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Extra aandacht voor dementie in Breda
Als u dit leest, is er grote 
kans dat u als mantelzorger 
regelmatig de zorg voor uw 
rekening neemt voor een 
dierbare naaste met dementie. 
Bijvoorbeeld door te helpen bij 
de dagelijkse boodschappen, 
iemand naar het ziekenhuis te 
brengen of een luisterend oor 
te bieden. Mantelzorg bestaat 
in vele vormen. Al deze 
vormen hebben gemeen dat 
ze bijzonder zijn. Want deze 
aandacht is van onschatbare 
waarde. Wat een geluk dat er 
mantelzorgers zoals u zijn!

Juist voor mensen die zorgen voor 
iemand met dementie vragen we  
in 2019 extra aandacht. Want er is  
nog veel onbegrip voor dementie.  
Dit terwijl er in Breda zo’n 3200 
mensen met dementie wonen.  
En door de toenemende vergrijzing 
worden dit er steeds meer. De 
verwachting is dat er in 2040 ongeveer 
5200 mensen met dementie in Breda 
wonen. Iemand met dementie woont 
nog lange tijd thuis. Daarmee heeft de 
ziekte niet alleen veel gevolgen voor  
de persoon met dementie zelf,  

 
maar ook voor zijn naasten. En 
daarmee ook voor de stad, onze 
wijken en dorpen. We hopen in 
2019 meer kennis over én begrip 
voor de ziekte te realiseren. Maar 
we gaan ook beter kijken naar de 
ruimtelijke ontwikkeling. Want hoe 
kun je bij je stedelijke ontwikkeling 
rekening houden met leefbaarheid 
in relatie tot gezondheid, vergrijzing 
en eenzaamheid? Hoe kunnen we 
als stad komen tot een sterkere, 
inclusieve samenleving waarin we 
meer omzien naar elkaar? Deze 
vragen staan centraal komend jaar. 
Waardoor mensen met dementie - en 
eigenlijk iedereen in Breda - nu en in 
de toekomst op een prettige en veilige 
manier langer thuis kunnen wonen.

Miriam Haagh
Wethouder Gezondheid
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Mantelzorgers  
in Breda staan er 
niet alleen voor.
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Mantelzorger: dit boekje is speciaal voor jou!

Dementie komt steeds vaker 
voor en heeft een grote 
impact. In Breda vinden we 
het belangrijk niet alleen te 
zorgen voor de persoon met 
dementie, maar ook voor 
hun mantelzorgers. Want 
mantelzorgers zijn onmisbaar. 
Daar maken we ons hard voor 
in Breda. Dit jaar, tijdens het 
themajaar dementie, maar 
uiteraard ook in de jaren daarna.

We doen dit onder meer door 
informatie te geven over dementie en 
wat de impact is voor mantelzorgers. 
Dit boekje is daarom speciaal voor 
mensen die dicht staan naast de 
persoon met dementie. Het staat 
vol praktische informatie, mooie 
verhalen en bruikbare tips. Een boekje 
om je als mantelzorger een hart onder 
de riem te steken. Om je op weg 
te helpen als je te maken hebt met 
dementie in je omgeving. Om ervoor 
te zorgen dat je weet dat je er in Breda 
niet alleen voor staat. 

Elk mens is anders. Iedere zorgsituatie 
is uniek. Als kenniscentrum staan we 
klaar voor iedereen in de stad met 
vragen over mantelzorg. 

Neem een kijkje op  
www.stib-breda.nl 
of bel 076  750 32 00. 

We staan je graag te woord.

Ursula van Weert
Directeur StiB
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Over 
dementie

Feiten & cijfers
•  In Breda wonen zo’n 3.200 personen met dementie.   
•  De meest voorkomende vorm van dementie is Alzheimer met 70%.  

Vasculaire dementie komt voor in 16%. In 14% van de gevallen is  
er sprake van een andere vorm van dementie.

• Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met deze ziekte.
• 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Bij mannen is dit 1 op de 7.
•  Gemiddeld geven mantelzorgers 20 uur per week zorg aan een 

naaste met dementie, gedurende 5 jaar.

 
Dementie:  
wat is dat eigenlijk?
Dementie is een verzamelnaam voor 
verschillende aandoeningen in de hersenen. 
Bij dementie gaan zenuwcellen in de hersenen 
kapot, waardoor deze niet meer goed werken. 
Hierdoor gaat iemand steeds verder achteruit 
in functioneren. Er zijn meer dan vijftig 
vormen van dementie. Bekende voorbeelden 
zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire 
dementie en Lewy body dementie en Fronto 
temporale dementie.

Dementie verloopt vaak sluipend. In het begin 
vallen meestal de geheugenproblemen op. 
Deze gaan verder dan het ‘even’ niet meer op 
de naam komen van een vriend. Het gaat vaak 
om alledaagse situaties die worden vergeten. 
Ook kunnen veranderingen in karakter en 
gedrag optreden. Alzheimer NL spreekt van 
10 signalen, die verderop in dit boekje worden 
opgesomd. Naarmate de ziekte vordert, 
verliest iemand met dementie langzaam de 
regie over het leven. Men raakt als het ware 
de weg kwijt in het eigen hoofd. Dagelijkse 
handelingen worden steeds moeilijker. Er 
zijn nog geen medicijnen om dementie te 
genezen, wel die het ziekteproces mogelijk 
kunnen vertragen. 



7.  Terugtrekken uit  
sociale activiteiten

Personen met dementie kunnen 
problemen hebben met sociale 
activiteiten. Ze trekken zich vaker 
terug en ondernemen minder dan 
voorheen. Ook kunnen ze urenlang 
voor de televisie zitten en veel langer 
slapen dan gewoonlijk.

8.  Veranderingen in gedrag  
en karakter

Het komt voor dat mensen met 
dementie ander gedrag gaan 
vertonen. Ze kunnen verward, 
achterdochtig, depressief of angstig 
worden. Zonder duidelijke aanleiding 
kan de stemming omslaan. Ook het 
karakter kan veranderen.

9. Onrust
Een van de symptomen van dementie 
is onrust. Door dit constante gevoel 
van onrust en de behoefte om te lopen, 
krijgt iemand vaak slaapproblemen.

10. Problemen met het zien
De hersenen krijgen moeite om 
te verwerken wat iemand ziet. De 
persoon kan bijvoorbeeld afstanden 
minder goed inschatten.

1. Vergeetachtigheid
Wanneer iemand nieuwe informatie 
vergeet, kan dit een teken zijn van 
dementie. Ook kan iemand belangrijke 
data, gebeurtenissen vergeten of 
dezelfde vraag steeds opnieuw stellen.

2.  Problemen met  
dagelijkse handelingen

Gewone dingen gaan steeds 
moeilijker. Ook wordt het lastiger 
om dingen te plannen of in de juiste 
volgorde uit te voeren. 

3.  Vergissingen met tijd  
en plaats

Een persoon met (beginnende) 
dementie heeft minder besef van  
tijd en raakt vaker de weg kwijt.  
De persoon vergeet soms waar  
hij is en hoe hij daar gekomen is.

4. Taalproblemen
Mensen met dementie hebben moeite 
een gesprek te voeren.  De persoon 
kan midden in een gesprek stoppen 
met praten en vergeten hoe hij 
verder moet. Praten gaat ook minder 
vloeiend.

5. Kwijtraken van spullen
Iemand met (beginnende) dementie 
kan spullen op vreemde plekken 
leggen. De persoon raakt spullen kwijt 
en kan niet meer achterhalen waar.

6.  Slecht 
beoordelingsvermogen

Voor mensen met dementie kan het 
lastig zijn om situaties in te schatten 
en keuzes te maken. Ze kunnen 
aanbiedingen slecht beoordelen en 
grote sommen geld uitgeven.

10 signalen van dementie
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Alzheimer telefoon
Heb je een vraag over de zorg voor je naaste, of wil je je verhaal ergens kwijt?  
Bel dan gratis de AlzheimerTelefoon. Deze lijn biedt zeven dagen per week een  
luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. De AlzheimerTelefoon is  
dagelijks bereikbaar op 0800 - 5088 van 9:00 tot 23:00 uur.
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De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. 
Meestal merkt de partner of een familielid dat er iets 'niet pluis’ is. Het valt op dat 
iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen 
in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag 
het is, of wordt sneller boos. De huisarts kan een diagnose dementie stellen. 
Alzheimer NL heeft de tien eerste verschijnselen van dementie of Alzheimer op 
een rij gezet. 

Signalen
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Dementie zorgt ervoor dat mensen 
steeds minder goed kunnen zorgen 
voor zichzelf. Op een gegeven 
moment vergeten ze hun medicatie, 
soms zelfs om te eten of zich aan te 
kleden voordat ze naar buiten gaan. 
De dementie maakt dat mensen gaan 
dwalen en zorgt ervoor dat ze de weg 
naar huis niet meer terugvinden. De 
mantelzorger neemt vaak veel taken 
over en gaat niet alleen voor zichzelf, 
maar ook voor de ander denken. Dat 
dubbel denken maakt de situatie 
extra zwaar, zeker als degene met 
dementie thuis altijd de touwtjes 
in handen heeft gehad en beperkt 
inzicht heeft in wat er precies aan de 
hand is.

Leven met blijvend verlies 
Leven met iemand met dementie 
betekent leven met blijvend verlies. 
Niet alleen de persoon met dementie, 
maar ook de mantelzorgers moeten 
continu afscheid nemen van wat 
er niet meer is of kan. Het is een 
langgerekt rouwproces. 

Als mantelzorger ben je altijd degene 
die zich aan moet passen aan de 
situatie. Je zieke naaste kan dat 
niet meer. Soms wordt de persoon 
met dementie door de omgeving 
anders ingeschat, omdat hij zich 
naar anderen toe beter voordoet. 
Mantelzorgers kunnen hierdoor te 
maken krijgen met onbegrip: ‘Het valt 
toch allemaal wel mee?’ Bovendien 
kost het ‘dragen van een masker’ 
zoveel energie voor de persoon met 
dementie, dat dit impact heeft op de 
situatie thuis. 

Veel mantelzorgers kampen ook met 
schuldgevoel. Ze moeten continu 
hun verhaal herhalen. Het geduld 
is simpelweg soms ook gewoon 
op. Uit onderzoek blijkt dat het 
mantelzorgers ontzettend helpt om 
samen met hen stil te staan bij dit 
proces en erkenning te geven aan de 
taak die op hen rust.

De dynamiek van dementie "Binnen mijn perken, 
zet ik de bloemetjes 
buiten"
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De moeder van Annemarie kreeg  
na de brand een kamer in een ander 
gebouw. “Dat ging niet goed. Ze ging  
’s nachts dwalen, viel mensen aan 
en wist de weg niet meer terug. 
Uiteindelijk sliep ze drie maanden lang 
in een stoel naast de zusterpost, zo 
bang was ze. Ze ging steeds weer op 
zoek naar haar huis, maar alles was 
weg door de brand.” Keer op keer werd 
Annemarie gebeld. “Ik deed het voor 
mijn moeder, maar had geen eigen 
leven meer.” 

Uiteindelijk kreeg ze een plekje op 
een gesloten afdeling. “Al de eerste 
avond werd ik gebeld. Ik moest langs 
komen om haar te kalmeren”, vertelt 
Annemarie. “Overdag zat ze aan het 
hoofd van de tafel. Dat was haar plek. 
Niemand mocht er aan komen en ze 
zat er de hele dag. Ze kon niks anders 
doen. Ze neemt geen woorden meer op 
dus kan geen tv kijken of luisterboeken 
luisteren. Terwijl ze altijd een hele 
intelligente vrouw is geweest.”

“In het begin ging ik dagelijks naar mijn 
moeder. Ook ’s avonds. Maar steeds als 
ik weg ging, merkte mijn moeder dat zíj 
niet weg mocht. Ze raakte in de war van 
het afscheid. Nu ga ik op vaste tijden, 
twee middagen in de week en blijf dan 
iets langer.” Eerst voelde Annemarie 
zich daar schuldig over. Maar achteraf is 
het beter zo. 

 

“Mijn tip:  
zorg goed  

voor jezelf”
“Ik kies nu voor quality time met haar. 
De zorg is goed geregeld. Soms heb ik 
de neiging om ’s avonds nog langs te 
gaan, maar ik doe het niet, omdat het 
voor haar onrustig is.”  
 
In het zorgen voor haar moeder 
ging Annemarie naar eigen zeggen 
over de grens van wat gezond is. “Ik 
organiseerde alles om mijn moeder 
heen. Daarnaast ben ik mentor 
en curator voor een zus met het 
Syndroom van Down. Zelf heb ik 
gezondheidsklachten en ook mijn 
eigen gezin vraagt aandacht.  Ik ben 
lichamelijk uitgeput. 

Mijn tip voor andere mantelzorgers 
is: zorg goed voor jezelf. Nu ik twee 
keer per week naar mijn moeder ga, 
kan ik mijn eigen leven daar omheen 
inrichten. Ik heb eindelijk weer een 
privéleven en voor mijn moeder is het 
ook rustiger.”

Het verhaal 
van  

Annemarie 
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De moeder van Annemarie vergat 
afspraken, werd achterdochtig en 
verdwaalde vaak. Op een nacht 
brak er door kortsluiting brand uit 
in haar woning. Anderhalf uur lang 
was zij alleen in haar brandende flat. 
“Uiteindelijk redde een bezoeker 
van een andere bewoonster haar”,  
vertelt Annemarie. “Het was een 
traumatische ervaring.” 

Sindsdien ging haar moeder 
achteruit en werd er op Annemarie 
als mantelzorger dag en nacht een 
beroep gedaan. 

“Ik kies nu voor 
quality time met 
mijn moeder”



Dementie: ervaar het zelf met een VR-bril

In het themajaar dementie staan verschillende activiteiten op het 
programma om mensen beter bekend te maken met de ziekte en  
de impact die het heeft. Lezen of horen over dementie heeft al impact.  
Maar daadwerkelijk ervaren hoe het is, vergroot pas echt het begrip.  
Dat is de gedachte achter de Vitual Reality (VR)-brillen van Into D’mentia  
die de gemeente Breda voor dit themajaar heeft aangeschaft. Met een  
VR-bril word je ondergedompeld in een wereld die zich helemaal om je heen 
afspeelt. Zo kun je letterlijk ervaren hoe het is om zelf dementie te hebben.
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Informatie en 
ondersteuning 

Als mantelzorger voor iemand met dementie is het ontzettend belangrijk om 
ook goed voor jezelf te zorgen. Dat schiet er in de drukte en door de zorgen 
vaak bij in. In Breda staan mantelzorgers er niet alleen voor. Het kenniscentrum 
voor mantelzorg kan je op weg helpen met informatie en advies, je in contact 
brengen met lotgenoten en samen met je kijken hoe de zorg thuis het beste 
georganiseerd kan worden. Ook helpen we je met duidelijke informatie en 
richtingaanwijzers in het zorglandschap, wetten & regels en alternatieve 
zorgmogelijkheden, zoals respijtzorg of dagbesteding.

Je verhaal delen, helpt
In Breda zijn verschillende mogelijkheden voor ontmoetingen met  
andere mantelzorgers, zoals het Alzheimer Café & Trefpunt en mantelzorg-
groepen. Omdat veel mantelzorgers er geen gerust gevoel op hebben hun 
naaste met dementie alleen thuis te laten, is er bij sommige bijeenkomsten 
tevens opvang voor de zorgvrager ter plekke geregeld.

Alzheimer café Breda 
Elke eerste maandag van de maand  
van 19:30 - 21:30 uur (inloop vanaf 
19:00 uur), Woonzorgcentrum  
De Breedonk.
 
Alzheimer trefpunt Breda 
Het Alzheimer Trefpunt is speciaal  
voor niet-westerse mantelzorgers en 
vindt maandelijks plaats in afwisselend 
Woonzorgcentrum Raffy, Buurthuis 
Toma en Woonzorgcentrum Lále.  
Meer informatie is te vinden in het 
magazine Hoofdzaak van Alzheimer NL, 
of neem contact op met StiB.

Mantelzorggroepen  
Elke 2e woensdagochtend van de 
maand van 10:00 - 11:30 uur in 
Buurthuis De Leystroom.

Elke laatste vrijdagochtend van de maand 
van 10:00 - 11:30 uur  in Wijkcentrum 
Balieweide.

Samen aan de slag met dementie  
op jonge leeftijd
Elke tweede dinsdagmiddag van  
de maand van 18:45 - 20:45 uur,
SCC 't Kraaienest (tot juni 2019).

Meer informatie: 
www.stib-breda.nl
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Inmiddels gaat ook autorijden niet 
meer. Anneke: “Ik sliep met de 
autosleutels onder mijn kussen.  
Hij was altijd zo trots op zijn auto  
en poetste hem graag helemaal op. 
Ik zag hem tussen het poetsen door 
een keer stiekem een rondje rond de 
parkeerplaats rijden. Zo miste hij het.”

Hulp van anderen
De dagopvang zorgt ervoor dat 
Anneke op adem kan komen. Gelukkig 
heeft ze ook hulp van mensen om haar 
heen. Haar kleindochter staat, samen 
met haar vriend, altijd klaar. “Ze komt 
elke week langs en belt om te vragen 
hoe het gaat. Ze nam Daan en mij een 
dagje mee naar Vlissingen. Dat was 
geweldig, daar kan ik een half jaar op 
teren. Ook organiseert ze dat wij op 
vakantie kunnen naar de Belgische 
kust. Op mijn broer en zijn vrouw kan 
ik ook dag en nacht rekenen. Zij zijn 
een grote steun voor ons.”

Geen discussies 
“Bij de supermarkt heb ik het 
personeel verteld over Daans 
ziekte. Zo kan ik hem ook nog eens 

alleen om een boodschap sturen. 
Na het winkelen wil Daan altijd alle 
boodschappen opruimen, op de plek 
waar hij denkt dat het hoort. In het 
begin viel ik erover dat ik de macaroni 
bijvoorbeeld in de koelkast terug 
vond. Dat doe ik nu niet meer, want 
discussie helpt niet. Ik pak gewoon 
mijn lijstje erbij en ga thuis opnieuw 
shoppen in mijn eigen keuken, tot ik 
alles weer gevonden heb. Ik geef hem 
een pluim voor het opruimen en hij 
denkt dat hij het goed gedaan heeft.”

Tot 10 tellen
“Natuurlijk moet ik ook weleens tot 
10 tellen als het me teveel wordt,” 
vertelt Anneke. “Daans karakter is erg 
veranderd door de ziekte. Hij is stug 
en kortaf, een ander persoon. Dat is 
het moeilijkste wat er is. Je raakt er 
nooit aan gewend. Maar ik weet ook 
hoe hij was. Hij had een goed karakter 
en we deden alles samen. Onze 
basis is goed. Als ik naar hem kijk, 
schreeuwt mijn hart soms. Maar hij 
kan er niks aan doen. Voor mij blijft hij 
mijn man.”

Tips voor andere mantelzorgers: 
• Volg een cursus of bezoek bijeenkomsten over dementie, bijvoorbeeld bij StiB.
• Heb je hulp van een casemanager? Stel deze dan ook voor aan je partner met  
 dementie. Dat is voor hem of haar geruststellend. 
• Vertel aan iedereen om je heen over de dementie van je partner en wat dit betekent.
• Praat veel over de situatie, ook met elkaar.

Het verhaal 
van Anneke
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“Voor mij 
blijft hij 
mijn man”

Negen jaar geleden werd duidelijk 
dat Daan, de man van Anneke (73) 
dementie heeft. Hij lijdt aan vasculaire 
dementie, samen met de ziekte 
van Alzheimer. Daarnaast heeft hij 
lichamelijke klachten. Er zijn steeds 
meer dingen waar Daan hulp bij nodig 
heeft. Drie dagen gaat hij naar de 
dagopvang. Die tijd heeft Anneke 
nodig om uit te rusten en het huis op 
orde te houden. Zo zorgt ze ervoor dat 

hun tijd samen zo rustig mogelijk is.  
En kunnen ze genieten van elkaar. 

Stiekem een rondje rijden  
“Bij vasculaire dementie gaat het 
ziekteproces langzaam,” vertelt 
Anneke. “In het begin dacht ik soms: 
houd je me voor de gek? Hij ging nog 
biljarten en fietsen. Maar op den duur 
kwam hij in Tilburg uit in plaats van in 
Teteringen.” 
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Mantelzorger:  
zorg goed voor jezelf
Een persoon met dementie heeft vaak zelf niet door 
wat er precies aan de hand is. Dat betekent dat 
zorgen weggewuifd worden en de mantelzorger alleen 
kan komen te staan. Veel mantelzorgers willen hun 
partner betrekken bij keuzes die gemaakt moeten 
worden gedurende het ziekteproces. Maar dementie 
beschadigt de hersenen. Nieuwe informatie kan niet 
meer worden verwerkt. Mensen zijn ziek en hebben 
daardoor geen reële kijk meer op zaken.

Mantelzorger

In de praktijk wordt vaak aan de 
persoon met dementie zijn/haar 
mening gevraagd over wat men zelf 
wil. Het is verdrietig om te moeten 
constateren dat je partner je partner 
niet meer is. Toch is het ontzettend 
belangrijk hierbij stil te staan, omdat 
je je partner op een bepaald moment 
niet meer kunt vragen om advies of 
afstemming. 

Als dit speelt, is er sprake van 
een gevorderd stadium van de 
ziekte. En dat is precies de fase, 

waarin ondersteuning voor de 
mantelzorger steeds belangrijker 
wordt. Bijvoorbeeld als mantelzorgers 
aangeven dat er hulp in huis moet 
komen of dat het eigenlijk fijn zou zijn 
als de naaste met dementie naar de 
dagbesteding gaat.  
 
Voor mantelzorgers is even de zorg uit 
handen geven zo belangrijk om deze 
op lange termijn vol te houden. Wat ze 
vaak vergeten, is dat mantelzorgers 
de levensverzekering zijn voor hun 
naaste met dementie en dat ze ook 

goed voor zichzelf moeten zorgen. 
Het voelt voor mantelzorgers vaak 
tegenstrijdig, maar zorg op tijd uit 
handen geven zijn mantelzorgers 
echt aan zichzelf en aan hun naaste 
verplicht. 

Naarmate de dementie verder 
vordert, wordt het lastiger voor 
mantelzorgers om veranderingen 
te bewerkstelligen. Vroegtijdig 
vervangende zorg te regelen, kan op 
termijn veel gedoe en leed besparen. 
Trek daarom op tijd aan de bel.  
We helpen je graag!

“Als je hulp van een ander  
accepteert, betekent dat niet dat 

je gefaald hebt. Het betekent dat je  
er niet alleen voor staat."

Neem voor meer informatie,  
advies en ondersteuning contact  
op met Veronique Zoontjens  
via 076 -750 32 00 of mail naar  
 info@stib-breda.nl
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 Mantelzorger:  
hoe vol is jouw 
bordje?
Veel mantelzorgers denken niet zo snel aan 
manieren om de zorg te delen. Ze willen graag 
alles zelf doen, of voelen zich bezwaard de zorg 
uit handen te geven aan een ander. Toch is het 
belangrijk stil te staan bij wat je als mantelzorger 
zelf wilt, kunt doen en wanneer je anderen nodig 
hebt. Inzicht hierin maakt, dat je de zorg thuis 
langer volhoudt. StiB helpt je graag dit inzicht 
te krijgen met BordjeVol. Zo weet je welke 
activiteiten energie kosten (en opleveren) en  
wie eventueel kan bijspringen. 

BordjeVol is een set kaarten met werkbladen, die je 
spelenderwijs op weg helpen. Je begint met alle activiteiten 
in kaart te brengen. Je eindigt met een persoonlijk actieplan. 
Maak een afspraak en we komen graag bij je langs om samen 
deze stappen van BordjeVol te doorlopen. Dit duurt ongeveer 
anderhalf uur. Een week na het bezoek nemen we contact met 
je op om eventuele vragen te beantwoorden. Ook kijken we 
dan of we nog meer voor je kunnen betekenen.

BordjeVol brengt inzicht, inspiratie en helpt je 
mantelzorgtaken beter te organiseren. 

Wat is respijtzorg?
Respijtzorg wil zeggen dat iemand 
tijdelijk de zorg voor je naaste 
overneemt. Als mantelzorger kun  
je dan even op adem komen.  
Voor respijtzorg is in bepaalde 
gevallen een indicatiestelling nodig.
Eventuele financiering kan lopen  
via de zorgverzekeraar, de Wmo 
of de Wlz.
 
Ondersteuning van de mantelzorger 
door de inzet van respijtzorg kan 
onderdeel zijn van het persoonlijke 
ondersteuningsplan van de zorg-
vrager, dat tijdens het keukentafel-
gesprek van de gemeente wordt 
opgesteld. 

 

 
 
De zorg, maar soms even niet 
Er zijn verschillende mogelijkheden 
om de zorg tijdelijk aan iemand 
anders over te dragen. Graag kijken 
we samen of er iemand in de 
omgeving is die kan helpen, een 
vrijwilliger nodig is of professionele 
hulp ingeschakeld moet worden.
Er is online een simpel overzicht 
voorhanden van alle vormen van 
vervangende zorg in Breda: de 
zogenaamde respijttool. Hierin kun 
je heel gemakkelijk bekijken welke 
mogelijkheden er zijn om je tijdelijk 
te ontlasten. 

Mensen met dementie trekken zich langzaam terug uit hun 
sociale leven, omdat ze niet goed meer mee kunnen komen. 
In dit proces trekken ze vaak de mantelzorger mee. Terwijl die 
juist heel erg gebaat kan zijn bij contact met anderen, die steun 
kunnen geven. Naast de zorg moet hier wel tijd en gelegenheid 
voor zijn.

Zorgen doen we samen

Meer informatie is te vinden op www.stib-breda.nl/respijt.



Confronterend
Ronald volgde een vrijwilligerstraining 
voor jonge mensen met dementie en al 
snel vond StiB een match voor hem. Een 
man van in de zestig jaar die graag één 
keer per week wilde wandelen. Ronald 
had geen verwachtingen. “Ik stapte 
onvoorwaardelijk naar binnen. Ik moet 
wel zeggen dat het confronterend was 
om iemand van ongeveer mijn leeftijd 
met dementie te ontmoeten. Ik dacht: 
dat kan mij dus ook overkomen.” In 
totaal bezocht Ronald deze man vijf 
jaar lang. “Ik had echt een band met 
hem. Ik heb zelfs aan zijn sterfbed 
gestaan en zijn dierbaren toegesproken 
tijdens zijn uitvaart." Ronald is na het 
overlijden van de man niet gestopt 
met vrijwilligerswerk. In tegendeel. 
Hij bezoekt momenteel zelfs twee 
leeftijdsgenoten met dementie. Bij 
de ene man komt hij alweer drie jaar 
en bij de andere twee jaar. Ook met 
deze mannen gaat Ronald wekelijks 
wandelen. En met één van hen heeft 
hij ook een meerdaagse wandeltocht 
gemaakt. Ronald: “Het is toeval dat het 
allemaal mannen zijn waar ik kom. Als 
het vrouwen waren geweest dan was 
het ook prima.”

Grote waardering  
van mantelzorgers 
Ronald merkt dat hij ook grote 
waardering krijgt van de partners, van 
degene met dementie.  

 

 

“Je merkt dat de balans verandert. 
Eerst besteed je honderd procent 
aandacht aan de zorgbehoevende. 
Je ontlast de mantelzorger, vaak 
de partner, zodat hij of zij even tijd 
voor zichzelf heeft. Later komt de 
mantelzorger ook steeds meer in 
beeld. De zorgbehoevende gaat 
steeds verder achteruit en dat is erg 
zwaar voor mantelzorgers. Het is 
moeilijk om te zien dat je dierbare 
taal- en spraakproblemen krijgt. 
Communiceren wordt steeds lastiger."

Gouden matches
"Ik probeer te handelen naar wat  
de persoon met dementie nog wel kan 
in plaats van naar de beperkingen te 
kijken. Bovendien leer ik iemand in de 
loop van de jaren steeds beter kennen. 
Op een gegeven moment weet ik wat 
iemand bedoelt die amper nog met 
woorden kan communiceren. Ik ben 
erg tevreden met mijn werk. Het zijn 
echt gouden matches. Ik ga hiermee 
door zolang het kan.”

Ronald Hage (65) bezoekt sinds 2009  
als vrijwilliger jonge mensen met 
dementie. 

”Ik zag een artikel in een krant waarin 
werd gezocht naar vrijwilligers. 
Dat sprak me aan. Ik was toen nog 

leraar aardrijkskunde, maar ik werkte 
bewust een dag minder, omdat ik 
graag wilde bijdragen aan de zorg 
voor een ander. Dat zie ik als een 
morele verplichting. Als je tijd en de 
mogelijkheid hebt, kun je iets voor 
een ander doen”, vertelt Ronald.

Het verhaal 
van Ronald 
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“Je ontlast  
de mantelzorger, 

zodat hij of zij even 
tijd voor zichzelf 

heeft"

Ronald: "Als je tijd en de 
mogelijkheid hebt, kun je 
iets voor een ander doen"
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•  Deel je zorgen met je omgeving. 
Breng ook de huisarts op de 
hoogte.

•   Leg aan je omgeving uit wat er 
met je naaste aan de hand is.  
Dit kan voor meer begrip zorgen 
voor wat hij/zij wel of niet kan. 
Het lijkt misschien of je je naaste 
in de steek laat als je dit wel doet. 
Bedenk dat je dit juist doet om hem 
of haar te helpen.

•   Denk ook aan jezelf. Dat is 
belangrijk om de zorg op lange 
termijn vol te kunnen houden.

•  Probeer je contacten te behouden, 
ook al kost het veel moeite. 
Contact met andere mensen kan  
je weer nieuwe energie geven.

•   Zoek lotgenoten om ervaringen  
te delen. Bijvoorbeeld via internet 
of de mantelzorgcontactgroepen  
in Breda.

•   Verdiep je in het ziektebeeld en 
wat dit voor jou als mantelzorger 
betekent. Kijk bijvoorbeeld eens  
op www.dementieonline.nl of

 www.dementie.nl. CZ organiseert  
 regelmatig online seminars over   
 dementie. Kijk op  
 www.cz.nl/zorgadvies/themas/ 
 dementie/online-seminars.

•     Begin met kleine stappen.
  Als degene voor wie je zorgt, 

moeilijk hulp accepteert, start dan 
met kleine stappen. Maak daarna de 
overdracht van zorg steeds groter.

Bewegen is belangrijk, zeker ook voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Het heeft een positieve invloed op de dagelijkse gang van zaken, 
zoals het eet- & slaappatroon. Maar iemand met dementie in beweging krijgen 
is niet altijd even gemakkelijk. “Ik hoor vaak terug dat mensen met dementie 
niks nieuws willen proberen, dat het lastig in te passen is de dagelijkse gang van 
zaken. Maar wandelen in het bos levert ook heel wat op. Ik hoor altijd terug dat 
mensen blij zijn dat ze zijn geweest,” aldus Tiemen Visée, beweegcoach bij  
Zorg voor elkaar Breda. 

Wandelen in het bos  
Elke dinsdagmiddag start bij AV Sprint de wandelgroep voor mensen met 
dementie en hun naaste in het Mastbos. De mensen met dementie worden 
tijdens de wandeling begeleid door vrijwilligers van Blijf Actief!, die de zorg 
even overnemen. Zo krijgen de mantelzorgers de kans met elkaar te lopen, 
ervaringen en tips uit te wisselen. “We zien dat dit zowel voor de mensen 
met dementie, als hun mantelzorgers, ontzettend goed werkt. Het bos geeft 
toch net dat beetje extra. Het heeft een positieve invloed en een kalmerende 
werking op alle deelnemers. Dat is mooi om te zien.”  

Naast de wandelgroep in het Mastbos zijn er ook wandelgroepen op  
andere locaties in Breda. Kijk voor meer informatie en een actueel overzicht  
op www.stib-breda.nl/agenda.

Bewegen, maak het simpel! 

“Veel mensen zien bewegen als iets moeilijks, maar dat hoeft niet 
zo te zijn. Alles wat je doet aan beweging, is mooi meegenomen. 

Ik zeg altijd: maak het simpel, bewegen is best leuk!” 
Tiemen Visée, beweegcoachhjhj
hjhj

Dit artikel is geschreven aan de hand van een interview met Tiemen Visée,  
beweegcoach bij Zorg voor elkaar Breda.

Tips bij zorg 
voor iemand 

met dementie



De man van Ria (83) kreeg een paar jaar 
geleden de diagnose Alzheimer. “Hij 
legde dingen steeds op andere plaatsen 
neer. Daarna wist hij niet meer waar het 
lag. Ook zijn concentratie werd minder”, 
vertelt Ria. Door de neuroloog werd 
Alzheimer in de beginfase vastgesteld. 
Ria en haar man Lau wonen zelfstandig, 
met hulp wanneer dat nodig is. Het gaat 
goed, maar is niet altijd makkelijk. Ria: 
“De vele afspraken en het regelwerk 
zorgen voor spanning, ook bij mij. Ik 
merk dat ik tegenwoordig altijd met de 
kalender moet werken, anders vergeet 
ik dingen.” 

Ook in de communicatie speelt 
Alzheimer een rol. “Ik moet alles steeds 
voor hem herhalen. Toch kunnen we 
goed praten. Het is belangrijk om open 
tegen elkaar te zijn. Ook over de ziekte. 
En hem goed aan te kijken tijdens het 
praten, anders gaat het langs hem 
heen.” Samen bespreken ze de dingen 
waar ze tegenaan lopen. Bijvoorbeeld 
eventuele dagopvang. “Hij wil daar nog 
niet heen. Zo lang het gaat, is hij thuis. 
Wel merk ik dat hij hier meer in zichzelf 
gekeerd is dan ergens anders.” 

Gelukkig kan Lau nog zelf op pad. Hij 
gaat elke dinsdag en vrijdag biljarten. 
“Eerst wilde hij er mee stoppen”,  vertelt 
Ria. “Hij had woorden gehad met de 
anderen. Achteraf  bleek dat ze hem 
steeds vroegen of hij de administratie 

wilde doen. Dat kan hij niet meer, 
daarom wilde hij wegblijven. Ik ben er 
heen gegaan om uit te leggen dat hij 
Alzheimer heeft. Nu houden ze daar 
rekening mee en helpen hem als dat 
nodig is. Het is goed voor Lau om te 
gaan biljarten. De dokter adviseert hem 
om zoveel mogelijk te blijven doen.”

Er is veel veranderd voor Ria en haar 
man. “Voorheen regelde hij alles, zoals 
studiebeurzen voor de kinderen en 
de belastingaangifte. Nu doen we 
kleine dingen samen. Hij schilt altijd de 
aardappels en wast de pannetjes af. 
Dat vindt hij fijn. Hij heeft dat nodig. We 
hebben een alarm op de deur, voor het 
geval hij ‘s avonds naar buiten gaat als ik 
al slaap. Dat zet hij altijd zelf aan. Soms al 
heel vroeg, omdat hij bang is dat hij het 
anders vergeet.”  

Met hulp van hun kinderen redden ze 
het tot nu toe goed. Een zoon zorgt 
voor de administratie en een voor de 
medische zaken. “Allebei hebben ze een 
vervanger”, vertelt ze lachend. “Want we 
hebben vier kinderen. Ik zou iedereen 
aanraden om op tijd alles te regelen 
voor de oude dag. We zijn bij de notaris 
geweest om vast te leggen dat de 
kinderen onze zaken kunnen doen. Mijn 
man was nog goed genoeg om erbij te 
zijn en daarvoor te tekenen. Als je te lang 
wacht, kan hij niet meer tekenen. Dat 
maakt het lastig om zaken te regelen.”
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“Het is belangrijk 
om open tegen 
elkaar te zijn”

Het verhaal 
van Ria



Het verschil tussen 
wilsonbekwaam en 
handelingsonbekwaam
Bij wilsbekwaamheid gaat het er 
om dat iemand de gevolgen van zijn 
doen en laten niet kan begrijpen.  
Als het onduidelijk is of iemand   
wilsbekwaam is, geeft een arts  
daarover een oordeel.

Handelingsonbekwaamheid  
betekent dat je zaken niet mag 
doen. Bijvoorbeeld door een  
minderjarige of iemand onder  
curatele. 
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Mentorschap
Mentorschap gaat over het nemen 
van beslissingen over de verzorging, 
verpleging, behandeling en begeleiding 
van iemand persoonlijk. Hier is sprake 
van als diegene met dementie geheel 
of gedeeltelijk wilsonbekwaam is. Wat 
een mentor bijvoorbeeld doet is het 
–liefst samen- inzien van (medische) 
dossiers en die met de betrokkene 
bespreken. De mentor heeft de plicht 
om iemand zo veel mogelijk zelf te 
laten beslissen en te stimuleren.

Bewind
Bewind is onder andere bedoeld 
voor mensen met dementie die hun 
financiële zaken niet zelf kunnen 
regelen. Als de bewindvoerder 
contracten wil afsluiten (bijvoorbeeld 
voor energie of telefoon), kijkt de 

kantonrechter mee. Overige 
beslissingen tot € 1.500,- neemt de 
bewindvoerder zelfstandig. Boven 
dit bedrag neemt de kantonrechter 
de beslissingen op advies van de 
bewindvoerder. Denk aan de aanschaf 
van een auto of verhuiskosten. 

Onder curatele
Curatele is wettelijke 
vertegenwoordiging voor iemand 
die zijn financiële én persoonlijke 
zaken niet zelf kan regelen. Diegene 
is handelingsonbekwaam. Dit komt 
soms voor bij iemand met dementie. 
Wat de curator mag en doet lijkt op 
wat ouders voor een kind doen. Zoals 
beslissen over geld en spullen, over 
verzorging en behandeling. Voor 
praktisch elke handeling en beslissing 
moet de curator toestemming geven.

Mentorschap, bewindvoering en onder curatele zijn 
verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf 
geen goede beslissingen kunnen of mogen nemen. Bijvoorbeeld 
als iemand in een vergevorderd stadium van dementie is. De 
kantonrechter bepaalt of een familielid of een buitenstaander 
benoemd kan worden tot mentor, bewindvoerder of curator. 
Deze persoon moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Mentorschap, 
bewindvoering en 

onder curatele 
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De zorg voor een geliefde in de laatste levensfase is vaak 
bijzonder, maar tegelijkertijd ook zwaar. Het is een ingrijpende 
en hectische periode. Zowel bij een opname in een hospice of 
zorginstelling als bij zorg thuis. Ook als er hulp van de thuiszorg 
of een huisarts is. Als de ziekteperiode lang duurt, kan dit een 
grote emotionele, fysieke en praktische belasting zijn.

Het besef dat je naaste gaat sterven 
heeft grote impact. Daarnaast moet 
er veel geregeld worden. Misschien 
maak je je zorgen over de periode 
na het overlijden of kamp je met 
dilemma’s over hoe je de zorg het 
beste kunt regelen? In deze periode 
gebeurt er veel.

Extra hulp en ondersteuning
Merk je dat de zorg voor een partner 
of naaste (te) zwaar dreigt te worden? 
Dan kan de inzet van een vrijwilliger 
verlichting brengen. Kijk voor meer 
informatie op www.stib-breda.nl/vptz.

Zorg in de 
laatste fase

Tips bij palliatieve of terminale zorg  

•  Neem alle hulp aan die je 
aangeboden wordt 
Pannetje soep, boodschappen 
doen, was en strijk wegwerken, etc.

•  Wees egoïstisch  
Alleen dat wat jij en degene voor 
wie je zorgt belangrijk vinden, is 
belangrijk.

•  Schakel schuldgevoelens uit  
Deze kosten energie die je beter 
kunt besteden aan zorgen voor 
jezelf en je naaste.

•  Zoek hulp bij rouw, bijvoorbeeld  
bij Rouwgroep Breda 
Voor jongeren met een 
verlieservaring is er de website 
doodgewoon.nl.

Wat je in 
je hart bewaart, 

raak je nooit 
meer kwijt

 



Spotter GPS tracker
Het komt vaak voor dat naasten zich 
druk maken, wanneer iemand met 
dementie alleen naar buiten gaat. De 
Spotter WECARE GPS tracker neemt 
deze onrust weg. De GPS tracker kan 
gemakkelijk in de zak, tas of rollator 
gestopt wordt. Zo weten mantelzorgers 
altijd waar iemand is via een online 
account of app. Het is ook mogelijk 
een zone in te stellen voor een bepaald 
gebied en een bericht te ontvangen 
wanneer die zone wordt verlaten. 
www.spottergps.com/ 
gps-dementie/

 
Dayclock
De DayClock is een staande digitale  
of analoge klok waarop dagelijks de 
actuele dag en datum voluit  
geschreven staan aangegeven.  
Geen afkortingen, geen kleine letters, 
maar met een duidelijk leesbare weer-
gave, voor zowel dag als nacht. De 
DayClock met agenda heeft daarnaast 
een agendafunctie om activiteiten 
weer te geven. Via internet kunnen 
activiteiten op de DayClock worden 
gezet. Dit kan ook op afstand door  
familieleden of de thuiszorg.  
www.dayclocks.nl/

Leefstijlmonitoring Sensara
Sensara HomeCare is een pakket van 
bewegingssensoren, speciaal voor 
alleenwonende ouderen. Het helpt de 
mantelzorger op afstand meer inzicht 
te krijgen in de leefstijl van vader of 
moeder. Zonder gebruik van camera’s 
en gevoel van verlies van privacy helpt 
Sensara een oogje in het zeil te houden. 
Het geeft een veilig en gerust gevoel 
om te weten hoe het met je ouder 
gaat. En voor je ouder is het fijn om te 
weten dat iemand een oogje in het zeil 
houdt mocht er iets gebeuren. 
www.sensara.eu

Telefoon met fototoetsen
Speciaal voor mensen met dementie 
is er een speciale telefoon met extra 
grote knoppen en fototoetsen, zodat 
het gemakkelijk is contact op te  
nemen met de naasten.
www.seniorentelefoonwinkel.nl 

De nieuwste 
snufjes
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Er zijn veel nieuwe technische snufjes, die mantelzorgers kunnen 
ondersteunen in de zorg. Een paar voorbeelden vind je hier. 



- 34 -

Apps voor hulp en ondersteuning 
Dementia app

Met de dementia-App 
kunnen mantelzorgers op 
afstand de agenda van 
de gebruiker bijhouden. 

Door middel van beeldbellen kan er 
eenvoudig en geregeld contact zijn. 
Ook is het mogelijk om, ter plekke 
of op afstand, samen een fotoalbum 
met dierbare herinneringen door te 
bladeren of een spelletje te spelen.

Dementiegame
De dementiegame is 
een interactief spel 
waarmee mantelzorgers 
en familieleden, 

maar ook verzorgenden en andere 
geïnteresseerden kennis over de 
ziekte dementie kunnen opdoen. 

Dementie en herinneringen
De Dementie en 
herinneringen-app 
helpt mensen met 
dementie om positieve 

herinneringen op te halen. De app 
heeft liedjes, filmpjes, foto's en 
geluidsfragmenten uit de jaren 30  
tot en met 60.

Nettie
Nettie is een handige 
regel-app voor het 
hele netwerk van de 
mantelzorger en degene 

voor wie wordt gezorgd. De app zorgt 
er voor dat iedereen in die groep 
precies weet wat er geregeld moet 
worden. En wie dat regelt.  
www.nettie.nu

Before you leave
De app helpt om bete-
kenisvolle gesprekken te 
voeren in de palliatieve 
fase. Before you leave 

zorgt ervoor dat herinneringen  
rondom een geliefde persoon worden 
uitgesproken en nooit verloren gaan.

Zorg voor elkaar Breda
Met deze app vind  
je antwoorden op 
vragen over hulp en zorg 
in Breda en informatie 

over activiteiten in de wijk.

Apps

De apps zijn te vinden in  
de App of Google Play Store.

Colofon 
Dit boekje is speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers in Breda,  
in opdracht van StiB. 

StiB
Heerbaan 100
4817 NL Breda
076 750 32 00

Ontwerp BuroPARK
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Tekstredactie  Astrid Dontje

Tekst  Janneke Clements  

Pauline van der Stoel 

  Karen van der Vorst

info@stib-breda.nl
www.stib-breda.nl 

Informatie, advies en ondersteuning voor mantelzorgers
Iedereen die te maken heeft met mantelzorg, kan bij StiB terecht voor gratis 
informatie, advies en ondersteuning op maat. StiB is er voor alle mantelzorgers 
in Breda, Bavel, Ulvenhout, Teteringen en Prinsenbeek.

StiB is onderdeel van Zorg voor elkaar Breda. Samen met burgers, vrijwilligers 
en professionals zorgen we er voor dat iedereen de ondersteuning, hulp of zorg 
krijgt die nodig is. 

Voor meer informatie, tips en advies kunt u terecht op www.stib-breda.nl 
Of blijf op de hoogte via: 



www.stib-breda.nl

Je weet pas hoe sterk 
je bent, als sterk zijn 
de enige keuze is die 

je hebt.

KK
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