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De kracht van mensen met dementie

Enkele nieuwe inzichten voor een prettiger leven



Even voorstellen
Initiatiefnemer en mede-auteur van 5 boeken:

Beheerder www.moderne-dementiezorg.nl
Directeur zorginnovatiebureau DAZ 
Project(bege)leider diverse vernieuwende 

(dementie)projecten (o.a. DemenTalent, open 
maken gesloten afdelingen, meer reuring en 
beweging in de ouderenzorg)

Trainer en procesbegeleider



Het goede nieuws
Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. In 

meeste andere landen wonen veel meer mensen 
met dementie thuis: Duitsland, Ierland, 
Scandinavië: meer dan 90%, China: 99,5%

Dementie is niet alleen achteruitgang:
Gevoels- en emotieleven nemen toe
Mensen met dementie kunnen leren

Ontzettend veel mensen (willen) helpen, maar 
weten niet altijd hoe

Bewegen is op vele fronten goed



Meeste mensen met dementie willen:
Nuttig zijn, ertoe doen
Niet betutteld worden
Soms alleen zijn, soms gezelligheid ervaren
Niet gestigmatiseerd worden 

Er is een groot taboe, te zwartgallige 
beeldvorming: draagt bij aan terugtrekken, 
faalangst, initiatiefloosheid



DemenTalent
Mensen met dementie gaan op basis van nog 
functionerende talenten (weer) aan de slag aan 
de slag in de samenleving, in vrijwilligersfuncties

Activiteit ipv passiviteit
Weer nuttig voelen; ertoe doen
Sociale contacten
Bewegen
Plezier, lol 



ʺSinds ik dit vrijwilligerswerk doe heb ik de 
echte wereld weer gezien!ʺ



“Wat is het 
leuk om samen 
aan het werk te 
zijn”



“Ik ervaar geen faalangst meer en durf thuis ook weer meer te 
doen”



“Wat fijn dat ik weer iets voor anderen kan betekenen”. 





Rode draad in alle projecten
Het is een project VAN mensen met dementie ipv een 

project VOOR mensen met dementie.
Veel maatwerk per persoon.
Ook vernieuwing in ‘praktische randvoorwaarden’ zoals 

vervoer naar vrijwilligersplek. In ieder geval niet 
‘stigmatiserend busje’. 

Altijd sprake van samenwerking tussen organisaties, 
gunnen elkaar de ruimte, een eigen rol. 



Voordelen van bewegen

Sterker fysiek gestel: spieren, botten, 
doorbloeding

Beter functioneren hersenen/geheugen door 
doorbloeding en o.a. hormonen Endorfine en 
Dopamine

Bron voor sociaal contact, zowel door samen 
bewegen als naar iemand toe bewegen

Geeft energie
Voorkomt en geneest depressies
Beïnvloeden van gedrag



Wanneer beweegt men?
Als het ongemerkt, onbewust gebeurt: hond 

uitlaten, kinderen ontmoeten, boodschappen doen.
Samen eten, samen koken.
Als men actief blijft in (sport)verenigingen.
Bij kunstuitingen. Op muziek. 
Als de omgeving hiertoe uitnodigt.
Huishoudelijk werk, groenonderhoud.
Met een maatje, in een groep. Gezelligheid.

Use it, or lose it! Wees dat voor.



Tot slot
Teveel zorg is erger als te weinig zorg.
Voorkom dat er vooral over tekortkomingen 

wordt gepraat, ook bij organisatie activiteiten.
Wees het voor dat mensen zich terugtrekken 

achter de voordeur, daarna heb je het veel 
lastiger.

Aarzel niet om moderne hulpmiddelen in te 
schakelen en jeugd daarbij een rol te geven.

Het gaat altijd om de combinatie van fysieke 
en sociale omgeving.



Meer info:

www.anderszorgen.nl
www.moderne-dementiezorg.nl 

o.a. hulpmiddelen, films, onderzoeken, projecten
Boeken: www.hadikhetmaargeweten.nl, 

www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl
www.handigbijdementie.nl
www.ikhebdementie.nl
www.kookboekbijdementie.nl 

www.dementalent.nl
www.dementievriendelijke-gemeente.nl


