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Introductie 

Naima heet ons welkom. Vandaag staat het thema in teken van dementie vriendelijke buurt. Het is 
een breed thema waar veel over te vertellen is. We hebben drie gasten die wat willen vertellen. 
Naima geeft het woord aan Sjef 
 

Sjef van Bommel 

Sjef introduceert zichzelf: “Ik ben Sjef van Bommel. Ik ben vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Als 
vrijwilliger geef ik bijvoorbeeld ook trainingen. Mijn partner Thom is overleden aan de gevolgen 
aan fronto-temporale dementie. Dit is alweer 13 jaar geleden. Zo ben ik in de ‘wereld van 
dementie’ terecht gekomen”. 

Sjef neemt ons mee in zijn PowerPoint. Wat is 
dementie? Dementie is een verzamelnaam voor 
verschillende ziektes waarbij de hersenen worden 
aangetast. Hierdoor kan iemand informatie niet goed 
meer verwerken. Als gevolg hiervan kan iemand steeds 
minder goed zelfstandig functioneren. 1 op de 5 mensen 
krijgt dementie. Dat is een hoog percentage. Dat 
betekent dat het veel voorkomt. In Nederland zijn er 
zo’n 290000 mensen die gediagnosticeerd zijn met 
dementie. Mensen wonen vaak nog 6 jaar thuis na de 

diagnose dementie. Wat mensen soms niet weten is dat dementie is een dodelijke ziekte is.  Er is 
geen genezing mogelijk.  
Het geval is dat dementie vaak veel eerder begint dan dat de diagnose gesteld is. Pas als je terug 
gaat denken kun je bepaalde situaties opeens plaatsen. Sjef geeft aan: Ik had het niet door. Ik ben 
ervan overtuigd dat hoe eerder je een diagnose hebt, hoe eerder je de ander kunt begrijpen en 
goed kunt omgaan met de ander. Sjef deelt met ons zijn over de dementie van zijn partner Thom. 
Sjef merkte dat Thom ook voor de diagnose steeds kinderlijker werd. Thom heeft zich steeds nooit 
gerealiseerd dat hij ziek was. Sjef begreep op een 
gegeven moment dat hij niet moest proberen Thom 
ervan te overtuigen dat dit wel het geval was. Hij 
realiseerde dat hij het Thom en zichzelf het zo fijn 
mogelijk moest maken zodat ze samen nog een zo 
gelukkig mogelijk leven konden leiden.  
 
Sjef  vertelt dat er meer dan 50 soorten dementie 
bestaan. De verschijnselen zijn verschillend. 
Verschijnselen die kunnen voorkomen zijn onder 
andere: vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse 
handelingen, moeite met taal, onrust, verminderd 
besef van tijd en plaats en terugtrekken uit sociale 
activiteiten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjef is ook onderdeel van het Alzheimer trefpunt in de Pintohuis. Op dit moment vinden de 
bijeenkomsten online plaats. De eerstvolgende bijeenkomst is op de eerste woensdag in juni.  
Meer informatie kun je vinden op: www.alzheimer-nederland.nl  
 
Sander: Is er iets aan te doen om de ziekte te vertragen of het leven fijner te maken? 
Sjef: Voor de diagnose was zijn leven minder. Hij deed lullig tegen anderen. Kon zich niet in de 
ander verplaatsen. Aan de ene kant wil je het niet weten omdat het akelig is. Maar toch ook wel 
weer als je het gedrag kunt begrijpen. Iemand met dementie is helemaal afhankelijk van de 
mensen om hem heen.  
 
Casemanager dementie 
We maken kennis met Annelies Verbist; werkzaam als casemanager dementie in het centrum 
Amsterdam. Dit doet ze vanuit Cordaan. Annelies: We komen in zicht als de diagnose dementie is 
gesteld. Iedereen die een diagnose heeft of bij een sterk vermoeden van dementie, kunnen 
aanspraak maken op een casemanagerdementie. We zijn een vaste trajectbegeleider. De duur 
hiervan is van de diagnose tot iemand opgenomen wordt in een verpleeghuis of tot overlijden. We 

volgen de persoon maar vooral de mensen erom heen.  
Een casemanager dementie ondersteunt met het geven van 
advies, instructie en of voorlichting en regelen de ondersteuning 
om iemand heen.  
Het doel is zo lang mogelijk thuis wonen op een manier dat bij 
iemand past. Zo lang mogelijk door blijven gaan met het leven 
dat iemand heeft. We werken veel samen met onder andere 
mantelzorgers, huisartsen, POH, thuiszorgorganisaties en 
dagbesteding.  
Vaak zijn er al jaren symptomen aan de gang. Het is ook altijd de 
vraag: heb je het kunnen weten? Als de hersenen zo zijn 
aangetast zie je dat op meerdere levensgebieden. Pas dan kun je 
ook een diagnose stellen. Artsen zijn ook wel voorzichtig met het 
stellen van de diagnose dementie. 

 
Mohammed: wat heeft iemand nodig om zelfstandig en veilig thuis te kunnen wonen na een 
diagnose? Annelies: Ik zou het graag willen omdraaien wanneer is het niet meer veilig?  
Onveilige situaties kunnen dan zijn: je eigen huis niet meer herkennen, dwalen. Soms merk je dat 
iemand echt onrustig is en houvast nodig heeft en 24 uur nabijheid nodig heeft. 
Je kijkt als casemanager altijd wel naar wat er nodig is om nog wel veilig thuis te blijven wonen 
 
Dinah: ik vroeg me af met alle bezuinigingen. Is er altijd een plek voor iemand om te wonen als het 
thuis niet meer gaat?  Annelies: als er crisis is, moet iemand binnen 48 uur worden opgenomen. 
Door Corona is er op dit moment geen wachtlijst voor opname in het verzorgingshuis. Wel maak ik 
me zorgen over bezuinigingen op de hulp bij huishouding waardoor er een lange wachtlijst is. 
 
Hester: hoe bepaal je dat iemand toch wordt opgenomen? 
Ook juist met mantelzorgers lijkt het me lastiger te bepalen. 
Annelies: Dit is ook het dilemma. Soms hakken de kinderen 
de knoop voor hun ouders door omdat ze zien dat het niet 
meer gaat. We kijken vaak nog wel of er extra 
ondersteuning ingezet kan worden om de mantelzorger te 
ontlasten. Het is steeds weer afwegen. Soms heb je geen 
keuze dan is het duidelijk.  
Sjef: Thom kon niet de hele tijd thuis blijven. Soms lukte het 
thuis ook niet meer. Ik ben op een gegeven moment bij het verzorgingshuis naar binnengelopen 
met: of ik neem hem mee naar huis, of ik blijf hier voor hem zorgen. Dat laatste kon. We hebben 
daar samengewoond. Dat was heerlijk. 
Annelies: Ik ken ook wel mensen waarbij de partner tijdelijk in een verzorgingshuis hebben 
gewoond. En daarna toch weer een tijd naar huis kon. 

http://www.alzheimer-nederland.nl/


Sjef: Thom is 13 jaar geleden overleden. Toen waren er geen casemanagers. Ik ben ervan overtuigd 
dat als ik dat wel had, Thom thuis had kunnen blijven wonen. Dan hadden we het samen het plan 
kunnen uitvoeren. 
 
Saskia: Zijn er nog andere organisatie die casemanagers leveren? Annelies: Bij Buurtzorg is Niesje 
Snijder naast haar werk als wijkverpleegkundig ook casemanager dementie voor haar eigen 
caseload. In het begin had je wel andere partijen maar op een gegeven moment werd ervoor 
gekozen dat het een functie op zichzelf werd. Met een HBO opleiding en een minimaal aantal uren. 
Daardoor is het bij andere organisaties weg bezuinigd. 
 
Sander: Je noemde dat er ook zorgmijders zijn. Is er zicht op hoeveel mensen dat zijn en hoe je dat 
beter in beeld kunt krijgen. Annelies: ik heb geen idee hoeveel dat er zijn. Daar krijg je dan ook echt 
geen voet tussen de deur. Bij sommige kun je wel binnen komen, maar alleen voor een gezellig 
praatje. Als je meer wil oppakken wijzen ze het af.  
 
Petra: vanuit de gemeente is er soms wel geprobeerd om uit te vinden hoeveel zorgmijders er zijn. 
Door bijvoorbeeld in een enquête uit te vragen: maakt u zorgen om uw buurman of buurvrouw? 
Helaas was hier niet veel uit af te leiden. 
Lucy: zou de GGD daar ook onderzoek naar hebben gedaan? Misschien is dat wel een bron. 
 
Dian: Sjef noemde in zijn verhaal dat de aantallen met dementie toeneemt. Kunnen jullie het nog 
aan Annelies? Annelies: Dit is wel een grote uitdaging voor de toekomst: hoe ga je al die mensen 
helpen? Tot nu toe kunnen we de vraag nog aan met ons team. 

 
Sjef: Eigenlijk zou de hele 
samenleving hierover zorgen 
moeten maken. Mensen moeten 
veel meer weten van dementie. 
Dementievriendelijker maken: 
informatie geven hoe kun je goed 
omgaan en hoe zorg je ervoor dat 
ze kunnen meeleven. Hier vallen 
ook de medewerkers van de 
Albert Heijn onder of de 
buurman/buurvrouw. Dat zou veel 
uitmaken. 
Annelies: wat je ook wel ziet is dat 
de huisartsen steeds meer 
aandacht hebben voor ouderen en 
dementie. Veel praktijken hebben 
een POH ouderen in dienst. 
 
Lucy: Het neemt toe en er moet 

meer informatie komen. Vraag aan Annelies. Hoe verhoudt de rol van casemanager dementie zich 
met buurtteam.  
Annelies: Het is nu opnieuw zoeken, maar we weten elkaar vast wel te vinden. Misschien kun je op 
verschillende vlakken elkaar versterken? Ook omdat er een toename is. 
 
Gracia: Over samenwerking casemanager dementie en buurtteams. Dit zijn redenen om een 
dementienetwerk op te zetten. Leven met dementie project om inclusief te handelen.  
Een woningcorporatie kan ook vroeg signaleren. Er is nog heel veel te doen, maar ook al veel 
gestart. Daar is het expertise netwerk voor om dit vorm te gaan geven.  
 
Dementie routekaart Gracia Velland 
Tot slot luisteren we naar Gracia Velland. Zij werkt als beleidsadviseur bij de gemeente 
Amsterdam. Gracia: “Mijn hoofdwerkzaamheden is ervoor zorgen dat dementie een stevige plek 
krijgt in de zorg”. Gracia is bezig om het aan te jagen dat er expertise netwerken worden opgezet 



waar de samenwerking wordt gezocht en behouden. Het is van belang daarbij om steeds vanuit 
het klantperspectief te werken: waar ligt te behoefte en hoe kun je nog veilig thuis wonen.  
Zo kun je denken aan activiteiten in de sociale basis toegankelijk maken voor mensen met 
dementie. Ook de samenwerking met buurtteams is belangrijk onderdeel. Een stedelijk plan aan 
het schrijven hoe samen te werken.  
Wat betekend dementievriendelijk maken: inclusief denken en doen. Goed op de hoogte zijn van 
dementie en bepaald gedrag. Maar ook concrete acties ondernemen zoals een 
boodschappenroute naar de supermarkt maken met duidelijke tegels (in Zuid) 
 
Naima: Hoe vind je de stand van zaken van hoe we bezig zijn? Als partners hebben jullie elkaar wel 
al gevonden. Het is van belang om samen stedelijk goede afspraken maken over hoe samen te 
werken en de rollen en taken helder hebben. Dat helpt om hierop door te pakken.  
Arjen Muggen gaat een rol pakken in het door ontwikkelen van kerngroep dementie. Hij wordt het 
aanspreekpunt.  
 
Dian: in de oostelijke binnenstad zijn we al 
langer bezig met kerngroep dementie bezig 
om de buurt dementievriendelijker te maken. 
We hebben een plan van aanpak om 
bijvoorbeeld ondernemers ook te informeren 
en te signaleren.  Door te herkennen of te 
begrijpen als een klant binnenkomt die 
bijvoorbeeld warrig overkomt. We kunnen 
dit ook uitproberen om uit te breiden naar 
centrum West.  
 
Annelies: Van oudsher hebben we al een ouderenoverleg in centrum oost en west. Met GGZ en 
thuiszorgorganisaties. Wat ik jammer vind is dat wat we 2015 hebben moeten afbreken door 
bezuinigingen nu weer opgetuigd wordt. Wel ben ik blij dat er nu weer aandacht voor is.  
 
Petra: Op de website van de gemeente Amsterdam vindt je de GGU (gebiedsgerichte uitwerking). 
Daar vind je terug waar er aandacht voor moet zijn het komende jaar. In centrum West is dat ook 
onder andere de ouderenhttps://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/sociale-

basis/gebiedsgerichte-uitwerking/  
 
Hester: De aantallen ouderen met dementie nemen toe. Zouden er niet meer casemanagers 
dementie erbij moeten komen? Annelies: in andere stadsdelen heb je wel meerdere partijen. Dian 
Mekkes; ik krijg nu ook vragen van commerciële partijen die aanbod creëren voor mensen met 
dementie.  
 
Sander: Ik heb het jou eerder horen zeggen dat ook culturele aspecten meespelen in de aanpak van 
dementie. Houden jullie je hiermee bezig? Sjef: natuurlijk is dit belangrijk en is hier op verschillende 
manieren aandacht voor: In Amsterdam Oost is er voor Turkse bezoekers een koffiehuis. Eigenlijk 
komt het erop neer: iedereen is anders en daar moet je oog voor hebben. Gracia: 
cultuursensitiviteit en roze ouderen zijn een onderdeel van het stedelijk plan om hiermee ook 
rekening mee te houden. Het is onderdeel van het beleid van Amsterdam. 
Naima: Samen doen als het kan en apart als het moet. 
Annelies: Stichting mantelzorg en dementie zijn bezig met een groep voor Turkse ouderen. Ook zijn 
er groepen voor Chinese mensen. In zuidoost is er  een Surinaamse inloop. Er wordt in die zin wel 
aandacht geschonken aan de culturele diversiteit. 
 
Afsluiting 

Amber is deel van het corona preventie team en ze zijn bezig om inzicht te krijgen in de 
vaccinatiebereidheid onder verschillende groepen waaronder autochtone Nederlanders met een 
lage SES (sociaal economische status). Ze willen graag met mensen uit deze groep in contact 
komen.  Aan jullie de vraag of jullie contacten hebben of manieren weten hoe we de doelgroep 
kunnen bereiken. Jullie kunnen hierover mailen naar amers@ggd.amsterdam.nl  

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/sociale-basis/gebiedsgerichte-uitwerking/
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/sociale-basis/gebiedsgerichte-uitwerking/
mailto:amers@ggd.amsterdam.nl


 
Op dinsdagmiddag 6 juli is er een brede Wijktafel van heel centrum. We gaan elkaar live en 
coronaproof ontmoeten via een wijksafari. Jullie ontvangen hierover nog een uitnodiging. Maar zet 
de datum alvast in je agenda.   
 
We sluiten af. Als je een interessant onderwerp of spreker hebt, geef het door aan Sander, Naima, 
Krijn of Hester. 
Tot de volgende keer! 
 

 

 

 

 


