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-  WELKOM -

Wij gaan u zorg en ondersteuning geven. En dat doen we graag.
Van belang is ook dat u weet wat u van ons kunt verwachten  
en dat we samen duidelijke afspraken maken. Dat houdt ons  
contact helder en prettig en het voorkomt teleurstellingen. 
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Wij zijn Brentano, een organisatie 
voor ouderenzorg en al 50 jaar actief 
in Amstelveen.
Met onze wijkverpleging en vier 
woonzorgcentra zijn wij echt veran-
kerd in deze gemeente. 
Wij geven goede kwaliteit van zorg 
vanuit de gedachte dat mensen zo 
lang mogelijk de regie houden over 
hun leven, ondanks beperkingen. 
Ons motto is dan ook Leef je eigen 
Leven!
Met ruim honderd vakmensen ver-
plegen, verzorgen en ondersteunen 
wij vierhonderd cliënten thuis.

Onze wijkverpleging biedt:
•  Intensieve zorg en verpleging (kort 

en langdurend).
•  Voor gespecialiseerde verpleging 

hebben wij Brentano’s Technisch 
Zorgteam. Deze ondersteunt cliën-
ten en onze wijkteams bij ( het toe-
passen van) deze gespecialiseerde 
verpleegkundige vaardigheden.

•  Casemanagement dementie.
•  Begeleiding bij dagstructurering.
•  Zorg en verpleging in de laatste 

levensfase. Hiertoe hebben wij ook 
consulenten palliatieve zorg die u 
en onze teams ondersteunen.

•  Met Zorgsamen regelen wij ook 
hulp bij het huishouden.

Naast wijkverpleging zijn onze mo-
gelijkheden voor cliënten thuis en/of 
hun naasten:
•  Dagverzorging (voor mensen met 

beginnende en gevorderde demen-
tie)

•  Kortdurend Verblijf (bijvoorbeeld 
na ziekenhuisopname)

•  Logeren (ter ondersteuning man-
telzorgers)

•  Particuliere zorg en verblijf
•  En: vrolijke en inspirerende activi-

teiten voor Amstelveense ouderen.
Kortom, ons aanbod varieert van in-
tensieve zorg tot onbezorgd plezier.

Wist u dat:
Onze ervaring in de ouderenzorg 
teruggaat naar 1825? In dat jaar 
opende het eerste Oudemannenhuis 
van Stichting Brentano Steun des 
Ouderdoms de deuren aan de Am-
sterdamse Herengracht.

*Dit team is getraind in het verrich-
ten van gespecialiseerde vaardighe-
den (denk aan infuuspompen aan-
sluiten, verzorgen en afkoppelen en 
toedienen van intraveneuze medica-
tie). Het bestaat uit verpleegkundig 
specialisten, een wondconsulent, 
avond-, nacht- en weekendhoofden 
en (wijk)verpleegkundigen. 

-  E VEN VOORSTELLEN -
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ziek zijn. 
Het is een puzzel, met als uitgangs-
punt dat u zo vaak mogelijk dezelfde 
medewerkers ziet.

Sleutels
Als u de deur zelf niet kunt open 
doen, heeft u keus uit de volgende 
mogelijkheden:
U kunt kiezen uit drie andere moge-
lijkheden:
•  U regelt zelf dat uw deur wordt 

open gedaan als wij u komen ver-
zorgen

•  U regelt een zogenoemde cKey 
Door/cKey Pin (meer info bij Focus 
Cura 030-69 27 050)

•  U regelt een sleutelkluisje (Gam-
ma, Praxis, of via www.thuisplat-
form.nl). Let op dat het kluisje 
voorzien is van het politiekeur-
merk.

Materiaal & hulpmiddelen
Wij vragen u een zeeppompje en een 
keukenrol aan te schaffen. Zodat de  

Afspraken
Er zijn afspraken over welke zorg wij 
wanneer aan u geven. U heeft ook 
voorkeurstijden aangegeven.
Wij houden hier uiteraard rekening 
mee, maar kunnen dit niet garan-
deren.
Er hoeft , bij wijze van voorbeeld, 
maar één cliënt onwel te worden en 
het hele tijdschema verschuift.
Altijd ons excuus hiervoor, maar we 
kunnen niet ‘stipt’ zijn. We proberen 
u wel zo snel mogelijk op de hoogte 
te brengen als een medewerker later 
is.

Afzeggen
U moet naar de dokter, u krijgt be-
zoek, u gaat een dagje weg? Meld 
ons dit svp 24 uur van tevoren.
Anders zijn wij verplicht de zorgtijd 
in rekening te brengen.

Zelfde gezichten
Het is fijn als u wordt verzorgd door 
‘vaste’ medewerkers. We streven er 
naar. Maar ook dit kunnen wij niet 
garanderen. Niet al onze medewer-
kers werken op vaste dagen en niet 
iedereen werkt hetzelfde aantal 
uren. Bovendien kunnen mensen 

-  HANDIG OM TE WE TEN -
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Alarmering
Wanneer u alarmering nodig heeft, 
kunt u die aanvragen bij uw verze-
keraar.

Huishoudelijke hulp
Als u hulp in de huishouding nodig 
heeft, dan kunt u deze aanvragen 
via de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) van de gemeente 
Amstelveen. 

Bereikbaarheid
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. 
Het algemene nummer is 020-445 
97 55.
De nummers van uw wijkteam staan 
in uw eigen thuiszorgmap.
Als het geen haast heeft, vragen 
wij u ons in de middag te bellen. ’s 
Ochtends is het spits en hebben we 
misschien minder tijd en aandacht 
voor u.

medewerkers  hun handen  kunnen 
wassen.
Soms zijn hulpmiddelen nodig, 
bijvoorbeeld een douchestoeltje of 
beugels in de badkamer. De hulmid-
delen zijn er om u goede en veilige 
zorg te kunnen geven èn om te hoge 
lichamelijke belasting van onze me-
dewerkers te voorkomen. 
Uiteraard wordt er met u overlegd.

Zorg voor mensen met dementie
Wijkverpleging Brentano biedt na-
tuurlijk ook zorg en ondersteuning 
aan mensen met dementie die thuis 
wonen. Onze zorg is in principe 
dezelfde, alleen bieden we vaak meer 
ondersteuning bij dagstructuur. 
Via de huisarts kunt u onze casema-
nager dementie inschakelen. Deze 
kan helpen bij een aantal praktische 
zaken en bij het aanvragen van bij-
voorbeeld dagbesteding.

-8-
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-  T IPS VAN -
BRENTANO WIJKVERPLEGING

Wij gaan u zorg geven.  
Hoe die er precies uitziet, is voor ieder mens anders.  

Daarover maken wij met u en vaak ook met uw naasten afspraken.
Toch is het goed om ook zelf zaken te organiseren,  

want wij kunnen niet alles voor u doen. In dit boekje staat praktische  
informatie waarmee u als cliënt uw voordeel kunt doen,  

maar ook voor de familie, vrienden of buren (mantelzorgers)  
hebben we tips verzameld.
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bed of de stoelleuning. Span, als u 
staat, nogmaals uw spieren aan en 
ga lopen als u helemaal geen duize-
ligheid voelt;

•  Vermijd plotselinge bewegingen 
zoals abrupt draaien;

•  Plaats het hoofdeinde van uw bed 
een beetje hoger;

•  Drink dagelijks minstens 2 liter 
vocht.

Geneesmiddelen
Slaap- en kalmeringsmiddelen 
verhogen het risico op vallen aan-
zienlijk. Overleg met uw huisarts 
de mogelijkheden om uw slaap- of 
spanningsproblemen op een andere 

Een te lage bloeddruk
Sommige mensen worden duizelig 
of draaierig wanneer ze snel opstaan 
uit bed of stoel of wanneer ze zich 
bukken. Dit komt omdat hun bloed-
druk zich niet snel genoeg aanpast 
aan de verandering van houding en 
de hersenen even wat minder zuur-
stof krijgen. Het duurt meestal maar 
kort.
Heeft u hier last van, laat dan uw 
bloeddruk controleren. Het kan ook 
het gevolg zijn van bepaalde genees-
middelen.

Tips  om deze duizeligheid  
te voorkomen:
•  Kom langzaam rechtop wanneer u 

in bed ligt;
•  Sta langzaam op uit bed of stoel. 

Ga eerst rechtop zitten. Span uw 
spieren aan, vooral de beenspieren. 
Wacht even en sta dan langzaam 
op terwijl u zich vasthoudt aan het 

-  VOORKOM VALLEN -
Wie ouder is, wordt trager en strammer. Door in beweging te blijven of te 

komen traint u spierkracht, evenwicht en uw reflexen.  Het makkelijkste is om 
lichaamsbeweging te laten samenvallen met dagelijkse activiteiten zoals bood-

schappen doen of stofzuigen. 
Overleg wel eerst met uw huisarts of fysiotherapeut wat voor u verstandig is.
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graag inneemt, bespreek dit dan 
met uw huisarts;

•  Meld de huisarts alle geneesmid-
delen die u  inneemt, ook die u niet 
zijn voorgeschreven (alternatieve 
middelen). Dit is belangrijk omdat 
sommige plantenbereidingen het 
effect van bepaalde geneesmidde-
len kunnen versterken;

•  Meld uw arts alle bijverschijnselen.

Het gezichtsvermogen
Mensen die minder goed zien, lopen 
een groter risico om te vallen. Ze 
merken het minder snel wanneer 
iets in de weg staat.

Tips
•  Gebruik geen bril die niet van u is.
•  Ga bij klachten van slechtziend-

heid naar de opticien. Houd u zich 
aan zijn/haar voorschrift.

•  Bent u redelijk goed ter been? Ge-
bruik dan voor buiten een aparte 
verte bril (geen varifocus of bifo-
cale bril).

manier het hoofd te bieden. Probeer, 
indien mogelijk, een andere therapie 
of lichtere middelen.
Ook middelen voor hart- en vaat-
ziekten en sommige pijnmedicatie 
kunnen het valrisico verhogen. 
Blijf alert op uw medicijngebruik en 
overleg met uw huisarts.

Tips
•  Hou een overzicht bij van wat en 

hoeveel u dagelijks slikt. Denk ook 
aan medicijnen die u zonder recept 
koopt;

•  Vraag bij herhaalrecepten of u deze 
medicijnen echt moet blijven ge-
bruiken;

•  Regel een jaarlijkse check-up van 
uw gezondheid en bekijk dan met 
uw arts meteen uw medicijnge-
bruik;

•  Ga steeds naar dezelfde apotheek. 
Uw apotheker houdt bij welke 
medicatie u gebruikt en kan erop 
letten dat deze goed op elkaar zijn 
afgestemd;

•  Houd u aan de voorschriften op 
het etiket: ga niet zo maar meer of 
minder slikken;

•  Drink minstens anderhalve liter 
vocht per dag (koffie, thee, melk, 
water, sap). Kijk uit met alcohol: 
in combinatie met medicijnen kan 
het uw reactievermogen 
beïnvloeden;

•  Als u sommige medicijnen niet 

Veilig schoeisel
Let op uw schoenen. Gladde zolen of 
hoge hakken verhogen ook het risico 
op vallen. Draag schoenen met een 
goed profiel op de zool, een lage hak, 
hoogsluitend (net onder de enkel) 
en een goed voorgevormd voetbed. 
Ditzelfde geldt ook voor pantoffels. 
Loop nooit op sokken.

Wat te doen als u bent gevallen?
Soms weten mensen nadat ze zijn 
gevallen, even niet wat ze moeten 
doen. 

Daarom wat Tips
•  U rolt zich eerst op uw buik, drukt 

u omhoog, kruipt op handen en 
knieën naar een stevig meubeltje 
dat voldoende steun biedt om over-
eind te komen.

•  Zet een voet plat op de grond. Pro-
beer met de steun van beide armen 
en een been overeind te komen.

•  Als u pijnlijke knieën heeft of door 
de val uw arm, pols of rib heeft 
gebroken, kunt u niet op handen 

en knieën rondkruipen. Probeer 
dan op de billen of liggend op een 
zijde telefoon of alarmknop te ge-
bruiken.

•  Lukt dit allemaal niet, probeer dan 
in ieder geval warm te blijven. Trek 
wat binnen uw bereik is naar u 
toe. Denk aan kussens van stoelen, 
tapijtjes, lakens, handdoeken.

•  Preventief: sluit u aan bij een 
alarmcentrale. Een alarmknop 
is een uitstekend hulpmiddel. 
Zet een of meerdere telefoons op 
centrale plekken in de woning. 
Bij voorkeur niet te hoog. Spreek 
eventueel met buren of leeftijdge-
noten af om dagelijks in een be-
paalde volgorde even contact met 
elkaar op te nemen (telefonisch of 
even langs gaan). 
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Rondom het huis
■  De stoep en het straatje naar de 

voordeur zijn vlak. Er liggen geen 
losse tegels en er steken geen te-
gels uit;

■  Op plaatsen waar dit nodig is, is 
goede verlichting;

■  De stoep en het straatje zijn niet 
begroeid met mos of overwoekerd 
door onkruid.

Slaapkamer
Het bed is hoog genoeg zodat u er 
makkelijk in- en uitkomt;
Er liggen geen losse kleedjes - of 
sloffen - waarover u kunt uitglijden;
Er is een lichtknopje bij het bed, 
zodat opstaan in het donker niet 
nodig is.

Badkamer en toilet
■  Er is voldoende ruimte om te wen-

den en te keren;
■  Er zijn handgrepen aangebracht 

als dit nodig is (bij bad, douche, 
toilet);

■  Er zijn maatregelen genomen om 
uitglijden te voorkomen (anti-
slipstickers of tegels, douche- of 
badmat);

■  De badmatjes hebben een anti-
sliplaag;

■  De deur is ook van de buitenkant 
te openen;

■  Alle verbindingen zitten vast, lam-
pen worden met een schakelaar 
bediend;

■  Over de hoge rand van bad of 
douche stappen, geeft geen pro-
blemen.

-  VE IL IGHEID IN EN OM HE T HUIS -
Veel mensen vallen gewoon in hun eigen huis.  

Het is dus belangrijk om eens te controleren hoe veilig uw veiligste plek  
eigenlijk is. Hieronder staat een checklist..

Zitkamer
■  Snoeren zijn langs de plinten  

weggewerkt, niet onder het tapijt;
■  De tv staat uit en niet op stand-by;
■  Er is stroeve vloerbedekking of het 

tapijt ligt vast met een antislip-
laag;

■  De telefoon is makkelijk bereik-
baar;

■  De meubels staan stabiel (ze kan-
telen niet als u erop leunt of ze 
verschuift);

■  Stoelen zijn niet te diep. U komt er 
makkelijk in èn uit.

Keuken
■  De vloer is stroef;
■  U kunt goed bij kastjes en plan-

ken, zodat u niet op krukjes hoeft 
te staan of diep moet bukken;

■  Dingen die u vaak gebruikt, staan 
voor het grijpen.

Trap en gang
■  De meeste ongelukken gebeuren 

op de trap. Loop daarom niet met 
gladde kousen de trap op en af en  
vermijd (te) lange kleding. Zet op 
elke verdieping een telefoon,  
zodat u daar niet via de trap naar-
toe hoeft te rennen.

■  Trap en gang zijn stroef en goed 
verlicht;

■  De trap heeft liefst aan beide  
zijden een stevige leuning;

■  Op de traptreden liggen geen 
spullen;

■  Vloerbedekking op de trap ligt 
goed vast.
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Wat wel en wat niet
Wanneer u hulp gaat geven, probeer 
dan af te spreken wat u wel en wat 
u niet wilt of kunt doen. Dat voor-
komt valse verwachtingen. Wat u 
niet wilt of kan doen, moet u dan 
ook echt niet doen. Het gaat niet al-
leen om fysieke zaken, ook geestelijk 
moet u de zorg aan kunnen.

Betrek meer mensen bij 
de verzorging
Betrek vanaf het begin dat u voor 
een naaste gaat zorgen hier meer 
mensen bij. U voorkomt daarmee 
dat degene voor wie u zorgt, denkt 
dat u de enige bent die kan helpen. 
Zo heeft u dan ook iemand achter de 
hand wanneer u zelf niet kunt ver-
zorgen, op vakantie gaat of even wat 
rust nodig heeft. Maak bijvoorbeeld 

een noodplan, want ook u kunt on-
verwacht ziek worden.

Verdeel de taken 
Spreek met degene die u verzorgt af 
op welke tijdstippen u er bent en pro-
beer – als dat mogelijk is – een verde-
ling van de taken te maken. Eventu-
eel kunt u dit noteren in een agenda. 
Op www.helpjemee.nl kan iedere 
mantelzorger een eigen agenda ma-
ken en alle betrokkenen uitnodigen 
voor de agenda. Ook is het mogelijk 
om onderling berichten uit te wisse-
len en ontvangt u gratis een sms om 
u aan een taak te herinneren. 
Naast het rooster kan ook een medi-
cijnlijst van pas komen. Hierop no-
teert de wijkverpleging welke medi-
cijnen ze op welke tijden en in welke 
hoeveelheid moeten even.

-  VOOR MANTEL ZORGERS -
Meer ouderen blijven langer thuis wonen en moeten vaker  

een beroep doen op hun eigen netwerk. In Nederland zijn ruim 1,5 miljoen  
mensen actief als mantelzorger. Het aantal uren mantelzorg dat per week wordt 
gegeven, neemt vanaf de pensioenleeftijd toe: tot 65 jaar geven mantelzorgers 

tussen de 8 en 11 uur per week zorg. Voor 65-75-jarigen is het gemiddeld  
14 uur en voor de 85-plussers zelfs 24 uur.Voor veel mensen is het een  

vanzelfsprekendheid. Ze vinden het fijn hun naaste te steunen.  
Toch kan overbelasting roet in het eten gooien. Daarom wat tips.

Ergotherapeut
Wanneer u iemand verzorgt die veel 
dagelijkse handelingen niet meer 
zelf kan, dan moet u er op bedacht 
zijn dat dit werk lichamelijk zwaar 
is en bepaalde vaardigheden vereist. 
Veel mantelzorgers hebben rug-
klachten. 
Informeer bij professionele krachten 
hoe zij bepaald werk aanpakken (zij 
hebben het geleerd) of kijk eens naar 
de mogelijkheden van ergotherapie. 
Een ergotherapeut geeft praktisch 
advies over de inrichting van een 
huis, eventuele hulpmiddelen en hoe 
bepaalde werkzaamheden goed uit-
gevoerd worden. Ergotherapie wordt 
door sommige verzekeraars vergoed.

Wees duidelijk
Hulp en verzorging aanbieden gaat 
vaak vanzelf, je denkt er van tevoren 
niet zo over na. Begrijpelijk, maar 
niet verstandig. Zeker niet als u voor 
langere tijd mantelzorger bent of 
wordt. Ga er daarom vanuit dat de 
zorg langer duurt dan gedacht en 
ook zwaarder wordt dan gedacht. 
Spreek met elkaar af wat u wel en 
wat u niet wilt doen. Dat voorkomt 
valse verwachtingen. Doe ook niet 
de dingen die u niet wilt doen. Regel 
dat daar iemand anders voor komt.

Flexibel
Probeer flexibel te blijven en kijk 
goed waaraan degene die u verzorgt 
behoefte heeft. Soms is het beter om 
het stofzuigen over te slaan en in de 
plaats daarvan samen koffie te drin-
ken en wat te kletsen.

Let op jezelf
Als u de verzorging – tijdelijk- niet 
aankunt, kost het tijd om hulp te 
organiseren die u ontlast. Wacht 
daarom niet tot u werkelijk ‘op’ bent. 
Hetzelfde geldt voor het aanvragen 
van hulpmiddelen en aanpassingen 
in huis. Sommige procedures kun-
nen erg lang duren.

Notities
Beroepskrachten maken vaak ge-
bruik van een dossier waarin dage-
lijks de belangrijkste verzorgende 
handelingen worden genoteerd, de 
medicijnen die zijn gegeven en even-
tuele bijzonderheden. 
Van zo’n logboek kunt u ook gebruik 
maken. Het is een eenvoudige en 
praktische manier om alle betrokke-
nen op de hoogte te houden. 
Brentano beschikt over een elek-
tronisch cliëntendossier waarin de 
cliënt en de eerste contactpersoon 
toegang toe hebben. 
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- 1 -
‘Mijn moeder wil niet dat we haar helpen.’

STIMULEER ZELFREDZAAMHEID.

Gun iemand met dementie zo veel 
mogelijk zelfstandigheid. Kijk wat 
kan en zoek een compromis. 
Laat iemand bijvoorbeeld zelf de 
bankafschriften ordenen.

Met een lepel kan iemand langer nog 
zelf eten.
Zelf een jurk aantrekken gaat mak-
kelijker als de ceintuur eruit is.

- 2 -
‘Mijn oma vertelde in geuren en kleuren  

hoe heerlijk ze een kippetje had gebraden.  
Die lag echter nog rauw in de ijskast.’

GA NIET IN DISCUSSIE.

Iemand met dementie leeft in een 
eigen wereld. Daar tegenin gaan is 
zinloos. Het maakt iemand verwar-
der en soms ook agressiever. Denk 

dus niet dat iemand liegt en confron-
teer hem/haar er niet mee. Praat er 
over heen.

-  MANTEL ZORGERS EN DEMENT IE-
Ook mensen met dementie blijven langer thuiswonen  

en ook zij hebben steun uit hun eigen netwerk nodig. Aan de hand van 11  
meest voorkomende vragen geven wij u tips.

- 3 -
‘Mijn vader weet soms niet meer  

of het ochtend of middag is.’
ZORG VOOR STRUCTUUR.

Wie dementie heeft functioneert het 
beste in de eigen omgeving en in een 
vaste structuur.
Zorg voor zo ver mogelijk voor een 
vast week- en dagschema met zo min 
mogelijk verrassingen.

De hulp op dinsdag, familiebezoek 
op zondag, melk uit hetzelfde glas, 
het journaal na het avondeten. Vaste 
herkenningspunten bieden houvast 
en herkenbare spullen zijn daarbij 
essentieel.

- 4 -
‘Ik wil mijn vader meenemen naar het strand,  

maar geniet hij daar nog wel van?’
CONTACT EN ONTSPANNING BLIJVEN BELANGRIJK.

Iemand met dementie kan echt ge-
nieten van een uitstapje of bezoek. 
Zelf als iemand een familielid niet 
meer herkent of nog amper reageert, 
blijft de behoefte aan warmte en 
sociaal contact. 

Vraag wat hij of zij vroeger leuk 
vond.
Misschien geniet iemand nog van 
zijn of haar favoriete muziek van 
vroeger. 
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- 5 -
‘Hallo oom Jan, zeg ik. Maar hij kijkt niet op of om.’

COMMUNICEER HEEL DIRECT.

Naarmate de dementie verder gaat, 
moet u meer moeite doen om tot 
iemand door te dringen.
Maak oogcontact, raak de persoon 
aan en spreek hem of haar duidelijk 
aan. Gebruik de voornaam als papa, 
mama, opa, oma, tante of oom de 

persoon niets meer zegt. 
Herkent de persoon u niet meer? 
Dring niet aan, maar zeg wie u bent.
Communiceer ‘beeldend’. Knik ter-
wijl u ‘ja’ zegt, laat een kopje zien als 
u koffie aanbiedt.

- 6 -
‘Mijn moeder kwam laatst half naakt het pashokje uit . 

Zonder schaamte.’
NIET BOOS OF GEÏRRITEERD WORDEN.

Sociale ongeremdheid komt voor bij 
mensen met dementie. Probeer zo’n 

situatie in goede banen te leiden en 
blijf vooral zelf rustig.

- 7 -
‘Als ik tegen mijn vader praat, komt er weinig reactie.’

VERMIJD TE VEEL PRIKKELS.

Wie dementie heeft, kan zich moei-
lijk focussen en heeft op den duur al 
zijn aandacht nodig voor eenvoudige 
taken als eten of zich aankleden. 
Zet dus niet de televisie aan tij-
dens de maaltijd en begin dan geen 
praatje.

Onderschat ook niet hoe vermoei-
end gewone handelingen zijn voor 
een dementiepatiënt.
Zie voor ons gewone zaken als eten, 
lopen, praten als ‘losse’ handelingen 
en geef iemand tijd om van hande-
ling te veranderen.

- 8 -
‘Mijn vrouw wil niet naar een verzorgingshuis.  

Hoe ga ik dat bolwerken?’
OVERLEG MET DE HELE FAMILIE.

Als iemand met dementie (voorlopig) 
thuis blijft wonen, is dat veel en vaak 
zwaar werk en een heel gepuzzel. 
Bekijk met uw familie, vrienden en 
eventueel goede buren wie wat kan 
doen.
U kunt ook contact opnemen met 
de Zorgbemiddeling van Brentano 

Amstelveen (zorgorganisatie voor 
senioren). Zij helpen u verder met 
mogelijkheden in de professionele 
ondersteuning en zorg (onder meer 
Dagbehandeling). Zorgbemiddeling 
is dagelijks bereikbaar op  
tel 020- 445 97 55. 

- 9 -
‘Iedereen maakt zich zorgen om mijn moeder,  
maar voor mijn vader is het ook heel zwaar.’

HEB OOK AANDACHT VOOR DE MANTELZORGER.

Wie dagelijks leeft met en zorgt voor 
iemand met dementie, moet fysiek 
en emotioneel veel veerkracht  
hebben. Dat lukt niet altijd.  

Accepteer dat.
Geef degene tijd om z’n verhaal te 
doen.
Regel vaste onbezorgde uren.



-27--26-

- 10 -
‘Pas toen mijn vader naar een  

verzorgingshuis ging, vertelden de buren dat hij  
drie keer per dag de planten water gaf.’

WEES OPEN EN VRAAG OPENHEID.

Woont de dementerende thuis? Licht 
dan de buren in over de situatie. 
Vraag om u eerlijk op de hoogte te 

brengen als zij vreemde zaken op-
merken. Zo kunt u tijdig ingrijpen.

- 11 -
‘Wij moeten nu beslissen in haar plaats. Dat is erg moeilijk.’

PRAAT TIJDIG OVER LATER.

Organiseer een gesprek met elkaar 
als de persoon in kwestie ‘nog helder’ 
is. Bespreek wat de wensen zijn en 
wat ongewenst is. 
Denk aan verhuizen naar verzor-
gingshuis (en welke dan), wat te doen 
als iemand niet meer kan slikken 

(kunstmatige voeding of niet). Het 
is zeer belastend voor een ander te 
moeten beslissen zonder te weten 
wat die wel of niet wil. 
Het is ook mogelijk een levens- 
testament op te maken. 
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