
Zorgt u voor een naaste  
met dementie? 
U staat er niet alleen voor.

hulp voor mantelzorgers van mensen met dementie
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Iemand in uw naaste omgeving heeft dementie. Misschien 
uw partner, ouder of een vriend. U zorgt voor deze persoon, 
alleen of samen met anderen. En dat is een ‘vak apart’! 

U bent waarschijnlijk al heel vaardig in dit vak. Toch is 
mantelzorg een grote uitdaging. Veel mantelzorgers hebben 
vragen. Bijvoorbeeld over de zorg of het verloop van de 
ziekte. Dat is logisch. De ziekte dementie is ingrijpend en 
de zorg vraagt veel. Iedere mantelzorger loopt het risico om 
overbelast te raken. DementieOnline helpt om dit te voor-
komen. Zodat het beter lukt om de zorg vol te houden. 

In dit boekje vindt u handige informatie, praktische tips,  
ervaringsverhalen en interessante websites. U kunt ook 
een test doen om te kijken of u de situatie ‘de baas bent’. 
Op de website DementieOnline kunt u zich aanmelden 
voor een korte internetcursus. Zo krijgt u meer grip op de 
ziekte en blijft u in balans. DementieOnline is er voor u! 

   Mantelzorg:  

‘ een vak 
apart’

VOORAF



5

hUlp VOOr ManTElZOrgErs Van MEnsEn MET DEMEnTIE

ik voor hem zorg, zo lang ik kan. 
Dat stelde hem wat gerust, maar 
het verdriet om de ziekte blijft.

peter gaat steeds verder achter-
uit, de ziekte van alzheimer sluipt 
stap voor stap ons leven binnen.  
De momenten waarop hij beseft 
dat hij ziek is, worden spaarzamer. 
Dat is dubbel. aan de ene kant 
ben ik blij voor hem dat hij het 
niet meer weet, aan de andere 
kant betekent het dat hij min of 
meer verder van me af drijft.  

Er komt misschien een dag dat hij 
me niet meer herkent. En dan? 

Zorgen voor peter is soms zwaar, 
ook al doe ik het met liefde.  
Er zijn betere en slechtere dagen, 
maar over het algemeen hebben 
we wel een mooi leven. Ik geniet 
zoveel mogelijk van de dingen 
die we nog samen kunnen doen, 
zoals koken en wandelen. En ik 
ben gezegend met de hulp die ik 
van anderen krijg. als ik er even 
tussenuit wil, komt een van onze 
dochters of een goede vriendin 
om de zorg over te nemen.  
Dan pak ik mijn verrekijker en ga 
ik de natuur in. Vogels spotten.’

‘ het was heftig om  
te horen: hij heeft  
dementie’

4

DEMEnTIEOnlInE.nl

‘Drie jaar geleden begon peter  
dingen te vergeten. Kleine 
dingen. Waar hij z’n sleutels had 
neergelegd. afspraken die hij 
had gemaakt. Ook was hij soms 
wat afwezig. Ik zocht er verder 
niets achter. Kan gebeuren, 
dacht ik, we hebben allemaal 
wel eens wat. Maar toen de 
gewone dingen steeds moeilijker 
voor hem werden en hij steeds 
meer vergat, ging ik me zorgen 
maken. hier klopte iets niet. peter 
leek niet meer de kwieke, alerte 
man die ik altijd had gekend. 

Uit testen bleek dat peter  
beginnende dementie had. 

het was heftig om dit te horen, 
voor hem en voor mezelf. Dit was 
niet hoe we onze toekomst voor 
ogen hadden. We wilden nog 
zoveel! Op reis, samen de wereld 
rond. het leek in één klap van 
tafel, ook al zei de arts dat we 
gerust nog samen dingen konden 
ondernemen. peter voelde zich 
schuldig, noemde zichzelf een 
blok aan mijn been. stelde zelfs 
voor om uit elkaar te gaan, zodat 
ik verder kon met mijn leven.  
Dat heb ik altijd heftig bestreden. 
We zijn al meer dan veertig jaar 
samen, peter is mijn man.  
Ik houd van hem en ben er voor 
hem. Ik heb peter beloofd dat  

Hannah (66):

‘ Ik geniet van de dingen  
die we nog samen doen’

INTERVIEW
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     3. Verstoord dag- en nachtritme
 Dag en nacht omdraaien
 Overdag veel slapen en tot niets meer komen
  ’s nachts onrustig zijn, vaak uit bed gaan en  
ongebruikelijke dingen doen

Signalen van  dementie

     4.  Minder goed voor  
zichzelf zorgen 

  Er onverzorgd uitzien (vuile 
kleren, niet wassen of scheren)

   niet genoeg of juist heel veel 
eten

  rommel en vuil in huis,  
bedorven eten in de koelkast

  Moeite hebben met aan- en  
uitkleden, terwijl dit eerder 
geen probleem was

      5.  Verandering in 
gedrag of stemming
 het probleem ontkennen
 Wantrouwig en achterdochtig zijn
 angstig of onzeker zijn
 snel boos of opstandig zijn
  somber of erg in zichzelf  
gekeerd zijn

  Zich ongepast of zonder gevoel 
van schaamte gedragen

     1. Geheugenproblemen
 steeds hetzelfde vertellen
 niet weten welk(e) dag, maand of jaar het is
 De weg kwijt zijn in een bekende omgeving
 regelmatig afspraken vergeten
 Vergeten wat net is gebeurd of gezegd
 Moeite hebben om bekende mensen te herkennen

Dementie ontstaat niet plotseling. Vaak zijn er eerst signalen,  

zoals geheugenproblemen, ander gedrag, depressieve gevoelens  

of karakterveranderingen. Deze signalen van dementie wisselen  

per persoon én per ziekte. hieronder vindt u een overzicht met  

signalen. herkent u bij uw naaste meerdere signalen en komen  

deze regelmatig voor? Bespreek uw zorgen dan met uw naaste,  

met mensen in uw omgeving of neem contact op met uw huisarts.

2. Problemen met taal
 niet op woorden kunnen komen
 Woorden niet (meer) begrijpen
 De draad verliezen in een gesprek
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Feiten en cijfers

1 op de 5 mantel - 
zorgers is ernstig belast

Er zijn 300.000 mantelzorgers van  
mensen met dementie in Nederland

…70% van deze mantelzorgers is vrouw

Risicofactoren dementie:  

hoge leeftijd, ongezonde leefstijl, 
erfelijkheid, ziektes/aandoeningen 
zoals diabetes en hart/vaatziekten

Circa 12.000 
mensen met  
dementie zijn 
jonger dan  

65 jaar

Ruim 40% van de  
90-plussers heeft  

dementie

Man: 20% kans op deMentie
Vrouw: 30% kans op deMentie

…in 2050 groeit dit  
 aantal naar 500.000

250.000 mensen in nederland  
       hebben dementie...
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speciaal voor mensen die zorgen voor een naaste 
met dementie, is de internetcursus DementieOnline 
ontwikkeld. Deze cursus leert u beter omgaan met 
dementie, het (veranderende) gedrag van uw naaste, 
uw eigen emoties en het bieden van zorg. Dit helpt om 
grip te krijgen én te houden op de situatie. Zodat u niet 
overbelast raakt. 

De online cursus is gebaseerd op wetenschappelijke 
methodieken en inzichten. De cursus bestaat uit vijf 
digitale lessen, die u thuis via uw eigen computer kunt 
volgen. U hoeft dus niet te reizen en kunt de cursus 
in uw eigen tijd en tempo doen. Deelnemers krijgen 
een persoonlijke digitale coach, die via de computer 
begeleidt en feedback geeft. De coach is een ervaren 
professional, in dienst van stichting geriant. 

De internetcursus DementieOnline is voor álle mantel-
zorgers van mensen met dementie. het maakt niet uit 
of u al heel lang of nog maar net mantelzorger bent. 
lukt het u goed om de zorg vol te houden? Ook dan 
kan de cursus interessant voor u zijn. U kunt de cursus 
uitproberen via de demo op DementieOnline.nl. 

Internetcursus voor mantelzorgers:  

      dementie  online

10
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leS 3

leS 5

leS 5
extRa

leS 4

anders leren denken
• ggg-methode (gebeurtenissen, gedachten, gevoelens)
•  Toepassen van de methode, zodat nare of onprettige  

gevoelens verminderen.

anders leren denken deel 2
• Opsporen van gedachten die u niet verder helpen.
•  Vervangen van niet-helpende gedachten door helpende 

gedachten, met hulp van de ggg-methode.

Zorgen voor uzelf
• Delen van de zorg met anderen.
• Tijd nemen voor leuke activiteiten.

extra
• Eventuele opname van uw naaste.
• Wat te doen als het thuis niet meer gaat?
• Omgaan met een eventuele opname.

12
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De internetcursus DementieOnline bestaat uit vijf digitale lessen en 

het bijhouden van een zorgdagboek. per les krijgt u informatie en 

maakt u praktische opdrachten. Deze opdrachten levert u in bij uw 

eigen digitale coach. Dit gebeurt per mail. De coach geeft feedback 

en tips. het advies is om eens per week of per twee weken een les  

te volgen.

de cursus

leS 1

leS 2

Omgaan met dementie
• De ziekte dementie.
• Belangrijk: een goede diagnose.
• Omgaan met verlies.
•  Omgaan met verandering in gedrag  

en persoonlijkheid van uw naaste.

Omgaan met probleemgedrag
• Wat is probleemgedrag?
• Waardoor ontstaat probleemgedrag?
• Omgaan met probleemgedrag.
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INTERVIEW

‘DementieOnline biedt 
mantelzorgers extra 
ondersteuning, die je als 
hulpverlener meestal niet kunt 
geven. het is een waardevolle 
aanvulling op huisbezoeken 
en telefonisch contact. Online 
hulp is ook echt van deze tijd, 
ik verwacht dat het steeds 
belangrijker wordt voor 
de toekomstige generatie 
mantelzorgers. De online cursus 
maakt mantelzorgers sterker 
en vergroot hun zelfvertrouwen. 
Dat heb ik gezien in de praktijk. 
Zeker als ze aan het begin van 
het zorgproces staan. Ik vind 
de cursus vooral geschikt voor 
mantelzorgers die meer willen 
weten, openstaan voor feedback 
en met een computer overweg 
kunnen. Er is een psycholoog 
verbonden aan DementieOnline. 
Deelnemers krijgen goede, 
deskundige terugkoppeling en 
dat wordt gewaardeerd.’

Matthea Stoop,  

alzheimer Research Centrum:

‘ het is een 
waardevolle  
aanvulling op 
huisbezoeken 
en telefonisch 
contact’14

DEMEnTIEOnlInE.nl

INTERVIEW

Casemanager Stefanie eigenraam:

‘ De internetcursus  
helpt bij het  
veranderingsproces’

‘Wat staat ons te wachten? hoe 
kan ik het beste omgaan met 
dementie? Veel mantelzorgers 
hebben vragen of behoefte aan 
ondersteuning. Daarom vertel 
ik mantelzorgers altijd over de 
internetcursus DementieOnline. 
Deze helpt bij het veranderings-
proces dat alle betrokkenen 
mee maken. De cursus is gewoon 
thuis te volgen, via de computer. 
Erg prettig voor mensen met een 
drukke baan of die niet makkelijk 
van huis kunnen. het moment 
waarop ik over de cursus vertel, 
is erg belangrijk. Bijvoorbeeld 

als de diagnose duidelijk is en 
iemand echt openstaat voor 
wat ondersteuning. Ik weet 
dat mensen baat hebben bij 
de cursus; ze kunnen hun 
gevoelens en vragen bespreken, 
krijgen veel begrip en snelle 
respons van de digitale coach. 
De cursus geeft deelnemers 
ook veel informatie en handige 
tips. ga ik op huisbezoek, dan 
merk ik het meteen als een 
mantelzorger de cursus heeft 
gevolgd. De internetcursus is 
een waardevolle aanvulling voor 
mantelzorger én hulpverlener.’
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 het lukt me goed om met het gedrag van  
mijn naaste om te gaan.  

De dementie van mijn naaste maakt me  
soms boos. Ik wil graag weten hoe dit komt. 

 Ik heb zeker behoefte aan meer informatie over 
dementie en wat ons nog te wachten staat.  

 Ik wil heel graag weten hoe anderen met een 
vergelijkbare situatie omgaan. 

 De laatste tijd stoor ik me aan dingen,  
die me gewoonlijk niet storen.   

 goed zorgen voor mijn naaste is nu belang-
rijker, dan mijn eigen behoeften of geluk. 

 Ik val anderen liever niet lastig met mijn 
problemen.  

 Ik vind het moeilijk om toe te geven, dat ik de 
zorg voor mijn naaste niet meer alleen aankan. 

Wat er ook gebeurt: ik wil dat mijn naaste  
thuis blijft wonen. 

 het lukt me goed om de zorg voor mijn  
naaste en andere verantwoordelijkheden  
te combineren.

stellingen

oneens (0) eens (1)

oneens (0) eens(1)

eens (1) oneens (0)

eens (1) oneens (0)

eens (1) oneens (0)

eens (1) oneens (0)

eens (1) oneens (0)

eens (1) oneens (0)

eens (1) oneens (0)

eens (1) oneens (0)

heeft u als mantelzorger nog ruimte voor  
eigen activiteiten? Weet u raad met moeilijke  
situaties of problemen die u tegenkomt?  
Of voelt u zich misschien erg belast als  
mantelzorger? Kortom: heeft u het gevoel  
dat u de situatie de baas bent? hier kunt  
u een test doen. 

We leggen stellingen aan u voor.  
per stelling kunt u kiezen uit twee  
antwoorden: eens of oneens.  
Misschien denkt u bij een bepaalde  
stelling: ik ben het een beetje eens  
of oneens, maar niet helemaal.  
Dat geeft niet. Kies dan het antwoord,  
dat het dichtste bij uw situatie ligt.  
noteer het aantal punten dat achter  
uw antwoord staat.

test:  
Bent u de 
situatie de 
baas?
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Luisteren is al voldoende

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen

Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken

Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten

Je denkt misschien dat je moet troosten en adviseren

Wat ik vraag is dit:

wil je nog eens 

en nog eens

luisteren naar mijn verhaal

naar wat ik voel en denk

je hoeft alleen maar stil te zijn

mij aan te kijken

mij tijd te geven

je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen

maar als het kan 

slechts te aanvaarden

zoals het voor mij voelt

je luisterend aanwezig zijn 

zal mijn dag anders maken.

MarInUs Van DEn BErg

gEdIchT

18

Bekijk uw resultaat 
Tel de punten van al uw antwoorden bij elkaar op. Wat is uw 
totaalscore? hieronder vindt u het advies dat bij uw score hoort.  

*5 t/m 10 punten - De zorg voor uw naaste vraagt nogal wat van u. 
Dat laten uw antwoorden zien. De kans is best groot dat u zich zwaar 
belast voelt. Veel mantelzorgers herkennen dit. De internetcursus 
DementieOnline kan u helpen om met deze belasting om te gaan. 
Zodat u de zorg voor uw naaste beter kunt volhouden.

*2 t/m 4 punten - het lukt u best goed om voor uw naaste te zorgen. 
Misschien heeft u wél behoefte aan wat ondersteuning om de zorg vol 
te kunnen houden. Bijvoorbeeld als de zorg zwaarder wordt. heeft u 
een vraag over de zorg voor uw naaste? stel deze vraag op de website 
DementieOnline.nl. het kan voor u ook zinvol zijn, om de internetcursus 
DementieOnline te volgen. Dit helpt om overbelasting (in de toekomst) te 
voorkómen.

*0 t/m 1 punt - U kunt de zorg voor uw naaste goed aan. Dat laten 
uw antwoorden zien. het is natuurlijk belangrijk dat dit zo blijft. Ook als 
de zorg voor uw naaste zwaarder wordt. Daarom kunt u over wegen om 
nu alvast de internetcursus DementieOnline te volgen. Dit helpt u om 
de zorg in de toekomst vol te houden.
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INTERVIEW

José (63 jaar)

‘ Ik ben wat 
minder  
verdrietig na 
het volgen 
van de  
cursus’

‘Mijn man heeft dementie. Ik zorg 
met liefde voor hem, maar het is 
soms wel zwaar. hij is nog best 
actief, doet ook ongevraagd veel 
dingen in huis en zoekt altijd wat 
om te klussen. Dat is fijn, toch 
moet ik continu een oogje in het 
zeil houden. Ik heb de cursus niet 
zozeer gevolgd vanwege allerlei 
praktische tips, ook al zijn deze 
wel handig. het ging mij vooral om 
een bredere kijk op onze situatie 
en wat extra ondersteuning. 
Dat is zeker gelukt. Ik heb met 
mijn man en de Thuiszorg nu 
gesproken over dagbesteding 
en dat gaat hij ook doen. na het 
volgen van de cursus ben ik wat 
minder verdrietig over alles. Dat 
merk ik heel duidelijk. Ik ben ook 
wat meer in balans. Verder heb 
ik meer inzicht gekregen in het 
gedrag van mijn man en mijn 
eigen emoties. het lukt beter om 
een nieuwe vorm te vinden voor 
ons dagelijks samenzijn. Ook al 
moeten we beiden leren leven met 
grote, moeilijke veranderingen.’
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INTERVIEW

eva (44 jaar)

‘ Ik heb geleerd om 
grenzen te stellen 
en hulp te vragen’ 

‘Twee jaar geleden kreeg mijn 
moeder de diagnose dementie. 
We hadden al vermoedens, maar 
de diagnose was wel een schok. 
Mijn vader leeft niet meer, ik ben 
mantelzorger voor mijn moeder. 
Dat gaat best goed. Toch merkte 
ik vorig jaar dat ik erg moe was 
en weinig energie had. Ook 
stelde mijn moeder steeds vaker 
vragen waar ik geen raad mee 
wist. Toen ik hoorde van de 
internetcursus DementieOnline, 
twijfelde ik geen moment. na een 
paar lessen voelde ik me al wat 

steviger. Door de cursus kan ik 
nu beter omgaan met de vragen 
van mijn moeder. Ik heb ook een 
wat andere kijk gekregen op 
de situatie en let beter op mijn 
energie. De cursus heeft me 
geleerd om grenzen te stellen 
en hulp te vragen. Dat vond ik 
vroeger erg lastig. Ik word nu 
minder snel boos en kan echt 
een steun zijn voor mijn moeder, 
zonder dat ik mezelf verlies. 
soms bekijk ik nog even de 
adviezen die ik kreeg. En dat blijf 
ik doen!’
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Neem voldoende rust
het is vermoeiend om te leven met dementie. Maar ook 
om te zorgen voor iemand met dementie. Mantelzorg is 
inspannend, het vraagt tijd en energie. Voelt u zich moe? 
neem dit serieus; voldoende rust is belangrijk. Dit geldt 
voor u én voor uw naaste met dementie. plan elke dag wat 
rustmomenten en plan na een drukke dag enkele rustige 
dagen. 

TIp 1

12 tips 
voor mantelzorgers

Zorgen voor iemand met dementie is intensief.  
lichamelijk, psychisch en emotioneel. het is 
niet altijd makkelijk om de zorg vol te houden. 
Met behulp van de volgende 12 tips kunt u 
overbelasting voorkómen. 
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Blijf leuke activiteiten doen
leuke en ontspannen activiteiten zijn voor iedereen 
belangrijk. Misschien vindt u het lastig om daar tijd 
voor te nemen. Tóch is dat slim, om beter in balans te 
blijven. het gaat om fijne activiteiten voor uzelf én om 
activiteiten samen met uw naaste. Deze laatste kunt u 
samen uitzoeken, passend bij wat uw naaste kan en 
graag wil. 

TIp 3

2524

Vraag op  
tijd hulp
Iemand met dementie heeft 
steeds meer zorg nodig. 
het is niet vanzelfsprekend 
dat u dit allemaal zelf kunt 
geven als mantelzorger. 
Durf hulp te vragen.  
Ook al vindt u dat 
miss chien moeilijk. 
Bijvoorbeeld van iemand 
in uw omgeving, een 
andere vrijwilliger of een 
zorgprofessional zoals 
thuiszorg. Wees zo duidelijk 
en open mogelijk over wat 
u nodig heeft. Er zijn ook 
hulpmiddelen die de zorg 
makkelijker maken. 

TIp 2
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Onderhoud 
sociale contacten
probeer regelmatig contact te houden 
met vrienden, familie of kennissen. 
Ook al heeft u misschien weinig tijd 
of zin. Zorg toch voor voldoende 
momenten waarop u elkaar kunt 
zien, bellen of mailen. De steun van 
anderen is hard nodig en het contact 
voorkomt dat u eenzaam wordt. 
sociale contacten zijn belangrijk,  
juist ook in moeilijke tijden.

TIp 5

Bewaak uw grenzen
Wees zuinig op uzelf en voorkom overbelasting.  
Want bent u eenmaal overbelast, dan is het heel 
moeilijk om nog te zorgen voor uw naaste met 
dementie. Wordt de zorg steeds intensiever en 
zwaarder? Bekijk en bespreek dan of u deze 
zorg nog wel kunt geven. Wees eerlijk naar uzelf. 
Bewaak uw grenzen goed en luister naar uw 
gevoelens. staat u nog steeds achter de zorg  
die u biedt? Of moet er iets veranderen? 

TIp 4
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Sluit aan bij de 
beleving van uw 
naaste
Iemand met dementie voelt zich 
vaak onzeker en vecht voor de 
eigen identiteit. het wordt voor 
deze persoon steeds onduidelijker 
wie hij zelf is. Dat is erg moeilijk. 
Mensen met dementie hebben vaak 
behoefte aan herkenning, veiligheid 
en geborgenheid. Dit kunt u geven, 
door aansluiting te zoeken bij de 
belevingswereld van de persoon 
met dementie. 

TIp 7
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Maak een vaste dagindeling
Voor iemand met dementie is de wereld vaak onzeker 
en onoverzichtelijk. structuur kan helpen, zoals een 
vaste dagindeling met terugkerende activiteiten. U kunt 
de activiteiten en tijdstippen bijvoorbeeld op een grote 
weekkalender of een planbord zetten. Dit geeft meer rust,  
ook voor u als mantelzorger.

TIp 6
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Maak uw huis veilig
Een veilige woonomgeving geeft mensen 
met dementie meer rust en zelfvertrouwen. 
het is ook goed voor uw eigen gemoeds-
rust. U kunt maatregelen nemen, die 
gevaarlijke situaties in huis voorkómen. 
Zoals goede verlichting, stevig meubilair 
en een slot op kastjes met gevaarlijke of 
brandbare stoffen. Meer weten?  
Zie pagina 38.

TIp 9
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Geef ruimte aan emoties
Dementie betekent altijd verandering en verlies. Veel mantel-
zorgers ervaren dit als een rouwproces. Dat kan zwaar zijn. 
ruimte geven aan uw emoties is belangrijk. U hoeft ze niet 
te verstoppen. het is mooi als u ze kunt delen met anderen. 
rouwen is een natuurlijk en gezond proces. Maar voelt u zich 
erg ongelukkig of weet u zich geen raad met uw emoties?  
Dan is het goed om professionele hulp in te schakelen. 

TIp 8
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Maak gebruik van informatie  
over dementie en mantelzorg
Er is veel informatie beschikbaar over dementie en 
mantel zorg. Deze informatie kan u helpen om de zorg  
vol te houden. het is handig om hier zoveel mogelijk  
gebruik van te maken. Op pagina 45 vindt u interessante 
websites. 

TIp 11

Zoek contact met lotgenoten
het kan prettig zijn om gevoelens en gedachten te 
delen met lotgenoten; mensen die in een vergelijkbare 
situatie zitten als u. praten en het delen van ervaringen 
kan steun en opluchting geven. In veel plaatsen worden 
gespreksgroepen georganiseerd voor mantelzorgers 
van mensen met dementie, er zijn alzheimer Cafés  
en u kunt altijd bellen met de alzheimertelefoon  
(030) 656 75 11. Meer informatie staat op pagina 40. 

TIp 10
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Volg de internetcursus 
DementieOnline
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. Zo krijgt u meer 
grip op de situatie. het lukt dan beter om de 
zorg vol te houden. U krijgt persoonlijke bege-
leiding van een digitale coach. U kunt zich via 
DementieOnline.nl aanmelden voor de online 
cursus. 

TIp 12
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INTERVIEW

ZORGDaGbOek
Een belangrijk onderdeel van de cursus DementieOnline is het 
zorgdagboek. In dit dagboek beschrijft u iedere dag (kort) moeilijke 
situaties in de zorg voor uw naaste en de gedachten die u daarbij 
had. Denk bijvoorbeeld aan moeilijk hanteerbaar gedrag van 
degene voor wie u zorgt. Of conflicten in de familie rondom de 
zorg. het zorgdagboek geeft u meer inzicht in uw gevoelens en 
helpt u om beter in te spelen op lastige situaties. 37

De feedback van de coach was 
mild en hartverwarmend. Extra 
belangrijk, omdat ik me onzeker 
en onwetend voelde over de 
ziekte van mijn vrouw. We hadden 
contact via de computer, zonder 
gezicht achter de geschreven 
woorden. Dat is wel een beetje 

jammer, want zo blijft er enige 
afstand. Toch heeft de cursus en 
begeleiding me goed geholpen 
om de situatie te accepteren.  
Ook al zijn er natuurlijk nog 
steeds moeilijke momenten.’

36
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‘Een hulpverlener wees me op de 
internetcursus DementieOnline.  
Ik ben mantelzorger van mijn 
vrouw, zij heeft de ziekte van 
alzheimer. Waar ik vooral mee 
worstelde was het aanvaarden 
van haar ziekte. Ons leven is voor 
altijd anders, anders dan ik had 

gehoopt. Maar hoe kon ik dat 
accepteren? Tijdens de cursus 
hield ik een zorgdagboek bij.  
Dat is een belangrijk onderdeel. 
In het begin was ik heel fanatiek, 
later nam die behoefte langzaam 
af. het zorgdagboek hielp me 
in het proces van aanvaarding. 

Ibrahim (56): 

‘ het zorgdagboek hielp  
me om de situatie te  
accepteren’
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Rookmelders 
gewone gasdetectoren en rook melders zijn alleen 
zinvol, als er ook andere mensen in huis wonen. 
Iemand met dementie weet misschien niet wat het 
alarm geluid betekent. Er bestaan ook rookmelders 
die draadloos een signaal kunnen geven aan een 
meldcentrale. 

Duplicaatsleutels
Woont u niet bij de persoon met 
dementie? Zorg er dan voor dat  
u extra sleutels van het huis 
heeft. En dat deuren niet van 
binnen met grendels afgesloten  
kunnen worden. In nood- 
gevallen komt u dan  
altijd binnen. 

Noodnummers 
Maak een lijstje met noodnummers en leg dit bij 
de telefoon. Denk bijvoorbeeld aan huisarts, 
112, energiebedrijf, loodgieter, elektri cien, 
taxi, uw nummer of dat van een familielid. 

elektrische 
apparaten 
Tuingereedschap en 
apparaten die zeer 
heet kunnen worden, 
moeten niet zonder 
toezicht worden 
ge bruikt. Ook elek-

triciteit in de bad kamer kan 
onveilige situaties veroor zaken. 
De patiënt moet geen elektrische 
deken gebruiken, bij risico op 
incontinentie.

Vallen 
Check of er in huis  
voorwerpen en omstandigheden 
zijn, die een val kunnen 
veroorzaken. Denk aan losse 
kleden en matjes, kapotte 
traproeden, gladde vloeren, 
wankel meubilair of snoeren 
op de grond. Een leuning aan 
weerszijden van de trap en 
handgrepen bij bad en toilet 
vergroten de veiligheid. 

Voor iemand met dementie 
is een veilige woonomgeving 
extra belangrijk. U kunt 
allerlei maatregelen nemen 
in huis, om ongewenste en 
gevaarlijke situaties te voor-
kómen. Zodat uw naaste 
met dementie comfortabel 
en veilig kan wonen. 

Een veilig thuis…
Verlichting
slechte verlichting vergroot de 
kans op vallen. Vooral in de slaap-
kamer, keuken, badkamer, het 
toilet, op de trap en overloop is 
goede verlichting belangrijk.  
staat uw naaste soms ’s nachts 

op? laat dan een 
lampje branden  
in de slaapkamer 
en op de gang.

Gevaarlijke 
stoffen
schoonmaakmiddelen 
en andere gevaarlijke 
vloeistoffen kunnen 
het beste achter slot 
worden bewaard.  
Zo kan iemand zich niet vergissen 
als hij of zij iets wil drinken. 
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alzheimer Cafés
In heel nederland worden alzheimer Cafés 
georganiseerd. Dit zijn maandelijkse infor mele 
bijeenkomsten voor mensen met dementie, 
partners, familieleden, hulpverleners en 
andere belangstellenden. Onder leiding 
van een gespreksleider en met hulp van 
gastsprekers, worden allerlei aspecten van 
dementie besproken. Meer weten? Kijk eens 
op www.alzheimer-nederland.nl
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niemand houdt de zorg voor een 
naaste met dementie vol, zonder 
af en toe gevoelens of gedachten 
te delen met anderen. het kan erg 
helpen om te praten met iemand die 
in dezelfde situatie zit. Dat ervaren 
veel mantelzorgers. Een fijn gesprek 
kan enorm opluchten. gelukkig zijn 
hiervoor allerlei mogelijkheden. 

Gespreksgroepen
Op veel plaatsen in nederland worden gespreksgroepen 
voor partners en familieleden van mensen met dementie 
georganiseerd. De gespreksgroepen (gemiddeld acht 
deelnemers) hebben meestal een vast programma en 
bestaan uit zes tot acht bijeenkomsten. Meer informatie 
vindt u op www.alzheimer-nederland.nl

alzheimertelefoon 
De alzheimertelefoon is dag en nacht bereik baar via  
(030) 656 75 11. heeft u vragen over dementie, wilt u advies 
of gewoon uw verhaal kwijt? Bellen kan altijd. De vrijwilligers 
aan de telefoon hebben meestal zelf een familielid met 
dementie, zij weten veel van de ziekte en van mantelzorg.  

Lucht uw       eens...
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Vasculaire dementie 

aan doening die de bloedvaten  
in de hersenen beschadigt.  
Ze gaan stuk of raken verstopt, 
waardoor hersenweefsel afsterft. 
Komt na de ziekte van alzheimer 
het meest voor. 

ziekte van Parkinson  

aandoening waarbij iemand 
stoornissen krijgt in het 
bewegen. soms ontstaat ook 
dementie. parkinson komt voor 
bij 1% van de 65-plussers. 

lewy body dementie 

aandoening waarbij iemands 
geestelijk functioneren met 
schommelingen achteruit gaat. 
Daarnaast zijn er verschijn selen 
die ook voorkomen bij parkinson. 
Zoals trillen, stijfheid en een 
gebogen houding. 

Frontotemporale dementie  

aandoening van met name het 
voorste deel van de hersenen; 
de frontaalkwab. Deze vorm is 
duidelijk anders dan de andere 
vormen van dementie. Meestal 
begint frontotemporale dementie 
op vrij jonge leeftijd. 
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Woordenboek 
mantelzorg & dementie
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mantelzorg 

zorg die langdurig en onbetaald 
wordt gegeven door gezins-
leden, buren of vrienden

mantelzorger 

persoon die langdurig en 
onbetaald zorgt voor een  
naaste die hulp nodig heeft. 

dementie 

hersenziekte die leidt tot 
geheugenverlies, stoornissen  
in het denk vermogen en 
gedrags verandering.

ziekte van alzheimer 

Een aandoening van de zenuw  -
cellen (neuronen) van de 
buitenste laag van de (grote) 
hersenen, de zo genoemde 
hersenschors. In de hersen-
schors wordt infor matie tijdelijk 
en kortdurend opgeslagen. 
Ongeveer zeven tig procent van 
de mensen met dementie heeft 
deze vorm.
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With the new day comes  
  strength en new thoughts 

ElEanOr rOOsEVElT
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Interessante websites:
www.DementieOnline.nl
DementieOnline biedt handige informatie en tips voor mantelzorgers 
van mensen met dementie. Ook een korte online cursus om 
over belasting te voorkomen. 

www.alzheimer-nederland.nl
Website van stichting alzheimer nederland, biedt hulp en informatie 
aan mensen met dementie en hun directe omgeving.

www.moderne-dementiezorg.nl
Een website met informatie over de (moderne) zorg en begeleiding 
van mensen met dementie. Onder meer films, onderzoeken en  
hulpmiddelen.

www.dementelcoach.nl
Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de mantelzorgers van 
mensen met dementie.

www.mezzo.nl
site van de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers-
zorg, biedt informatie, advies en praktische steun.

www.ftdlotgenoten.nl
Website voor mensen met frontotemporale dementie (en hun naasten). 

www.geriant.nl
Website van stichting geriant. geriant helpt mensen met dementie en 
hun naasten, thuis en in het verzorgingshuis. 
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Dit boekje is een uitgave van DementieOnline,  
een initiatief van Stichting Geriant. 

Eindredactie: DementieOnline - Geriant
Redactie en vormgeving: Groot Haar + Orth, communicatie en creatie

Over de online cursus

DementieOnline is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van 
Stichting Geriant. Geriant helpt mensen met dementie en hun naasten, 
thuis en in het verzorgingshuis. Aan de cursus van DementieOnline.nl 
ging Dementie de Baas vooraf. Dementie de Baas is ontwikkeld door 
het Trimbos-instituut in samenwerking met Stichting Geriant en  
Alzheimer Nederland.

Contactgegevens 

DementieOnline - Geriant 
Titanialaan 15a
1702 AZ HEERHUGOWAARD
Tel.: 072 527 03 90
E-mail: info@dementieonline.nl 
DementieOnline.nl

DementieOnline is ook te volgen via:
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Beers, M. (red.);  
Leeftijd & gezondheid
Het uitgebreide handboek over de 
veranderingen en problemen bij het 
ouder worden - voor ouderen en degenen 
die voor hen zorgen en om hen geven.
Bohn Stafleu Van Loghum, 2008.  
ISBN 978 90 313 4758 2

Buijssen, H.;  
De magische wereld van Alzheimer
25 tips voor meer begrip en tevredenheid.  
Het Spectrum, Houten, 2011
ISBN 978 90 003 0504 9

Buijssen, H.;  
De heldere eenvoud van dementie
Een gids voor familie. 
Het Spectrum, Houten, 2011
(dertiende druk, geheel geactualiseerde editie)
ISBN 978 90 003 0648 0

Dautzenberg, P. & Braam, W.;  
Ik ben het steeds weer kwijt
Uitleg over de ziekte van Alzheimer.  
Deze vorm van dementie heeft vaak 
verstrekkende gevolgen voor de patiënt 
en voor zijn naaste omgeving.
Kosmos, 2010.  
ISBN 978 90 661 1995 6

Dirkse, R. & Petit, C.;  
Had ik het maar geweten
Praktische tips voor het omgaan 
met dementie.
Kosmos, 2009.  
ISBN 978 90 215 4648 3

Hoogeveen, F;  
Leven met dementie
Over wat dementie is, welke vormen  
er zijn en het verloop, wat dementie  
betekent voor betrokkenen, omgaan  
met dementie en beschikbare hulp.
Bohn Stafleu Van Loghum, 2008.  
ISBN 978 90 313 5087 2 

Loon, J. van;  
Mijn partner raakt de weg kwijt
Omgaan met dementie.
Pearsen Education, 2006. 
ISBN 978 90 43011 334

Miesen, B.;  
Bij Alzheimer op schoot
Verstand van dementie. Wat mensen met  
dementie en hun familie ervaren en hoe ze 
omgaan met de ziekte. Tips voor nu en later.
SWP, 2009. 
ISBN 978 90 8850 010 7

Verbraeck, A. & Van der Plaats, A.;  
De wondere wereld van dementie
Biedt verzorgers en familie van mensen 
met dementie in heldere bewoordingen 
inzicht in de werking van de hersenen van 
mensen met dementie en wat dit betekent 
voor de begeleiding.  
Bevat veel voorbeelden en tips.
Elseviers Gezondheidszorg, 2008. 
ISBN 978 90 352 3019 4

Vinke, H., Flens, C. & Kollaard, S.;  
Zorgboek Dementie
Naast de medische kanten van dementie 
wordt uigebreid beschreven hoe u in het 
dagelijks leven met een dementerende om 
kunt gaan.
Stichting September, 2012. 
ISBN 978 90 8648 190 3

Leestips
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Alzheimer Nederland maakt zich sterk voor hulp 

die de levenskwaliteit van mensen met dementie 

en hun omgeving verbetert. Elk initiatief die hieraan 

bijdraagt, ondersteunen wij van harte. Zo ook de 

website DementieOnline. Deze site biedt hulp aan 

mantelzorgers van mensen met dementie.

 

In dit handige boekje van DementieOnline vindt u  

allerlei tips voor mantelzorgers. Bezoek ook de 

website DementieOnline.nl. Op deze site staat nog 

veel meer informatie. Ook kunnen mantelzorgers hier 

een online cursus volgen. Zodat ze de zorg voor hun 

naaste met dementie langer kunnen volhouden.  

Van harte aanbevolen.

 

Marco Blom, 

Directeur onderzoek en beleid Alzheimer Nederland

hulp voor mantelzorgers van mensen met dementie


