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Samen hebben we de gemeente
dementievriendelijker gemaakt
Inwoners, lokale instellingen, bedrijven en wij 
als gemeente hebben 5 jaar lang, samen met 
elkaar met veel plezier en voldoening gewerkt 
aan het project ‘de Dementievriendelijke Ge-
meente’. In samenwerking met Tympaan-De 
Baat is in De Ronde Venen een groot aantal 
activiteiten ontplooid waar jong en oud bij zijn 
betrokken. 

Als lokale gemeenschap kunnen we met trots 
terugkijken op dit project, waarvan u op deze 
pagina’s een kort overzicht vindt. Het belang-
rijkste resultaat is dat De Ronde Venen demen-
tievriendelijker is geworden. Meer inwoners 
weten wat dementie inhoudt, hoe ze iemand 
met dementie herkennen en hoe ze kunnen 
helpen. En bedrijven en instellingen houden 
meer rekening met mensen met dementie.

Dementievriendelijkheid heeft een vaste plek 
gekregen binnen De Ronde Venen. Een flink 
aantal activiteiten vanuit ‘de Dementievrien-
delijke Gemeente’ gaat door onder de vlag van 
Mantelzorg De Ronde Venen. Ook over Demen-
tiezorg De Ronde Venen vindt u op deze pagi-
na’s meer informatie.

Blijvende aandacht
Natuurlijk is er blijvende aandacht nodig voor 
inwoners met dementie. Want we gunnen alle 
inwoners dat ze zoveel en zolang mogelijk kun-
nen meedoen.  Vanuit die achtergrond zijn de 
gemeente en Tympaan-De Baat destijds ge-
start met ‘de Dementievriendelijke Gemeente’. 
Onlangs zijn we een nieuwe samenwerking 
gestart vanuit dezelfde gedachte: de Inclusie-
Agenda. We willen daarmee alle inwoners die 

dat nodig hebben een steuntje in de rug geven.

Inclusieve samenleving
Ik citeer onze gemeentelijke nota: “Doel van de 
Inclusie-Agenda is een inclusieve samenleving 
waar iedereen tot zijn recht komt. Het maakt 
daarbij niet uit welke culturele achtergrond, 
gender, leeftijd of beperkingen iemand heeft.” 
Een prachtig nieuw project waarover u nog veel 
zult horen. Ik geef het stokje dan ook in ver-
trouwen over aan Cees van Uden, wethouder 
Inclusie.

Maarten van der Greft
Wethouder Ouderenbeleid 

“Ik heb weer energie voor leuke dingen”
“Ik ben blij dat ik de stap heb genomen om naar het Dementie Trefpunt te gaan. Ik moest eerst een 
drempel over. Ik dacht in het begin: ik heb helemaal geen zin in al die ellende van anderen, daar word ik 
somber van. Maar het heeft voor mij heel positief gewerkt”, vertelt mevrouw Diny Dortmans.

De Mijdrechtse is mantelzorger voor haar man 
die lijdt aan vasculaire dementie. Begin dit 
jaar maakte zij een moeilijke tijd door. Door 
de coronamaatregelen drukten de zorgtaken 
extra zwaar op haar. “Ik voelde me opgeslo-
ten en geïsoleerd. Lang heb ik gedacht dat ik 
het wel alleen aankon. Maar op het laatst ging 
het niet meer. Ik sliep niet meer, ook omdat ik 
’s nachts op mijn man moest letten. Achteraf 
bekeken zat ik tegen een burn-out aan.”

Dagbesteding
Na de versoepeling van de coronamaatregelen 
openden allerlei hulpverlenende organisaties 
hun deuren weer. Haar dochter klopte eerst 
bij het Servicepunt De Ronde Venen aan en 
nam vervolgens mevrouw Dortmans mee naar 
het Dementie Trefpunt. Eerst vreesde die nog 
voor ‘ellendeverhalen’, maar de informatie 
en de hulp die ze ontving stemden haar snel 
positiever. Met ondersteuning van het 
Trefpunt en Mantelzorg De Ronde Venen kon 
mevrouw Dortmans 2 keer per week wijkver-
pleging en een rolstoel voor haar man regelen. 
Ook gaat hij nu 3 dagen per week naar dagbe-
steding. “Hij vindt het heerlijk daar”, zegt ze. 

Diepe gesprekken
Inmiddels heeft ze op het Dementie Trefpunt 

een aantal gesprekken gevoerd met andere 
mantelzorgers. Somber wordt ze er niet van, 
integendeel, de gesprekken geven haar kracht. 
“Binnen de groep is veel herkenning en begrip. 
Ik kan er mijn eigen verhaal kwijt. We hebben 
daar hele diepe gesprekken en luisteren goed 
naar elkaar.” In de gesprekgroep heeft ze 2 da-
mes leren kennen met wie het meteen klikte. 
Samen gaan ze regelmatig wandelen, bridgen 
of gewoon gezellig praten.

Frisser
“Ik heb het gevoel dat ik een groot deel van 
mijn leven weer terug heb. Als mijn man naar 
de dagbesteding is, kan ik – alleen of met an-
deren –  weer leuke dingen doen. Ik heb daar 
nu ook weer de energie voor. En ik slaap beter 
en voel me frisser. De mantelzorg blijft zwaar, 
maar ik heb het gevoel dat ik er weer even te-
gen kan.”

Het Dementie Trefpunt Mijdrecht is de eer-
ste maandagochtend van de maand tussen 
10.00 en 12.00 uur geopend. In Abcoude zijn 
mantelzorgers de eerste dinsdagochtend van 
de maand welkom op het Dementie Tref-
punt, eveneens tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Meer informatie: 
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Op het Dementie Trefpunt kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen.
Van links naar rechts staan op deze foto afgebeeld: Nella Stokman, Diny Dortmans, 
Ester Hoogkamp (Mantelzorg De Ronde Venen), Olga Roozendaal en Tinie van der Meer.

Dementiezorg heeft vaste plek
in De Ronde Venen gekregen
“In De Ronde Venen is veel behoefte aan zorg en ondersteuning op het gebied van dementie. Dat 
heeft de belangstelling voor het project de  Dementievriendelijke Gemeente wel duidelijk gemaakt. 
Het is fi jn dat de activiteiten voor de Dementievriendelijk Gemeente nu een vaste plek hebben binnen 
de werkzaamheden van Mantelzorg De Ronde Venen.” 

Mantelzorg De Ronde Venen bundelt deze activitei-
ten onder de naam Dementiezorg De Ronde Venen, 
vertelt medewerkster Tanja Quist. Ze geeft een over-
zicht van de initiatieven die mensen met dementie 
en hun mantelzorgers ondersteunen. Als eerste 
noemt ze het Mantelzorg en Dementie Trefpunt (zie 
ook elders op deze pagina’s) waar mantelzorgers 
met hun vragen terechtkunnen of ervaringen met 
andere mantelzorgers kunnen uitwisselen.

Geheugenbibliotheek
In het Mantelzorg en Dementie Trefpunt bevindt 
zich ook de Geheugenbibliotheek. Daar treffen man-
telzorgers uitgebreide informatie aan over de wer-
king van het geheugen en dementie. De zogeheten 
EHBD (Eerste Hulp Bij Dementie)-koffers bevatten 
een selectie hieruit. Deze koffers zijn te leen bij de 
Servicepunten en het Baambrugse dorpshuis De Vijf 
Bogen.

Kwartaalbijeenkomsten
Verder organiseert Dementiezorg De Ronde Venen 
jaarlijks 4 informatieve bijeenkomsten over geheu-
genproblemen of daaraan gerelateerde onderwer-
pen. Elk kwartaal vindt de bijeenkomst in een ander 
dorp plaats. In Mijdrecht kwam in juni een record-
aantal bezoekers af op de avond met deskundige 
Freek Gillissen, die over de fasen van dementie sprak. 

“Wij rekenden op zo’n 40 bezoekers. Maar het wer-
den er ruim 80, dus de accommodatie was te klein. 
Gelukkig was het mooi weer en konden we buiten op 
het terras terecht.”

Webinars en Kookpunt
Ook houdt Mantelzorg De Ronde Venen regelmatig 
webinars. De online bijeenkomsten gaan vaak over 
praktische zaken, bijvoorbeeld de Wmo, zorgverze-
keringen of een onderwerp als beter ademen. 
Volgend jaar gaat ook nieuwe serie van het Kook-
punt van start. In dit kookproject (waarover elders op 
deze pagina meer) staat de ontmoeting tussen jong 
en oud centraal.

Voor meer informatie over een van deze projecten: 
T. 0297  230 280.

> De juni-bijeenkomst van Dementiezorg De Ronde 
Venen in de Mijdrechtse S.e.T. Residentie trok zo 
veel belangstelling, dat de bezoekers naar buiten 
moesten uitwijken. 
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‘Koken met studenten geeft een goed gevoel’
“Albert werd altijd om kwart voor een ’s middags 
opgehaald door de studenten. Maar hij stond 
iedere keer al om halfeen voor het raam, met 
zijn jas en schoenen aan. Zó graag wilde hij weer 
gaan koken bij het Kookpunt in De Trekvogel.”

Albert is de in juni overleden man van Nel 
Wolfs uit Vinkeveen. Zijn leven lang was hij kok, 
maar door dementie ging zijn geheugen sterk 
achteruit, vertelt  ze. “Soms stond hij te huilen bij 
het  aanrecht. Ik ben 25 jaar kok geweest en nu 
weet ik het niet meer.” Hij vond het ook steeds 
lastiger om alleen te zijn. Het echtpaar ging 
op zoek naar een activiteit voor hem, zodat zijn 
vrouw wat meer tijd voor zichzelf had. 

Appels schillen
Margretha van Engelenburg, casemanager 
dementie in De Ronde Venen, deed het voorstel 
om hem op te geven voor het Kookpunt. Dat was 
een schot in de roos, blijkt uit het filmpje van RTV 
Ronde Venen dat mevrouw Wolfs op haar smart-
phone laat zien. 
De opname toont een keuken in de voormalige 
Mijdrechtse basisschool De Trekvogel. Mensen 
met geheugenproblemen en studenten So-
cial Work van de Hogeschool Utrecht snijden 
groenten, schillen appels en roeren in dampende 
pannen. Er wordt veel gelachen. Op de achter-
grond zijn begeleiders van Mantelzorg De Ronde 
Venen te zien. Albert Wolfs komt in beeld: “Ik 
zag er eerst heel erg tegenop. Maar nou wil ik 
eigenlijk niet meer weg.”

Trots
Mantelzorg De Ronde Venen had het idee om 
in het project Kookpunt jong en oud samen te 
brengen. Dat heeft heel goed gewerkt, aldus 
woordvoerster Ester Hoogkamp: “Albert was 
blij dat hij de studenten kon leren koken. Want 
er waren er bij die nog nooit een ei gebakken 
hadden.” Nel Wolfs: “Hij kon zo nog wat be-
tekenen voor mensen. Hij voelde zich belangrijk. 
Dat gaf hem een goed gevoel. Je kon zien dat hij 
professioneel kok geweest was: hij kon zó snel en 
dun snijden. Ik was echt heel trots op hem toen ik 
hem daar bezig zag.”

Opa
Thuis raakte hij van streek wanneer hij iets vergat 
tijdens het koken. Maar in De Trekvogel gebeurde dat 
niet. “Hij had zoiets van: als hier een foutje gemaakt 
wordt, is dat niet erg.” Met Kiki, een van de studen-
ten die hem begeleidde, klikte het vanaf het begin. 
“Ze waren heel wijs met elkaar. Kiki heeft nog bij de 
crematie van Albert gesproken. Ze zei dat hij de opa 
was die zij nooit had gehad en zij de kleindochter die 
hij nooit had gehad. Ik heb nog steeds contact met 
haar.”

Vervolg volgend jaar
Mantelzorg De Ronde Venen en studenten van de 
HU hebben het kookproject inmiddels twee keer 
georganiseerd. Ook na het project ‘de Dementie-
vriendelijke gemeente’ gaat het Kookpunt door. 
Mantelzorg De Ronde Venen start in januari met 
een nieuwe serie, met vrijwilligers in plaats van 
studenten.

‘In het Kookpunt komen de deelnemers los’

“Ik vond het heel mooi om via het Kookpunt in contact te komen met ouderen. De ouderen waren blij dat 
ze contact met anderen konden maken. En wij als jongeren hebben mooie verhalen gehoord en levensles-
sen meegekregen. Ik heb er bijvoorbeeld van geleerd hoe belangrijk het is om te genieten en om tijd door 
te brengen met mensen van wie je houdt.”

Ellen Bosma (19) uit Wilnis is een van de jonge vrij-
willigers die heeft deelgenomen aan het Kookpunt, 
onderdeel van het project de Dementievriendelijke 
Gemeente. De uitvoering hiervan was in handen van 
Tympaan-De Baat en Mantelzorg De Ronde Venen. 
Ellen was geïnteresseerd in het contact met oude-
ren met geheugenproblemen en via haar moeder – 
werkzaam voor Tympaan-De Baat –  is ze in het kook-
project gerold. 

Opleven
Ze zag hoe ouderen opleefden door het kook-
project: “Contacten met anderen zijn voor mensen 
met dementie moeilijk; ze zijn bang dat ze iets fout 
doen. Daardoor hebben ze buiten hun partner weinig 
andere contacten en voelen ze zich soms alleen. Maar 
in het Kookpunt voelden ze zich veilig. Dan kwamen ze 
helemaal los en vertelden allerlei verhalen. Het praat 
ook gemakkelijker als je samen bezig bent. Ze gaven 
aan dat ze blij waren dat ze hier waren en contacten 
hadden met anderen. En daar werden wij weer 
blij van.”

Maatschappelijke DienstTijd 
Na 8 maandagmiddagen was de eerste reeks van 
het kookproject ten einde. Als onderdeel van haar 
Maatschappelijke DienstTijd (MDT) deed de jonge 
Wilnisse ook mee aan een tweede serie. 
Als lid van de MDT Crew zetten jongeren zich 
vrijwillig in voor zorg en welzijn van anderen, maar 
bijvoorbeeld ook voor natuur & dier, politiek & 
bestuur en media & cultuur. Het idee erach-
ter is: jongeren leren hun talenten kennen en 
ontwikkelen, wat de samenleving ten goede komt.

VeenLanden College
Na haar MDT heeft Ellen haar kennis en 
ervaringen gedeeld met leerlingen van het 
VeenLanden College. Dat gebeurde tijdens de 
jaarlijkse projectweek voor tweedeklassers. “In 
een workshop heb ik verteld wat dementie is en 
hoe je goed kunt omgaan met ouderen die het 
hebben. De meesten vonden het niet eng en 
zouden uit zichzelf mensen met dementie helpen. 
Dat vond ik prachtig om te merken.”

Albert Wolfs, 
Ellen Bosma 
(midden) en sta-
giaire Madelief 
van Kuijk (student 
social work aan 
de Hogeschool 
Utrecht) bereiden 
in het Kookpunt 
samen een maaltijd.

Theatervoorstelling sluit project feestelijk af
Met een speciale theateruitvoering sluiten Tympaan-De Baat en gemeente De Ronde Venen het 
project ‘de Dementievriendelijke gemeente’ af. De voorstelling vindt plaats op woensdagavond 29 
maart 2023 in De Boei in Vinkeveen.

‘De Dementievriendelijke gemeente’ heeft de afgelopen jaren  gezorgd voor een serie uiteenlo-
pende activiteiten in De Ronde Venen. Verschillende initiatieven hebben inmiddels hun plek ge-
vonden binnen Dementiezorg De Ronde Venen.
Om het project feestelijk af te sluiten bieden Tympaan-De Baat en de gemeente inwoners een 
theatervoorstelling aan. Mantelzorgers, mensen met geheugenproblemen en hun partners, pro-
fessionals en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
De voorstelling in De Boei start om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. De inloop is om 19.15 uur. Zet de 
datum alvast in uw agenda. 

En verder…
De afgelopen 5 jaar heeft het project ‘de Dementievriendelijke gemeente’ gezorgd voor een fl ink aantal 
activiteiten in De Ronde Venen. Een deel ervan komt in de artikelen op deze themapagina’s aan de orde. 
Maar niet voor alles was ruimte. Daarom noemen we kort nog een paar andere initiatieven.

Trainingen 
In de verschillende Rondeveense dorpen konden 
inwoners kosteloos de 2,5 uur durende training 
‘Samen dementievriendelijk’ bijwonen. Begeleid 
door trainers gingen ze, aan de hand van rollen-
spellen, dieper in op ontmoetingen en contact 
met mensen met dementie. Daarnaast heb-
ben bedrijven en instellingen de training ‘GOED 
omgaan met dementie’ gevolgd en daarmee het 
officiële predikaat ‘Dementievriendelijk’ verdiend. 
Een mystery bezoeker nam de proef op de som in 
een aantal organisaties, en constateerde dat ze 
daadwerkelijk dementievriendelijk handelden.

Online lespakket voor middelbare scholen
Het bedrijf ‘De professionele mens’ ontwikkelde 
voor de gemeente, in samenwerking met leer-
lingen van het VeenLanden College, een online 
lespakket. Dit gratis pakket leert middelbare 
scholieren om dementievriendelijk te handelen. 
Het pakket maakt ook deel uit van de jaarlijkse 
projectweek van het VeenLanden College. 

Tablets
Tympaan-De Baat leent sinds 2 jaar speciale, zeer 

gebruiksvriendelijke tablets uit. Deze zijn bedoeld 
voor mensen die (nog) niet zo vaardig zijn met 
de computer, zodat zij digitaal contact kunnen 
maken met hun naasten.

Studenten als tijdelijke mantelzorgers
Studenten van de Hogeschool Utrecht ontlast-
ten mantelzorgers in De Ronde Venen. Doordat 
de jongeren tijdelijk de zorgtaken op zich namen, 
hadden de mantelzorgers even tijd voor zichzelf. 

Films en boekje
Een aantal korte films laat zien welke mogelijkhe-
den voor dagbesteding er in De Ronde Venen zijn. 
De documentaireserie ‘De fasen van dementie’ 
schetst een indringend portret van het verloop 
van deze aandoening. Filmpjes en documentaire 
zijn te vinden via 
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk 
Een ontroerend inkijkje in de manier waarop 
een echtpaar uit Abcoude omgaat met de-
mentie geeft het boekje ‘Dat gevoel van liefde 
verdwijnt nooit.’ Dit boekje is verkrijgbaar via 
Mantelzorg De Ronde Venen, T. 0297 230 280 of 
E. mantelzorg@stdb.nl

Hoe dementievriendelijk ben jij?
Test je kennis en volg een van onze gratis online 
trainingen op www.samendementievriendelijk.nl

Geruststellen
Praat op kalme toon, stel jezelf voor en zeg wat je 
gaat doen. Probeer niet te corrigeren, maar wees juist 
bemoedigiend in het contact.

Oogcontact
Maak oogcontact om te checken of je wordt begrepen 
en geef de persoon met dementie de tijd om te 
reageren. Gebruik korte zinnen en stel eenvoudige 
vragen, liefst één vraag per keer. Probeer geen vragen 
te stellen over het recente verleden.

Even meedenken
Vraag de persoon met dementie of je mag helpen. Leef 
mee met ideeën en wensen en betrek hem of haar bij 
de oplossing. Benoem wat je gaat doen.

Dankjewel
Sluit het gesprek goed af. Dankjewel dat je iemand 
met dementie hebt geholpen. Zo help jij mee Nederland 
dementievriendelijk te maken.

GOED omgaan met dementie
Deze letters zijn een ezelsbruggetje voor:

Jaarlijks krijgen leerlingen van het VeenLanden College tijdens de projectweek les 
in het herkennen van en omgaan met dementie.


