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En door de kosten anders te verdelen, zouden zorgprofessionals 

bovendien meer ruimte moeten krijgen om persoonlijke aandacht 

aan hun cliënten te geven. 

De nadruk ligt hierbij op ondersteuning op psychologisch en sociaal 

gebied, met name in de beginfase. En altijd vanuit het perspectief en 

de behoeftes van mensen met dementie en hun directe omgeving. 

De mensen om wie het gaat, dus.

Hoe we dit willen bereiken, leggen we uit in dit boekje.
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Voorwoord 

Zeker de laatste jaren is er veel aandacht voor 

dementie. Meestal gaat het dan over de medische 

kanten ervan; de diagnose, medicijnonderzoek, en de 

discussies over euthanasie en de kwaliteit van de 

verpleeghuiszorg in de laatste fase. Maar hoe is het in 

de gemiddeld 7 tot 13 jaar daartussen? Verreweg de 

langste periode wonen mensen met dementie 

gewoon thuis, met of zonder partner. Wat staat ze te 

wachten als ze naar huis gaan met de diagnose 

dementie op zak? Mensen voelen zich dan regelmatig 

aan hun lot overgelaten.

Er is nog geen totaalpakket van samenhangende ondersteunings-

vormen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, dat helpt 

bij het leven met dementie. Vanaf de diagnose tot na het moment 

van overlijden. Maar het is wel hard nodig, zo blijkt uit ons jarenlange 

onderzoek naar de behoeften van mensen met dementie en hun 

naasten. Want zicht op een medicijn is er voorlopig niet.

Zo’n samenhangend totaalpakket is wat we vanaf 2017 inzetten, 

onderzoeken en verfijnen in de Proeftuin Sociale Benadering 

Dementie (Proeftuin SBD) in Leeuwarden. In een later stadium kan 

dit worden uitgebreid naar andere gemeenten. Als medische, 

psychologische en sociale ondersteuning beter in balans zijn met  

de behoeften van de mensen om wie het gaat, verhoogt dit dan 

inderdaad hun kwaliteit van leven? Ook onderzoeken we onze 

verwachting dat dit bijdraagt aan lagere zorgkosten: als betere 

ondersteuning leidt tot latere opname in een verpleeghuis, en als het 

helpt om uitputting van de mantelzorger te voorkomen, dan levert 

dit een kostenbesparing op. 
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Dementie is nog niet te voorkomen of te genezen. 

Zeker niet in de nabije toekomst. Wel kunnen we het 

leven van mensen met dementie en hun naasten een 

stuk aangenamer maken en van perspectief voorzien. 

Juist de beginfase van de ziekte biedt daarvoor tal van 

aanknopingspunten. 

Dementie is al jaren een terugkerend onderwerp van publiek debat. 

Meestal gaat het over de kwaliteit van verpleeghuiszorg of 

euthanasie. Dergelijke discussies tonen een diepe maatschappelijke 

betrokkenheid bij de ziekte, maar ze beïnvloeden ook onze beeld-

vorming. De eindfase staat centraal, zowel in het debat als in ons 

denken. We neigen ertoe mensen met dementie te zien als 

afhankelijke, incapabele individuen die beroofd zijn van hun verstand 

en daarmee van hun waardigheid. De associatie met ondragelijk en 

uitzichtloos lijden is snel gelegd.   

Vanuit de overheid bezien is dementie een kostenpost. De beleids-

koers om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten 

wonen is bovenal een maatregel om de financiën beheersbaar te 

houden. Die rem op uitgaven zou nodig zijn omdat het aantal 

mensen met dementie enorm zal toenemen. Er zijn nu al zo’n 

250.000 mensen die aan dementie lijden. Met het vergrijzen van de 

babyboomgeneratie kan dat aantal verdubbelen. Een half miljoen 

mensen met dementie in 2040: een schrikbeeld voor de samen-

leving, benadrukt door de onheilsterm ‘tsunami’ die eraan gehangen 

wordt. Het betekent dat vrijwel iedereen in zijn nabije omgeving 

geconfronteerd zal worden met de ziekte.

Alle hoop is al decennialang gevestigd op een medische oplossing 

van het dementieprobleem. Miljarden zijn geïnvesteerd in het 

voor komen of genezen van de ziekte. Tastbare resultaten zijn helaas 

uitgebleven. Een toenemend aantal vooraanstaande wetenschappers 

in binnen- en buitenland ziet de zoektocht naar een goed werkend 
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Pleidooi voor een Sociale Benadering Dementie

1 Laten we er 
 het beste van 
 maken
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In het verpleeghuis mag 

Mevrouw Vervoort haar 

gezellige kat behouden. 

Dat betekent heel veel 

voor haar.

Wanneer we mensen na de diagnose dementie actief bijstaan,  

advies geven in de omgang en hen helpen hun netwerk te 

betrekken, kunnen we als samenleving substantieel bijdragen aan  

de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten.  

De financiële investering die daarvoor nodig is kan zich op langere 

termijn terugbetalen door het voorkomen van crisissituaties en het 

uitstellen van opname.

Dementie is een gegeven, waar artsen helaas weinig aan kunnen 

doen. Het medisch domein is vooral belangrijk voor het creëren van 

duidelijkheid over wat er aan de hand is. Waar nog veel winst valt te 

behalen is op het psychologisch en het sociaal domein. Mensen 

vanaf de diagnose bijstaan in het leren leven met de ziekte. Hen 

adviseren en steunen in de omgang met elkaar en hen helpen hun 

sociale netwerk betrokken te houden. Zorgen dat mensen met 

dementie eigenwaarde behouden en mee blijven doen in de 

samenleving. 

herverdeling aandacht, middelen, kosten en baten

Wij staan een gelijkwaardige samenhang tussen het medisch, 

psychologisch en sociaal domein voor, en dat is niet vrijblijvend. Het 

veronderstelt een verschuiving in de maatschappelijke oriëntatie op 

dementie. Nu staan een strikt medische insteek en kostenbeheersing 

centraal. Artsen dienen in de praktijk samen te werken met andere, 

niet-medische disciplines en hun onderzoeksbudget te delen. De 

overheid moet stoppen met bezuinigen en juist investeren in het 

leven van mensen met dementie vanaf het moment dat de diagnose 

is gesteld. 

Een maatschappelijke focus, gericht op het ondersteunen van het 

alledaagse leven met dementie in al zijn facetten, op de behoeften 

van mensen met dementie en hun naasten in alle fases van het 

ziekteproces. Dat is wat wij verstaan onder een sociale benadering 

van dementie. 
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Tweede fase
als zwaardere zorg nodig is, thuis en/of in het SBD-verpleeghuis

1 VerpleegThuis (naar concept van Fundis, in SBD-jasje)

a Met ondersteuning uit de eerste fase is thuis blijven langer 

mogelijk, in combinatie met hulp van SBD-zorgprofessionals.

b Mobiel team palliatief-terminale dementiezorg inclusief (na)

zorg voor naasten

2 In het verpleeghuis

 De KwadrantGroep werkt aan implementatie van:  

a SBD-denken en -handelen

b Zorgdieren

c Jong-Oud-koren: ouderen met dementie zingen wekelijks 

met kinderen, met plezier en waardering voor elkaar.

d Mobiel team palliatief-terminale dementiezorg inclusief (na)

zorg voor naasten

 De ondersteuning van VerpleegThuis kan (in aangepaste vorm) 

ook worden opgenomen.
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Eerste fase
vanaf diagnosegesprek totdat  zwaardere zorg nodig is

a Alternatieve diagnosegesprekken

b DementieKoffer, met daarin:

•	 SBD-Handwijzer

•	 Netwerkactivatie

•	 Persoonsportret	en	-paspoort

c De Gids

d Kammeraat

e Odensehuis Gerard Smit

f Mantelzorgondersteuning

g Zorgdieren

h SBD-denken/handelen
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b DementieKoffer SBD-Handwijzer, Netwerkactivatie,  

   Persoonsportret en -paspoort

Wie/wat is belangrijk in het leven? Levensverhaal, persoonlijke 

‘gebruiksaanwijzing’, gesprekken over wensen op medisch, ethisch 

en juridisch gebied

 ‘Langzaam verdwijnt alles. Dat hakt erin. ’s Nachts word ik daar 

weleens verdrietig om. Als ik overdag ook zo zou piekeren, dan 

zou alles veel zwaarder zijn. Daarom wil ik de dingen blijven doen 

die ik doe. Koken, tuinieren, lotgenotencontact hebben op het 

forum. Maar daar moet je alleen de goede dingen uit halen.’

 (Hans, anderhalf jaar na de diagnose dementie, Dementie 

Verhalenbank)

De Handwijzer is een praktisch, thematisch overzicht van  

bestaande zorg/steun/hulpmiddelen voor mensen met dementie. 

Zorgprofessionals gebruiken dit als naslagwerk.  

Netwerkactivatie; tools om iemands persoonlijke netwerk te 

betrekken bij het dagelijks leven met dementie, om het leven zo lang 

mogelijk leefbaar te houden voor de persoon met dementie én 

mantelzorgende naasten.

 ‘Het is fijn als je een netwerk om je heen kunt bouwen van 

mensen die naar je omzien. Misschien is voor mijn moeder te 

vroeg gekozen voor een verzorgingshuis. Achteraf bleken buren 

en kleinzoons het helemaal niet erg te vinden om haar te helpen.’ 

(Gerdi Verbeet, Dementie Verhalenbank)

Hoewel er veel sociaal isolement en eenzaamheid is, blijkt uit 

onderzoek dat vrijwel iedereen beschikt over een netwerk met 

mensen die bereid zijn om wat te doen. En dat zijn zeker niet alleen 

familieleden. Mensen vinden het vaak lastig om een (concrete) vraag 

te stellen, terwijl de leden van het netwerk juist graag een duidelijke, 

Eerste fase
vanaf de diagnose totdat behoefte aan zwaardere zorg 
ontstaat

a Alternatieve diagnosegesprekken 

plaatsen het leven met dementie in een hoopvoller perspectief.  

Wat kan nog wél en hoe kun je blijven meebewegen met de steeds 

veranderende beperkingen en mogelijkheden?

Medisch gezien is iemand na de diagnose dementie niet te helpen 

zolang er geen medicijn is. Wat wel kan, is laten zien dat mensen 

nog jaren een goede tot acceptabele kwaliteit van leven kunnen 

ervaren. Met persoonsgerichte ondersteuning waar nodig, voor 

zowel degene met dementie als de mantelzorger. De kunst is om 

steeds opnieuw te zoeken naar wat nog wél kan, eventueel met 

behulp van ondersteuning uit de Proeftuin. Daarnaast beïnvloedt 

dementie relaties en het leven van naasten. Ook hierbij is hulp uit de 

Proeftuin beschikbaar.

 ‘Vlak na de diagnose was in ons denken het medische aspect van 

de ziekte leidend. Zo waren wij voornamelijk bezig met het 

levenseinde van Freek. Je denkt dat je direct in de laatste fase van 

de ziekte belandt, waarin Freek al spoedig wilsonbekwaam zou 

worden. En dat wilden wij voor zijn. De meeste voorlichtende 

informatie spitste zich ook toe op deze fase. Een andere focus 

dan de medische was niet echt voorhanden.’

Angst voor wilsonbekwaamheid en het verpleeghuis maakt dat 

Corina en Freek met hun huisarts in gesprek gaan over euthanasie, 

maar dat komt niet van de grond. Uiteindelijk is het een opmerking 

van een verpleegkundige die een omslag teweegbrengt. ‘Jullie zijn 

zo bezig met de dood van Freek, waarom richt je je niet op het leven 

dat nog rest?’ Vanaf dat moment willen Corina en Freek de jaren die 

ze nog samen hebben zo prettig mogelijk beleven.
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overzichtelijke vraag willen (wekelijks boodschappen doen, hulp  

bij financiën, een keer koken, etc.). In de Proeftuin brengen we het 

netwerk van onze deelnemers in kaart en bekijken we wie wat 

wanneer wil doen.

Persoonsportret en -paspoort: een vertrouweling – bijvoorbeeld de 

Gids (c) of Kammeraat (d) – stimuleert de persoon met dementie om 

na te denken over grote en kleine zaken: wie of wat is belangrijk in 

hun leven? Wat zijn hun verlangens, wensen en dromen? Wat wil 

iemand nog heel graag doen of afronden? Daarbij ligt de nadruk  

op kansen en mogelijkheden. Want die blijven meestal nog lang 

aanwezig.

Door iemand bijvoorbeeld zijn levensverhaal te laten vertellen, 

komen mensen, zaken en gebeurtenissen naar voren die belangrijk 

voor hem zijn. Een compact geschreven levensverhaal (te lezen of  

te beluisteren) helpt zorgverleners om iemand sneller/beter te leren 

kennen en begrijpen. Daarnaast is een persoonlijke ‘gebruiks-

aanwijzing’ praktisch voor als iemand zelf niet meer kan zeggen wat 

hij wil: graag buiten zijn, een hekel hebben aan jazz, houden van 

stilte of reuring, maar ook medisch-ethische wensen zoals wel/niet 

reanimeren of een wilsverklaring.

Deze Friese dame (links, 

95 jaar), dol op paarden, 

maakt een ritje in een 

rijtuig met Kammeraat 

Henk Jan.
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Jong-Oud-koor van 

mensen met dementie en 

kinderen van Basis school 

De Lichtbron uit Buiten-

post.
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(thuis of in het verpleeghuis) om daar zorg te verlenen. En ten 

tweede het model waarin bestaande professionals worden opgeleid 

in de palliatieve zorg voor mensen met dementie. 

2 In het verpleeghuis/binnen zorginstellingen

De KwadrantGroep heeft de Sociale Benadering opgenomen in  

haar meerjarenbeleidsplan. Zij wil de medewerkers en organisaties 

‘Sociale Benadering-proof’ maken door middel van scholing en 

coaching op de werkvloer. 

De KwadrantGroep is al bezig met de volgende ondersteunings-

vormen: 

a SBD-denken en -handelen

b Zorgdieren

c Jong-Oud-koren > op diverse plekken zingen basisschool-

leerlingen wekelijks samen met ouderen met dementie. Dit 

contact tussen generaties levert behalve plezier ook wederzijds 

begrip en waardering op (naar concept van Care&Culture).

d Mobiel team palliatief-terminale dementiezorg inclusief (na)zorg 

voor naasten

Met deze ondersteuningsvormen voor de laatste fase is het 

Proeftuin-pakket voor mensen met dementie en mantelzorgende 

naasten compleet. Het woord Proeftuin zegt het echter al: dit pakket 

zal worden aangepast, ontwikkeld en verbeterd waar nodig.

Tweede fase 
Als zwaardere zorg nodig wordt: thuis of in een zorginstelling

1 VerpleegThuis 

Als de zorg zwaarder wordt, kunnen mensen verpleeghuiszorg aan 

huis krijgen, geïnspireerd op VerpleegThuis van zorgorganisatie 

Fundis, maar wel in een SBD-jasje. Het ondersteuningspakket uit de 

eerste fase van de Proeftuin is ook hier te gebruiken: 

a Alternatieve diagnosegesprekken

b DementieKoffer, met daarin:

•	 SBD-Handwijzer

•	 Netwerkactivatie

•	 Persoonsportret	en	-paspoort

c De Gids

d Kammeraat

e Odensehuis Gerard Smit

f Mantelzorgondersteuning

g Zorgdieren

h SBD-denken/handelen

i Mobiel team palliatief-terminale dementiezorg  

 inclusief (na)zorg voor naasten

Palliatieve zorg voor mensen met dementie is een aparte 

specialisatie, die nog in de kinderschoenen staat. Mensen met 

dementie kunnen vaak niet van gewone palliatieve zorg en hospices 

gebruik maken. Afgelopen jaren hebben we onderzocht wat de 

behoeften van mensen met dementie en naasten zijn in deze laatste 

fase. Op basis hiervan zijn twee oplossingen ontwikkeld: een 

gespecialiseerd mobiel team palliatief-terminale dementiezorg 

inclusief (na)zorg voor naasten, dat naar de mensen toe komt  
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Dit boekje is dan ook een werkdocument. Onze onderzoekers kijken 

niet alleen kritisch naar het effect van alle ondersteuningsvormen 

(op zichzelf maar vooral in hun samenhang); we blijven u ook vragen 

om uw perspectief. Wat vindt u, wat werkt voor u, waarom wel of 

niet, wat is al beschikbaar dat heel goed zou passen in de Proeftuin? 

Vertel het ons. Op Dementieweb, aan onze project leiders of 

Kammeraten. Des te beter zullen we gezamenlijk oogsten.

Veel dank aan alle partners in de Proeftuin Sociale Benadering 

Dementie, 

 Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie 

 en lector Sociale Benadering

 Roelof Jonkers, KwadrantGroep
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nAwoord 

Van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar 

oplossingen. Dat is de beweging die Anne-Mei The  

al jaren maakt in haar onderzoek naar verborgen 

werelden. Ook de weg die leidde naar deze Proeftuin 

in Leeuwarden is zo begonnen. Inmiddels is deze 

uitgegroeid in een brede samenwerking tussen 

initiatiefnemers Tao of Care en de KwadrantGroep, 

zorgorganisatie ZuidOostZorg, De Friesland Zorg-

verzekeraar en Stichting De Friesland, gemeente 

Leeuwarden, opleidingspartners Stenden Hogeschool 

en Friesland College Leeuwarden.

De brede, sociale benadering van de Proeftuin is ontstaan zoals we 

het complete steunpakket ook verder onderzoeken en ontwikkelen: 

voor en vanuit mensen met dementie én hun mantelzorgers. Maar 

ook alle betrokken zorgprofessionals en studenten in de rol van 

Kammeraat spelen een belangrijke rol.

Enkele concepten zoals Kammeraat, het Odensehuis Gerard Smit, 

zorgdieren en de Jong-Oud-koren bewijzen hun waarde al. Maar  

de Proeftuin Sociale Benadering Dementie is niet voor niets een 

Proeftuin: we zaaien, schoffelen, en brengen tot bloei. Wat niet 

groeit, halen we weg. 
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PArTnErS

bringing vision to life
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SOCIALE 
BENADERING 
DEMENTIE
REEKS




