

ving van wie Rita Damen als 

persoon altijd was. En nog 

steeds is, ondanks haar 

achter uit gaande geheugen. 

Haar omgeving is heel belang rijk 

en heeft invloed op haar gemoed. 

Dochter Anneke heeft er met haar 

twee broers dan ook alles aan gedaan 

om mam een mooi thuis te geven. 

Rita Damen, bewoonster
van Proteion De Merwijck
in Kessel met haar dochter
Anneke.

‘Het geheugen ging geleidelijk achteruit, ze werd vergeet -
achtig’, vertelt dochter Anneke. ‘Dat merk je aan kleine
dingen. Eten dat blijft staan, lichamelijke verzorging die ze
nalaat, gewoon omdat ze er niet aan denkt. De thuiszorg
werd ingeschakeld, maar zelfs dan is het op een gegeven
moment niet meer verantwoord. En het voelt ook niet prettig,
je moeder telkens alleen achter laten in een bejaardenwoning.
Ze is kwetsbaar, je weet niet wat ze in haar hoofd haalt. En
dan besef je, je moet een plek gaan zoeken waar op haar
wordt gelet. Waar ze goed wordt verzorgd.’

Herkenning ‘We zijn op verschillende plekken gaan
kijken, maar vonden de geschikte plek niet in haar eigen
buurt. Of er waren lange wachtlijsten. De trajectbegeleidster
die me tot dan toe had geholpen, wees me op een nieuw
project van Proteion Thuis: De Merwijck in Kessel. Klein -
schalig wonen, met een woonkamer met keuken en voor elk
van de zeven bewoners een ruime, eigen kamer. Toen de
locatie eind 2011 open ging, zijn we gaan kijken en het voelde
meteen goed. Het is licht, het is nieuw, modern en goed
verzorgd. Met een warme sfeer, knus en gezellig. Kamers die
ruim genoeg zijn om ook wat eigen kleine meubels neer te
zetten. Een boekenkast met haar favoriete boeken, een
tafeltje waar ze aan gehecht is. Het zijn kleine dingen, maar
dat voelt goed. Daarmee zorg je voor herkenning. Hier kan ze
zich thuis voelen.’

Op haar plek ‘Ze woont hier nu alweer een tijdje en
ze heeft haar plek gevonden. Mensen die in de zorg werken,
hebben allemaal hun hart op de juiste plek zitten. Dat zie ik
ook hier. Ze zorgen voor huiselijkheid en warmte. Zijn alle -
maal hartelijk, met een kus of knuffel op zijn tijd. En er is ook
iets tussen de bewoners, dat zie je aan kleine dingen. Een
schouderklopje, een blik van herkenning, even over de hand
aaien. Ze zitten ieder in hun eigen wereld, maar er is toch iets
van een band. Mijn moeder is goed gewend, kan het met
iedereen goed vinden. Ik kan me voor mam geen betere plek
voorstellen.’

‘Mensen in de zorg hebben hun hart
op de juiste plek zitten’

‘Je zoekt een thuis
dat past’



3

2

1

17
16

14

13

15

12
11

10 9

8
7

4

26

23

22

21
20

19
18

42
41

40

39

38
37

3635
34

33

24 25

31 32

5 6

27 29 30

28

Voorzieningen 
kleinschalig wonen
voor mensen met 
dementie*

1. Maasduinen Staete, Nieuw Bergen
(De Zorggroep)

2. Eldershof, Well (De Zorggroep)
3. Blauwververstraat, Venray

(De Zorggroep)
4. Schoutstraat, Sevenum (De Zorggroep)
5. Crescendo, de Linde, Venlo

(De Zorggroep)
6. Proteion De Wachtpost, Venlo

(Proteion Thuis)
7. Broekstraat, Maasbree (De Zorggroep)
8. De Nieuwe Munt, Tegelen (De Zorggroep)
9. Ter Borcht, Baarlo (De Zorggroep)
10. Ruijsstraat, Helden (De Zorggroep)
11. Proteion De Merwijck, Kessel

(Proteion Thuis)
12. Bösdael, Reuver (De Zorggroep)
13. ‘t Brugske, St Joseph, Nederweert

(Land van Horne)
14. Zuyderborgh, Nedermazehof, Hushoven,

Weert (Land van Horne)
15. Beek en Bos, Heythuysen (Beek en Bos)
16. De Port, Kelpen-Oler

(i.s.m. Proteion Thuis)
17. Proteion Hornerheide, Horn

(Proteion Thuis)
18. Camillus, Roermond (De Zorggroep)
19. Herte, Herten (De Zorggroep)
20. Bosscherhof, Herkenbosch

(De Zorggroep)
21. Bergh, St.Odiliënberg (De Zorggroep)
22. ‘t Pejjerhoes, Echt (Orbis Thuis)
23. Aldenhof, Born (Orbis Thuis)
24. Hoogstaete, Sittard

(Orbis Thuis)
25. Elsresidentie, Sittard (Zorggroep Beek)
26. Urmonderhof, Urmond (Vivantes)

27. Moutheuvel, Stein (Vivantes)
28. La Famille Aelserhof, Elsloo (Vivantes)
29. Bloemenhof, Geleen (Vivantes)
30. Zilverlinde, Daniken, Geleen (Orbis

Thuis)
31. BarbaraHoes, Brunssum (Meander)
32. Bronnenhof, Gregoriushuis, Huize

Louise, Brunssum (Cicero Zorggroep)
33. Franciscus, Beek (Vivantes)
34. De Wilgenhof, Bunde (Vivre)
35. Beukeloord, Meerssen (Vivre)
36. Ter Eyk, Piushof, Molenpark, Heerlen

(Sevagram)
37. De Dormig, LauraHoes, Heereveld, dr

Calshof, Landgraaf (Meander)
38. Laethof, Lückerheide, Firenschat,

Kerkrade (Meander)
39. De Rode Beuk, Simpelveld (Meander)
40. Croonenhoff, Grubbeveld, La Valence,

Maastricht (Vivre)
41. De Bron, Eijsden (Vivre)
42. Eschveld, Epen (Meander)
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Aan het woord is Manita van Bergen, werkzaam in ’t Pejjer -
hoes in Echt van Orbis Medisch en Zorgconcern. Een klein -
schalig wonen project dat zo’n twee jaar geleden werd
geopend en nu volop draait. Rondom een gemeenschappelijk
plein liggen vijf woonunits met ieder zes bewoners. ‘Je hebt
een huis waar je het huishouden voor runt, met gezinsleden
die ieder hun eigen verhaal hebben, hun eigen dingen. We zijn
hier echt bezig met belevingsgerichte zorg, we horen, voelen,
ruiken en zien alles. De groep is klein, de lijntjes zijn kort,
waardoor je ook weet hoe mensen in elkaar zitten. De be -
woner staat altijd voorop, in alles wat we doen. In welke
beleving zit de bewoner, wat voor een dag heeft hij vandaag?
Houdt de cliënt van toenadering of heeft hij liever wat meer
afstand? Daarbij letten we heel erg op hun reactie, een aan -
gereikte hand zegt meer dan 1000 woorden, zeg ik altijd. 
Zelf zie ik veel aan hun ogen, hun gezicht. 
Als je goed kijkt, zie je veel.’ 

Hier doe je alles Hoe druk het ook af en toe is, ik
ervaar toch rust als ik hier op de groep werk. Het is een
andere manier van werken, je kunt zelf je tijd indelen. En je
doet alles, je bent verzorger, voedingsdeskundige, schoon -
maker en activiteitenbegeleider. Die afwisseling vind ik
belangrijk. Je moet dan ook flexibel zijn, je aandacht goed
kunnen verdelen. Je staat voornamelijk alleen op de groep en
dat is een hele verantwoording waar je goed mee om moet
kunnen gaan. Natuurlijk kom je vaak handen tekort, vooral
als mensen bedlegerig zijn. Maar je bouwt echt een band met
ze op, ook met de familie. Je lacht met ze, huilt met ze. Het
zijn “mijn” mensen. Dat gevoel heb ik sterk. Mijn werk geeft
mij dan ook veel voldoening.’

‘Ik wil niet anders’
Medewerker aan het woord

‘Als je goed kijkt, zie je veel’

‘Een lach is het beste medicijn. Het relativeert, maakt de

dagelijkse zorgen minder zwaar. Dat geldt voor elk gezin en

daarom ook zeker voor hier. Ik werk nu een paar jaar op een

kleinschalig wonen groep en het voelt telkens weer alsof ik

mijn huis binnenstap. Ik ben verantwoordelijk, wil dat

iedereen het naar de zin heeft en heb dat ook hoofdzakelijk

zelf in de hand. Ik wil niet anders.’

Manita van Bergen van 
‘t Pejjerhoes in Echt (links):
‘de bewoner staat voorop in
alles wat we doen.’



Zoek een plek die past
bij de persoon

Hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols

De kwaliteit van leven, daar gaat het 

om in de zorg. Hoogleraar Jos 

Schols weet als geen ander 

de theorie aan de praktijk te 

koppelen als het gaat om zorg-

vraagstukken. ‘Het bieden van 

een gedifferentieerd zorg-

aanbod is goed, iedereen is 

tenslotte anders. Een plek 

vinden die aansluit bij de 

persoon, dat is de kern van 

het verhaal.’

Jos Schols heeft een veelzijdige loopbaan doorlopen en
daarmee een breed kader ontwikkeld. Met zijn achtergrond
als verpleeghuisarts en zijn huidige werk als hoogleraar
ouderengeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en
als manager Behandeling & Begeleiding bij zorgaanbieder
Vivre ziet hij de vele kanten van de zorg dagelijks aan zich
voorbij komen. ‘Over het algemeen is er een trend gaande dat
zorgverlening kleinschaliger wordt aangeboden. Grote,
institutionele gebouwen verdwijnen langzaam maar zeker en
worden vervangen door kleinschaligere woonzorgcomplexen
verspreid over de regio. Zorg wordt als het ware dichter bij de
mensen zelf gebracht en wordt ook menselijker gemaakt.
Ook het leven van mensen die met dementie te maken krijgen
moet zo normaal mogelijk voortgezet worden. Of juist vooral
aan deze groep moet de zorg en dienstverlening zo normaal
mogelijk aangeboden worden om nog iets van herkenning op
te roepen. En dat betekent dat de zorg huiselijk, persoons -
gericht en zoveel mogelijk aansluitend op de oorspronkelijke
leefgewoonten van de bewoner aangeboden moet worden.’

Betrokkenheid belangrijk ‘Er is een aantal
onderzoeken gedaan, onder andere door Hilde Verbeek en
Ietje de Rooij, naar kleinschalige woonvormen. Deze
onderzoeken van Verbeek en De Rooij laten ongeveer
hetzelfde beeld zien. Belangrijk zijn de betrokkenheid van
zorgmedewerkers en de ondersteuning van de familie als we
praten over goede zorg voor mensen met dementie. En dat
geldt voor alle zorgvormen, of die nu grootschalig of
kleinschalig worden aangeboden. Het voordeel van klein -

schalige woonvormen is dat de familie er zich beter op zijn
gemak voelt en diepgaander contact heeft met de
verzorgenden. 
Je hebt meer zicht op wat er gebeurt, bent er meer bij
betrokken. En doordat er vaste gezichten op een woongroep
staan, ontstaat er ook nauwer contact tussen de bewoner en
de verzorgende. Maar die hechte band zorgt er ook voor dat
de verzorgende stevig in zijn of haar schoenen moet staan. 
Je moet kwetsbare mensen, zoals mensen met dementie, en
hun verwanten bij hun zoektocht naar de juiste woonzorg -
vorm bij de hand nemen, niet betuttelen maar er wel samen
voor zorgen dat iemand op de juiste plek terecht komt, dat is
eigenlijk het belangrijkste. Dit geldt overigens ook voor de
medewerker. Voor de één is de meer traditionele vorm
geschikter, voor de ander is dat de kleinschalige variant.’

Herkenning ‘De nadruk moet blijven liggen op een
divers zorgaanbod in vele vormen omdat ieder zijn eigen
achtergrond heeft, met andere wensen en voorkeuren. En je
moet ook de juiste match vinden tussen de bewoners
onderling, past iemand binnen de groep? Daar moet goed
naar gekeken worden om de sfeer en leefbaarheid voor
iedereen goed te houden. De eigen omgeving is een goed
uitgangspunt om de zoektocht te starten. Hier zijn vaak de
meeste herkenningspunten voor mensen aanwezig, de
bekende geluiden, het dialect dat mensen hun hele leven
gesproken hebben. Ga eens kijken bij een zorginstelling in de
buurt om de sfeer te proeven. Het is belangrijk om een
omgeving te kiezen waar de cliënt zichzelf kan blijven.’ 
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Wat zijn de ervaringen met
kleinschalig wonen?

Veranderingen in de zorg ‘De tijd van de
echt grootschalige verpleeghuizen waarbij vier of meer
personen een kamer moesten delen, is voorbij. Een kamer
delen met een ander gebeurt her en der nog wel, sommigen
vinden het immers prettig om niet alleen op een kamer te
verblijven. Die voelen zich op een eenpersoonskamer juist
eenzaam. Nogmaals, zoek uit wat bij de zorgbehoevende
persoon past. De meeste verpleeghuizen zien er gelukkig al
lang niet meer uit als een ziekenhuis. Er is veel aandacht voor
privacy, wooncomfort en gastvrijheid. Voor bewoners is de
focus steeds meer gericht op het behoud van een stukje
ruimte voor eigen leven en op een veilige en warme woon -
omgeving. En, dat er daarbij ook nog kwalitatief goede zorg
moet worden geboden, staat buiten kijf. Overigens staat vast
dat waar je ook voor gaat, voor kleinschalig of grootschalig,
of juist voor kleinschalig wonen binnen een groter woon -

zorgcomplex, het is nooit zo goed als thuis. Dat moeten we
ons goed realiseren. Maar we kunnen het natuurlijk wel
proberen.’

‘De zorg moet zoveel mogelijk aansluiten op de
oorspronkelijke leefgewoonten van de bewoner’

Wat ervaren de
verzorgenden?
Verzorgenden binnen kleinschalige woon -
vormen zijn over het algemeen net zo
tevreden over hun werk en even gemoti -
veerd als verzorgenden op grotere
afdelingen. Maar als er specifiek wordt
gekeken naar de werkomstandigheden in
subgroepen, blijkt dat verzorgenden op
kleinschalige afdelingen meer voldoening
halen uit hun werk. Daarnaast zijn
verzorgenden zeer te spreken over de
mate waarin ze zelfstandig kunnen
werken. Een lagere werkdruk en minder
lichamelijke inspanningen zorgen er
eveneens voor dat ze voldoening en
motivatie halen uit hun werk.

Is kleinschalig wonen
het ei van Columbus?
Kleinschalig wonen biedt kansen om de
levenskwaliteit van mensen met dementie
in Limburg te verhogen. Zeker nu de
ervaringen binnen de huidige kleinschalige
voorzieningen in Limburg op meerdere
aandachtsgebieden een positief beeld laten
zien. Tegelijkertijd is een volledige overstap
naar kleinschalig wonen op dit ogenblik niet
vanzelf sprekend. Zo bestaat er een grote
individuele verscheidenheid aan mensen
met dementie. Een uitgebreid zorgaanbod
met diverse persoonlijke keuzemogelijk -
heden voor bewoners en hun naasten is dan

ook blijvend ge wenst in de toekomst.
Daarnaast verdient de personele inzet op
klein schalige afdelingen nog verdere
aan dacht, omdat verzorgenden hier
andere competenties moeten hebben
dan op grotere afdelingen. Ook moet de
vraag nog duidelijker beantwoord
worden in welke mate mantelzorgers
hun belang rijke rol binnen de klein -
schalige zorg kunnen en willen uitvoeren.
Bovendien dienen de kosten en
financierings structuur van kleinschalig
wonen nog verder verduidelijkt en aan -
 gescherpt te worden.

Onderzoek naar
effecten
In januari 2011 verscheen het rapport
Effecten van kleinschalig wonen voor
ouderen met dementie in Limburg. Het
onderzoek werd uitgevoerd op verzoek 
van de Provinciale Raad voor de Volks- 
gezond heid Limburg, de zorginstanties 
De Zorg groep, Orbis Medisch en
Zorgconcern, MeanderGroep Zuid-
Limburg, Sevagram, Vivre en onder-
zoeksinstituut CAPHRI (Universiteit
Maastricht). Het volledige rapport
is te downloaden door te googelen 
op ‘rapport kleinschalig wonen 
limburg.’

Hoogleraar ouderen-
geneeskunde Jos Schols.

Wat ervaren de 
bewoners?
Verzorgenden en mantelzorgers zijn het
erover eens: bewoners binnen klein schalige
woongemeenschappen hebben meer
bezigheden dan bewoners in meer
grootschalige woonvormen. Daarnaast
geven familieleden veelvuldig te kennen dat
de levenskwaliteit van de bewoner een
positieve stimulans krijgt doordat ze zien
dat deze zich ook daadwerkelijk thuis voelt
en meer en betere sociale relaties
onderhoudt. Wel blijkt dat deze sociale
betrokkenheid op de lange termijn vaak
weer afneemt. In het algemeen geldt ook
dat bewoners binnen kleinschalige
woonvormen gemiddeld minder te maken
hebben met vrijheids beperkende maat -
regelen en minder snel een beroep hoeven
te doen op rust gevende medicijnen.

Wat ervaren de 
mantelzorgers?
De ervaring leert dat mantelzorgers van
bewoners in kleinschalige woonvormen
zich minder belast voelen dan mantel -
zorgers op andere afdelingen. Daarnaast
geven ze veelvuldig aan dat ze tevreden
zijn over de korte communicatielijnen
tussen hen en de verzorgenden.
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‘Ruim een jaar geleden zijn deze woningen van De Zorggroep
in Sevenum geopend, mijn moeder kwam dus in een groep
waar iedereen nieuw was. Het voordeel daarvan is dat
iedereen in hetzelfde schuitje zit en dat schept al meteen
vanaf het begin een band. De woonruimte is aantrekkelijk
ingericht en er is bewust rekening gehouden met de
belevingswereld van de ouderen. Eiken meubels, een kleedje
op de tafel, een nostalgisch ingerichte keuken. Ook mocht
iedereen zijn eigen luie stoel meenemen. De omgeving voelt
dan ook vertrouwd. Mijn moeder is mentaal heel geleidelijk

achteruit gegaan, mijn vader heeft nog heel lang voor haar
gezorgd. Totdat het niet meer ging. In eerste instantie is ze
naar een verpleeghuis gegaan, een oud gebouw met lange
gangen, maar deze plek voelt beter voor haar, alleen al omdat
er altijd iemand in de woonkamer is. Daardoor voelt ze zich
veilig, meer beschermd. Het lopen door de gangen is
vervangen door het wandelen in huis en in de belevingstuin
hier. Zo kan ze toch haar onrust kwijt. In de zomer zitten ze
hier lekker in de schaduw onder de pergola, in de herfst
kunnen ze walnoten rapen. Ze voeren de kippen of lopen naar
de volière. En alle woonunits komen uit op de tuin, zodat ze
optimale bewegingsvrijheid hebben en ook bij de buren
kunnen binnenlopen.’

Betrokken ‘De visie sprak mijn zus en mij aan, en ook
zeker de plek. Mijn moeder komt oor spronkelijk uit Sevenum,
alleen al dat ze haar dialect spreken, voelt voor haar
vertrouwd. Je merkt dan ook aan haar dat ze hier op haar
plek is. Als familieleden worden we nauw betrokken bij het
reilen en zeilen. Er wordt na drukkelijk een bijdrage van je
verwacht. De Zorggroep biedt de basiszorg en familie hand-
en spandiensten. Van ’s avonds spelletjes doen tot het
begeleiden naar de kerkdienst. Ik bezoek mam twee keer per
week en dan doe je iets met je moeder, maar ook met de
andere bewoners. Het zijn kleine teams met vaste mede -
werkers, bekende gezichten die de bewoners ook echt
kennen. Mijn moeder is erg aanhankelijk en ik vind het fijn om
te zien dat ze dat ook richting haar verzorgenden is. Een
teken dat ze hen helemaal vertrouwt.’

De omgeving voelt
vertrouwd

Een nieuwe woning met 

een nostalgisch tintje. Met 

belevingsplekken, binnen en 

buiten. Christianne Hagens ziet 

dat haar moeder hier op haar plek is. 

Omdat ze vaste gezichten om haar heen ziet 

en ook omdat de omgeving zo vertrouwd voelt. 

Nieuwe woningen met nostalgisch tintje

Dochter Christianne Hagens
(rechts) en andere mantel-
zorgers en verzorgenden zijn
betrokken bij de zorg voor
moeder. 



Kleinschalig wonen in
pure vorm

Wonen en zorg gescheiden

Een bijzondere woonvoorziening pal tegenover de

Gregoriuskerk in Brunssum. Kleinschalig wonen 

maar dan in zijn meest pure vorm, want deze huisvesting

maakt geen onderdeel uit van een zorginstelling. Wonen

en zorg zijn hier compleet gescheiden. Het Gregoriushuis

in Brunssum.

Bewuste keuze ‘Kleinschalig wonen vraagt meer
persoonlijke zorg, meer personeel. Mensen huren zelf de
woonplek en ontvangen daarbij thuiszorg. Bij veel andere
kleinschalige woonvormen wordt het wonen en de zorg
gecombineerd aangeboden en betaald uit een totaaltarief.
Het vraagt ook meer van de medewerker. Er werkt een vaste
formatie op deze groep en zij werken alleen in het Gregorius-
huis. Als een medewerker ziek is, belt hij zelf een collega om
vervanging te regelen. Het ziekteverzuim is hier dan ook
lager. Mensen kiezen er bewust voor om hier te werken. Je
hebt nauwer contact met familieleden, omdat ze gewoon
meedraaien. Goede sociale vaardigheden zijn dan ook een
pre. De be trokkenheid van iedereen is groot. Het is een mooie
toe voeging aan het complete scala aan zorgaanbod: van
groot schalig tot kleinschalig binnen een groot zorgcentrum
tot deze pure vorm dus, waarbij zorg en wonen gescheiden
zijn. Zo is er voor elk wat wils, want het gaat er uiteindelijk
om dat je voor je geliefde familielid een plek vindt die past.’

‘Zoveel mogelijk zelf doen, net zoals thuis’, dat is het motto in
dit huis. En dat geldt voor de bewoners zelf, doordat hier echt
wordt gekeken naar wat mensen nog kunnen en willen. Maar
dat geldt ook voor de mantelzorgers, die verplicht twee keer
drie uur per week ondersteunen om deze manier van wonen
zo te kunnen invullen. En voor het vaste team dat hier zorg
verleent, want je moet echt zelfstandig kunnen en willen
werken. Dat maakt het Gregoriushuis niet alleen bijzonder,
maar ook bijzonder aantrekkelijk. Clustermanager Henk
Smits van Cicero Zorggroep, die de extramurale zorg hier
verleent, is enthousiast over deze unieke, kleinschalige
opzet. ‘Iedereen is ontzettend betrokken, er hangt een
prettige sfeer en het voelt er ook echt als thuis. Je loopt hier
niet zomaar een afdeling op, nee, je staat voor een woning
met een deurbel. Dus ook de huisarts of fysiotherapeut moet
gewoon aanbellen. Iedereen heeft zijn eigen woonkamer en
slaapkamer, maar hier wordt weinig gebruik van gemaakt. 
De gezamenlijke huiskamer, daar komen de mensen samen.
Gewoon om te zitten, naar de tv of de straat te kijken. Of om
een spelletje te doen. Net waar iedereen op dat moment
behoefte aan heeft.’

Clustermanager Henk Smits
(midden) van Cicero
Zorggroep is enthousiast
over de kleinschalige opzet
van het Gregoriushuis.‘De betrokkenheid van iedereen is groot’



‘Je merkt dat de familie echt blij met ons is. Er komt ook
zoveel op hen af, alleen al omdat je geliefde familielid zichzelf
niet meer is. De eerste symptomen zijn vaak vergeetachtig-
heid, argwaan of gedragsveranderingen. Vooral bij jonge
mensen met dementie wordt dit vaak geweten aan een
burnout, het kan dan ook jaren duren voordat de diagnose
dementie wordt gesteld. Zolang de huisarts zorgdraagt,
blijven de mensen onder onze hoede. We stellen een begelei-
dingsplan op en ondersteunen de mantelzorgers, zodat de
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
We schakelen diverse hulpverleners in, afhankelijk van wat
nodig is. Wij zijn als casemanagers of trajectbegeleiders de
olie in een ketenzorgproject waaraan alle partijen die zorg
verlenen aan mensen met dementie deelnemen. Denk aan
huisartsen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, Riagg en
zorginstellingen. We hebben korte lijnen met alle partijen en
kunnen zo de huisarts veel werk uit handen nemen. Er is ook
elke twee weken overleg met professionals uit de keten over
de situaties waarin we terechtkomen. Daarnaast is er zo vaak
als nodig een overleg bij de cliënt in de thuissituatie dat wij
als casemanager leiden en waarbij de huisarts, de familie en
eventuele andere hulpverleners, zoals de thuiszorg aanwezig
zijn. Dat werkt goed.’
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Spil in de zorgverlening
voor mensen met
dementie
Eén contactpersoon die alles regelt, 

die alle hulpverlening coördi-

neert, naar een diagnose toe-

werkt en mentale onder-

steuning biedt. Ellen op het 

Roodt is casemanager Hulp 

bij Dementie in Midden-

Limburg en verzorgt de bege-

leiding vanaf de eerste symp-

tomen van dementie totdat de cliënt

gaat wonen op een psychogeriatrische

afdeling.

Casemanager Hulp bij Dementie 

Sfeer proeven ‘We zijn de mensen steeds een
stapje voor, zodat we hen kunnen voorbereiden op wat er
komen gaat. Vooral de overstap naar beschermd wonen is
heel moeilijk. Het helpt dan als je op een zogenaamde pg-
afdeling, oftewel psychogeriatrische of gesloten afdeling bij
een zorginstelling gaat kijken. De reactie is dan vaak: oh, dat
viel best mee. Het beeld dat mensen van vroeger hebben,
klopt gelukkig niet meer. We adviseren mensen altijd om op
verschillende plekken te gaan kijken en ook diverse woon-
vormen te bezoeken, zowel grootschalig als kleinschalig. Dan
kun je de sfeer proeven, kijken hoe de omgeving en de manier
van werken bevalt en inschatten of je familielid hier zou
kunnen wennen. Ook al heb je bij voorbaat al een bepaalde
voorkeur, het is toch goed om even op een andere plek te
kijken om daar ook een beeld bij te hebben.’ 

Passend ‘Wat ook belangrijk is, in welke sfeer leven de
mensen nu of hebben ze altijd geleefd? Woont iemand in een
oude boerderij buiten met pure nostalgie om zich heen, dan
zal hij of zij moeilijk zijn draai kunnen vinden in een zorg-
complex dat hypermodern is ingericht. Ook zul je dan de
mogelijkheden om buiten dingen te kunnen doen moeten
meenemen. Je probeert zoveel mogelijk aansluiting te >>

een huiselijke omgeving voor mensen met dementie in Limburg

In een kleinschalige woon-
vorm, zoals hier in  Proteion
De Merwijck in Kessel,
kunnen bewoners genieten
van vertrouwde bezigheden.



tijd te bewaren. Dat zijn spullen die ze nog lang herkennen en
dat kan nog van pas komen om mensen een vertrouwd 
gevoel te geven in hun nieuwe omgeving.’

Onafhankelijk ‘Wij kennen alle zorginstellingen in
Limburg, ook de particuliere organisaties en hebben hier
korte lijnen mee. En ik zeg altijd, ik ben onafhankelijk, ik heb
nergens aandelen dus ik kan objectief adviseren. 
We kijken puur naar de persoon die we voor ons hebben en
proberen de juiste zorg en begeleiding hieromheen te
regelen, waarbij wij bewaken dat alles loopt zoals het zou
moeten lopen.’

<< vinden bij de persoon en hoe hij altijd geleefd heeft. Dan
maak je de overgang van thuis wonen naar opname in ieder
geval al iets gemakkelijker.’

Begrip ‘Als je wilt weten in welke fase een familielid zit,
is het goed om eens wat foto’s van die persoon te verzamelen
van vroeger tot nu. Als je ze op een rijtje legt, zul je zien dat er
vaak één uitgepikt wordt. Dat is het gezicht dat ze herken-
nen, de tijd waarin ze leven. Dat maakt het voor familieleden
makkelijker te snappen in welke periode hun geliefde op dit
moment leeft. Het zorgt voor begrip. En je kunt dit ook
gebruiken om voor een stukje herkenning te zorgen, hang die
bewuste foto bij de deur naar hun kamer. Dan zullen ze deze
ook gemakkelijker herkennen.’

Vertrouwd gevoel in nieuwe
omgeving ‘Het liefst zoek je een woonvorm in hun
eigen omgeving, zodat familieleden vaak langs kunnen
komen. Voorop staat echter dat deze woonvorm aansluit bij
de persoon. Er zijn prachtige kleinschalige woonvormen,
maar ook grootschalige zorginstellingen gaan gelukkig steeds
kleinschaliger werken. Bepalend voor het succes vind ik de
sfeer op zo’n woonplek. Hierbij kun je aan een passende
inrichting denken, maar vooral ook aan personeel dat goed is
opgeleid en de bewoner de geborgenheid en de prikkels kan
bieden die hij nodig heeft. Het leven van vroeger, dat is het
meest vertrouwd. Een kleinschalige woonvorm geeft het
gevoel in een gezin te functioneren. Als je dan bedenkt dat
veel mensen vroeger in grote gezinnen zijn opgegroeid, past
zo’n kleine woonvorm met ongeveer zeven personen dus
goed in dat plaatje. Voor familie is het belangrijk zoveel
mogelijk dingen van vroeger, het liefst van de kinder-

De inrichting van een
kleinschalige woonomgeving

binnen een kleinschalige woonomgeving.
Wat de aanleg van looproutes betreft:
mensen met dementie bewegen zich graag
van lichtpunt naar lichtpunt. Dat geldt vaak
ook bij het oversteken van een ruimte.
Bewoners lopen liever langs een muur of
een wand. Dit is iets om rekening mee te
houden bij bijvoorbeeld de aanleg van een
tuin of terras. 

Gedoseerd omgaan
met prikkels
De gelijktijdige aanwezigheid van én 
licht én geluid én geur moet in balans 
zijn voor mensen met dementie. Anders
gezegd: te veel ongedoseerde prikkels
ineens kunnen ze niet verwerken, die
leveren geregeld stress en onrust op.

dementie, bijvoorbeeld tijdens het eten.
Zachte stoelen zijn weer beter voor de
momenten van rust en ontspanning. Door
twee tafels neer te zetten – een eettafel en
een tafel voor activiteiten – worden
bewoners gestimuleerd om in beweging te
blijven. De eettafel kan bovendien het 
beste gedekt worden voordat de bewoners
aan tafel gaan. Hierdoor is de overgang van
activiteit naar maaltijd voor hen
gemakkelijker te accepteren. 

Matras, kleurcontrast, 
lichtpunt …
Een te zachte matras kan bewoners het
gevoel geven dat ze in het luchtledige
zweven. In dat geval zijn ze eerder geneigd
om de veilige foetushouding aan te nemen.
Daarnaast worden veel bewoners graag
stevig ingestopt. Ook voelen ze graag het
gewicht van een deken of dekbed op hun
lichaam. Dat geeft een gevoel van veiligheid
en geborgenheid. Vloeren, wanden, deuren,
toiletbrillen … Door te werken met contras-
ten kunnen bewoners zich beter oriënteren

‘Probeer aansluiting te vinden bij de
persoon en hoe hij altijd geleefd heeft’

Ellen op het Roodt, case-
manager Hulp bij Dementie
in Midden-Limburg.

Mensen met
dementie hebben
moeite om een

huiskamer of
zorgafdeling te

herkennen. Vaak zien ze
nog steeds de huiskamer voor zich

van de vroegere woning waarin ze soms hun
leven lang hebben gewoond. Hierdoor slagen
ze er dikwijls niet in hun nieuwe kleinschalige
woonomgeving meteen te accepteren. De
juiste inrichting helpt hen om zich sneller
thuis te voelen. Het gebruik van ouderwetse
en herkenbare meubels bijvoorbeeld, is dus
niet enkel voor de gezelligheid, maar speelt
een belangrijke rol om het functioneren van
mensen met dementie positief te
beïnvloeden.

Meerdere soorten 
stoelen
Combinatie van harde en zachte stoelen is
wenselijk binnen een kleinschalige
woonomgeving. Harde stoelen zorgen voor
een actieve houding van mensen met



Zorg voor een
aangepaste omgeving,
tot in detail
Ze is arts en gespecialiseerd sociaal geriater.

Heeft jarenlang in diverse zorg-

centra gewerkt waarna in 

2000 een proefschrift volgt 

dat een verklaring geeft

over het gedrag van

mensen met dementie. 

Dr. Anneke van der Plaats

vertelt over haar visie op

belevingsgerichte zorg.

Visie op belevingsgerichte zorg door arts
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De hersenkunde is een specialisatie die al heel lang bestaat,
alleen zijn er weinig mensen geweest die deze vakkennis
toepassen op mensen met dementie. De manier waarop
Anneke van der Plaats denkt is nieuw en is op wetenschap
gebaseerd. En dat levert opvallende resultaten op. Informatie
die veel begrip brengt, duidelijk maakt waarom hersen-
patiënten vaak zo snel gefrustreerd raken. ‘Het begint met
het begrijpen dat iedereen andere hersenen heeft, en daarom
ook ander gedrag vertoont. Bij hersenpatiënten zien we een
opvallende overeenkomst, namelijk dat het emotionele brein
dat in de kinderjaren ontstaat intact blijft, terwijl het deel
waar de denkprocessen plaatsvinden niet goed meer functio-
neert. En dat verklaart een hoop. Ze zien iets, maar kunnen
niet denken, alleen primair reageren. Het beeld dat ze zien
roept een bepaalde emotie op, waarvan angst een van de
grootste is. Want als je niet meer kunt denken, is alles eng.
Bovendien onthoud je niet veel meer, dus blijft het ook eng.
Haal je mensen uit hun vertrouwde omgeving, dan is alles
nieuw en speelt angst dus een hele grote rol in je leven. En
wat je dan doet als je heel primair reageert? Je vecht of je
vlucht, wat zich uit in verbaal of fysiek terugslaan of het
weigeren van medewerking.’ 

Huisvesting die past ‘Als je een vorm van
dementie hebt, komen er geen nieuwe plaatjes meer bij. En
bestaande beelden verdwijnen een voor een, achterstevoren,
totdat alleen de herinneringen en plaatjes van je jeugd over
zijn. Mensen met dementie zijn niet gek, zoals vaak gedacht
wordt. In de neurowetenschappen komt juist naar voren dat
door aanpassing van de omgeving, denk aan bouw, inrichting,
werkwijze, doseren van prikkels, aangepaste activiteiten en
mooie herkenbare dvd’s, het demente brein de gelegenheid
krijgt om normaal gedrag te laten zien. Huisvesting moet
aangepast zijn op personen met dementie, waardoor allerlei
moeilijk gedrag gewoonweg niet meer voorkomt. De omge-
ving moet passen binnen de belevingswereld van de
bewoners en bijvoorbeeld niet te modern of futuristisch zijn,
ze leven namelijk zo’n 60 jaar terug in de tijd. En die denk- en
werkwijze is helemaal nieuw.’

Stilte zorgt voor dwangmatig
gedrag ‘De neurowetenschappen kunnen ons leren hoe
een gunstige omgeving eruit moet zien, en dat loopt tot in
details. Kleinschalig wonen is een stap in de goede richting,
maar moet goed aangepakt worden. Dit heeft er mee te >> 



Tips voor communicatie met
mensen met dementie

• Zorg voor regelmaat in het leven van
iemand met dementie.

• Onderneem samen dingen waar u
vroeger veel plezier aan beleefde.

• Leg de nadruk op wat iemand met
dementie nog wél kan.

• Humor heeft bijna altijd een positieve
uitwerking.

• Blijf niet doorvragen als iemand met
dementie iets niet meer weet. Dat heeft
alleen maar onzekerheid tot gevolg.

Wat als iemand met
dementie zijn gevoelens 
slecht kan uiten?
• Laat merken dat u luistert. Neem zijn

gevoelens serieus en ga erop in.
• Leef uzelf in.
• Laat het merken als u iets niet begrijpt.
• Geef met een glimlach of aanraking aan

dat alles in orde is.
• Let goed op gezichtsuitdrukkingen,

lichaamstaal en stemhoogte.
• Bied niet te veel keuzemogelijkheden

aan. Dat werkt verwarrend.

Wat als iemand met 
dementie u moeilijk 
begrijpt?
• Houd zijn aandacht vast via oogcontact

of blijf dicht in zijn buurt.
• Vraag zijn aandacht door zijn naam te

noemen.

• Zorg voor zo weinig mogelijk drukte of
afleiding (bijvoorbeeld radio of tv). 

• Loop niet te veel rond. Beweeg
langzaam en rustig.

• Verstrek niet te veel informatie tegelijk.
Praat rustig en in korte zinnen.

• Herhaal wat u heeft gezegd of gebruik
andere woorden of gebaren.

• Vraag geen dingen die niet uitgevoerd
kunnen worden.

• Verwacht geen begrip voor uw situatie.
Iemand met dementie slaagt daar vaak
niet in.

• Heb geduld en geef uw gesprekspartner
de tijd om u te begrijpen.

• Leg een arm om de schouder of glimlach
als geen ander contact meer mogelijk is.

Wat als iemand met 
dementie moeilijk uit 
zijn woorden komt?
•   Geef hem voldoende tijd om zelf op 

het woord te komen.
• Laat hem een voorwerp aanwijzen

of omschrijven.
• Noem het woord zelf en vraag

vervolgens of dat klopt.
• Verbeter altijd op een vriendelijke

manier.
• Zorg voor afleiding als woorden 

en zinnen steeds worden 
herhaald.

<< maken dat er niet te veel prikkels in de omgeving moeten
zijn, maar ook niet te weinig. Als er een verzorgende
rondloopt, de tv aanstaat en tegelijkertijd een telefoon gaat,
heb je al veel te veel prikkels. Zit je alleen op je
eenpersoonskamer en alles is stil en er beweegt niets, dan
krijg je geen prikkels binnen en heb je het gevoel dat je niet
meer bestaat. Dus ga je iets doen. De één gaat rondlopen,
want dan beweegt alles weer. Maar kun je niet lopen, dan
zoek je een andere weg om toch prikkels binnen te krijgen. Je
gaat dwangmatig plukken, tikken, fluiten, slapen of roepen.
Mensen moeten dus bezig blijven. Mensen met dementie
kunnen vaak meer dan we denken, maar het moet wel heel
simpel aangeboden worden. Daarom ontwerpen wij mooie
loopgangen met beleefplekken erin om te zorgen dat de
mensen met dementie daarin willen lopen. De beleefplekken
zorgen voor voldoende prikkels, niet te veel en niet te weinig,
waardoor de drang om te blijven lopen en ander dwangmatig
gedrag stopt.’

Kwaliteit van leven Hoe ziet de ideale situatie
er dan uit? ‘Deze bestaat uit een goede mix van tegen-
stellingen, een vaste structuur in de week waardoor mensen

een vertrouwd gevoel krijgen. Er zijn verplichtingen en er is
vrije tijd. Er zijn momenten alleen en er zijn momenten
samen. Er is inspanning en er is ontspanning, soms zijn we er
op uit, dan zijn we weer thuis. Er moet gezorgd worden voor
voldoende loopruimte, ook om te voorkomen dat ze in een
rolstoel terechtkomen. Bij voorkeur nemen mensen hun
eigen vertrouwde gemakkelijke stoel mee, want die kennen
ze en bovendien zit deze lekker. Alles om dat gevoel van thuis
vast te houden. Als ze blijven doen wat ze kunnen doen in een
woonomgeving die voor hen herkenbaar en vertrouwd is, dan
bied je hen de beste kwaliteit van leven.’

Dr. Anneke van der Plaats,
arts en gespecialiseerd
sociaal geriater.

De woordenschat
van mensen met
dementie wordt

geleidelijk aan
steeds kleiner. Ze

hebben moeite om op een
bepaald woord te komen of zijn de

exacte betekenis ervan vergeten. Daardoor
klinken de zinnen die ze uitspreken vaak
onsamenhangend. Ook is het voor hen vaak
moeilijk om bij één onderwerp te blijven. Ze
herhalen geregeld dezelfde woorden of
zinnen en zijn aan het einde van een vraag
het begin vaak al weer vergeten. Uiteindelijk
spreken ze alleen nog wartaal of vervallen ze
in stilzwijgen. Wat is nu de beste manier om
met hen te communiceren? Hieronder volgen
enkele raadgevingen.

Algemene tips
•   Probeer drukte, irritatie en opwinding te

vermijden.
• Pas het tempo waarin u spreekt aan,

maar overdrijf daarbij niet.
• Behandel iemand die te maken heeft met

dementie respectvol. Praat niet tegen
hem alsof hij een kind is en praat in
aanwezigheid van anderen ook niet over
zijn hoofd heen.

• Stel maar één vraag tegelijk.
• Maak geen ruzie. Dat zorgt alleen maar

voor verwarring en irritatie. Verander dan
van onderwerp of zorg voor afleiding.

• Iemand met dementie begrijpt de juiste
redenering vaak niet meer. Het heeft dus
geen nut om uw gelijk proberen te halen.
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Jong getroffen door
geheugenproblemen

Een moeilijke tijd waarin pro-

blemen zich opstapelen kan

vervelende gevolgen heb-

ben. Gelukkig zijn er dan

familie en vrienden die je

bijstaan. Het verhaal van

Erwin Neutelings die op

jonge leeftijd te maken heeft

gekregen met een vorm van

dementie: Korsakov.

Over zijn dagelijkse leven houdt hij een dagboek bij

Erwin Neutelings (45) is de jongste van vier en groeit op in
Geulle op een boerderij binnen een hecht gezin. Broer Henri:
‘Erwin heeft een heel normale jeugd gehad. Hij heeft de LTS
afgemaakt, waarna hij is gaan werken bij een constructie -
bedrijf als metaalbewerker. Helemaal zijn ding, want Erwin
werkt nog altijd graag met zijn handen. Helaas kreeg het
bedrijf te maken met economische problemen en Erwin
kwam op straat te staan. Een moeilijke tijd volgde, ook omdat
in diezelfde periode onze ouders zijn gestorven en de boer-
derij verkocht werd. Erwin vond hierna een leuk huisje maar
zorgde steeds slechter voor zichzelf. Hij dronk veel, at slecht.
Ook ging hij zich steeds meer afzonderen. We zijn als familie
altijd heel hecht geweest, maar de afgelopen vier jaar trok
Erwin zich meer en meer terug. Totdat het september 2010
helemaal mis ging. We vonden hem en er was moeilijk contact
met hem te krijgen. Erwin is toen in het ziekenhuis opge-
nomen, waarna al vrij snel de ziekte van Korsakov werd vast-
gesteld. Na drie maanden opname werd hij overgeplaatst
naar een verpleeghuis.’

Herinneringen van vroeger ‘Hier kan ik me
niks van herinneren’, vertelt Erwin. Hij kan niet meer vertrou-
wen op zijn korte termijngeheugen, maar over vroeger kan
Erwin nog honderduit vertellen. Hij krijgt dan ook nog regel-
matig bezoek van vrienden en dan worden weer ouderwets
gezellig herinneringen opgehaald bij een kop koffie. Over zijn
band en de punkrock die ze destijds met veel plezier maakten,

over zijn motor of over de vriendengroep. ‘Ja, dat is leuk. Zo
krijg je de dag wel om.’ Ook de uitstapjes en de vakantie naar
Vaals vorig jaar zijn hoogtepunten waar Erwin het nog lang
over heeft gehad. Erwin woont nu in verpleeghuis Grubbeveld
van zorgaanbieder Vivre. Hij zit nu nog in een groep met
vooral ouderen, maar zal binnenkort een plek krijgen op een
afdeling met jonge mensen met dementie. Hij heeft de
verzorging van de kippen en konijnen op zich genomen en
helpt graag met klusjes. Op zijn kamer heeft hij zijn gitaar en
orgel zodat hij zijn geliefde hobby kan blijven uitoefenen. ‘En
het eten is goed’, lacht Erwin. Over zijn dagelijkse leven houdt
hij een dagboek bij.

Henri: ‘Mijn broer Erwin
(rechts) kreeg op jonge
leeftijd Korsakov en woont
nu in verpleeghuis
Grubbeveld.’

Erwin Neutelings, 
bewoner van Grubbeveld
in Maastricht.



‘Mijn broer woonde al een tijdje in Lückerheide, het
verpleeghuis van de MeanderGroep in Kerkrade. Toen het
kleinschalig wonen hier werd opgericht, is hij hierheen
verhuisd. Daarvoor deelde hij een kamer met iemand, maar de
privacy en rust van een eigen kamer is nu toch wel erg prettig.
Met je eigen spulletjes om je heen en toch de mogelijkheid om
je even terug te trekken. Al is hij niet vaak op zijn kamer, hij
vindt het gezelliger in de gezamenlijke huiskamer. Ze wonen
met zeven mensen samen en omdat ze veel en close met
elkaar omgaan, wordt er goed gekeken of de mensen bij
elkaar passen. Mijn broer zit tussen de dames. Toevallig is dat
nu zo gelopen en hij vindt het wel prettig. Hij staat zijn
mannetje, doet gezellig met alles mee. Haalt de vaatwasser
leeg, stofzuigt en houdt een moestuin bij. Dat hadden we
vroeger thuis ook, je ziet dat hij daar echt van kan genieten.
Ze letten hier heel goed op wie de persoon is, wat zijn
interesses zijn. En stimuleren het om met activiteiten van
vroeger bezig te blijven. Hij heeft altijd gezongen en gaat nu
ook nog altijd naar een zangkoor. Bezoekt voetbalwed-
strijden, gaat naar het theater. Er wordt zoveel mogelijk
aansluiting gezocht bij de interesses van vroeger. En de vele
vrijwilligers maken het mogelijk om dit te doen. Ze hebben
hier zelfs hun eigen wandelmaatje, zodat ze ook regelmatig
buiten komen. Geweldig!’

Welkom voelen ‘Je ziet dat mensen hier echt al het
mogelijke doen om het de bewoners naar de zin te maken. 
De thuissituatie wordt nagebootst en ook al is het nooit hele-
maal zoals thuis, ze voelen zich er wel thuis. En ik ook als
familielid. Ik kan gewoon binnenlopen, mijn eigen koffie
pakken. Als ik er rond etenstijd ben, kan ik zo aanschuiven. 
Je voelt je hier welkom. En je ziet ze gezellig bij elkaar zitten.
De één leest een krantje. De ander is aardappelen aan het
schillen voor de maaltijd. Die is nu trouwens verschoven naar
de avond en dat bevalt prima. ’s Ochtends staan de mensen
hier in hun eigen tempo op. Wie wil, wordt geholpen met
douchen, waarna ze gezamenlijk ontbijten. Om 12 uur warm
eten was daarom vaak te snel. Een ander voordeel van het
verschuiven van de maaltijd naar de avond is dat een ge -
deelte van de avond ook meer opgevuld is. De afwas, het
opruimen, nog gezellig koffie drinken na de warme maaltijd.
Het is een nieuw ritme dat goed werkt.’

Zorgen voor houvast ‘Herkenning en houvast
is belangrijk voor de mensen hier. Mijn broer heeft twee
persoonlijke begeleiders, vaste gezichten waarmee ik overleg
kan hebben over het reilen en zeilen. Daarnaast worden we
twee keer per jaar uitgenodigd voor een overleg met de arts,
de leidinggevende en een persoonlijk begeleider, waarin we
bespreken hoe het met hem gaat. Dat is prettig. De bewoners
mogen hier blijven tot hun dood, ook als ze achteruitgaan. 
En dat geeft rust, ook voor de familie. Op de deur van hun
eigen kamer hangt een grote foto van henzelf, zodat iedereen
zijn kamer weet te vinden. En ook de wereld om ons heen
wordt binnengehaald. Thema’s als de seizoenen worden
uitgewerkt. Dat heeft twee functies, je kunt samen versieren
en het geeft ook een stuk herkenning en houvast. Ook gaan
ze in de zomer op vakantie met hun vaste begeleiders. Ze zijn
er dan echt even uit. Het is hier gewoon huiselijk, inclusief het
gesteggel over wat er op tv mag. Voor hem natuurlijk iets te
weinig voetbal’, lacht Els. ‘Echt een teken dat hij zich helemaal
thuis voelt.‘

Herkenning en houvast,
dat is belangrijk

Kleinschalig wonen in verpleeghuis Lückerheide.

Lückerheide, een plek waar iedereen zich inzet om het de

bewoners naar de zin te maken. Els Denis komt hier al jaren

over de vloer: ‘Mijn broer voelt zich hier thuis en dat is mooi

om te zien.’

Kleinschalig wonen in een verpleeghuis

‘Hij houdt een moestuin bij’

Els Denis: ‘Mijn broer woont in de kleinschalige
woonvorm Lückerheide. Hij voelt zich hier thuis.’

De sfeer in de gezamenlijke huiskamer van een kleinschalige
woonvorm is huiselijk en gezellig.
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www.alzheimerexperience.nl

www.alzheimercentrumlimburg.nl

www.alzheimercentrumnijmegen.nl

www.alzheimer-nederland.nl

www.anderszorgen.nl
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Huisarts Harry Schraven: ‘Een aantal jaren
geleden heb ik van dichtbij ervaren hoe het is
als iemand dementie heeft. Mijn schoon-

moeder woonde eerst nog zelfstandig, later
ging ze enkele dagen per week naar de dagopvang.

Nog later hebben we haar in huis genomen en uitein-
delijk verhuisde ze naar het verpleeghuis, op de gesloten afdeling. Een
heel ingrijpende periode in haar en ons leven. Als je zelf zo’n proces
ervaart, weet je precies waar de manco’s in de zorg liggen. En dan ben ik
zelf nog een professional, ik weet de weg te vinden. Maar destijds, ik
praat over zeven jaar geleden, was er nog geen ‘Hulp bij Dementie’, was
de zorg op dit gebied versnipperd. Terwijl je als mantelzorger op zoek
bent naar één plek waar je terecht kunt met al je vragen, met al je
zorgen. Iemand die je aan de hand neemt en je wegwijs maakt door het
bos dat dementiezorg heet. Dat was voor mij één van de redenen om me
in te zetten bij het opzetten van het project ‘Hulp bij Dementie’ in Noord-
Limburg. Veel huisartsen in Noord-Limburg heb ik persoonlijk bezocht
om hen warm te maken voor deze vorm van hulpverlening.  
Mantelzorgers kloppen vaak bij hun huisarts aan als het echt niet meer
gaat met vader, moeder of partner. Maar ook de mantelzorger zelf staat
het water tot aan de lippen. Dankzij ‘Hulp bij Dementie’ ben je als
huisarts eerder in beeld. Al bij het eerste niet pluis-gevoel. De winst zit
‘m erin dat huisartsen nu zelf met de trajectbegeleider één team vormen
om de mantelzorger en de cliënt van dienst te kunnen zijn. Al in een pril
stadium kan de huisarts de diagnose stellen en medische zorg verlenen.
Calamiteiten kunnen worden voorkomen. De trajectbegeleider organi-
seert de zorg, de huisarts verzorgt de medische kant. Dat levert tijd-
winst en betere zorg op. En mantelzorgers voelen zich niet alleen staan.
Alle werkers in de dementiezorg, ook de huisartsen, worden voort-
durend bijgeschoold. We weten samen met de trajectbegeleiders de
plekken te vinden waar en hoe de beste dementiezorg geboden wordt.
Toegespitst op ieders individuele situatie. Want ook als zelfstandig thuis
wonen geen optie meer is, kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich
wel thuis voelen. Ook als je de ziekte dementie hebt.’

Harry Schraven is huisarts in Venray. Eind 2012 ontving hij de René
Smeetsprijs vanwege zijn inzet voor de begeleiding van mensen met
dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Als ambassadeur
voor Hulp bij Dementie Noord-Limburg heeft hij met name de huisartsen
gewonnen voor deze vorm van hulpverlening. 
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