
 

Dementievriendelijke in het openbaar vervoer - Help een medereiziger 
met dementie in het openbaar vervoer 

 

 
 
Samen Dementievriendelijk actief in diverse branches/bedrijfstakken. Een 
voorbeeld is het openbaar vervoer 

 
Die meneer die niet begrijpt hoe de poortjes op het station werken of die 

mevrouw die in de bus steeds opstaat om aan de chauffeur te vragen waar de 
bus naar toe gaat. Voor mensen met dementie is reizen met het openbaar 
vervoer niet vanzelfsprekend.  

 

 
Samen dementievriendelijk lanceerde in september 2019 daarom de campagne 
‘GOED omgaan met dementie in het openbaar vervoer’. In de campagne worden 
medereizigers en OV-medewerkers ervan bewust gemaakt dat mensen met 

dementie mogelijk hulp nodig hebben. 
Met deze vijf tips kan jij iemand met dementie helpen! 

1. Maak oogcontact 
Zie je dat iemand onrustig door de trein of de bus loopt? Probeer oogcontact te 

maken. Maak liever geen onverwachte of snelle bewegingen. Vraag vriendelijk of 
de persoon met dementie even bij je wil komen zitten. 
2. Praat rustig 

Probeer erachter te komen wat iemand met dementie wil of wat er aan de hand 
is. Praat in korte zinnen en stel één vraag per keer. Wacht even totdat je reactie 

krijgt. Vraag of je begrepen wordt. Zo ontdek je snel of en hoe je kunt helpen. 
 3. Ga mee in de beleving van iemand met dementie 
Is iemand er van overtuigd dat de bus de verkeerde kant op rijdt? Probeer niet te 

veel te corrigeren of tegen te spreken. Zo leg je de nadruk op wat iemand met 
dementie niet meer weet of kan. Ga mee in de beleving. Zeg bijvoorbeeld dat de 

bus nu misschien anders rijdt, maar uiteindelijk wel op de juiste plaats zal 
aankomen.   

https://samendementievriendelijk.nl/


 
4. Leg uit wat je doet voordat je handelt 

Wil je iemand met dementie helpen om zijn/haar partner terug te vinden in de 
trein? Vraag toestemming ("vindt u het goed als...") voordat je handelt. Dat stelt 

gerust en zo laat je de regie bij de persoon met dementie.  
5. Benoem de gevoelens 
Drukt iemand bij elke halte op de rode stopknop zonder uit te stappen? Benoem 

de gevoelens die je bij iemand ziet of hoort, bijvoorbeeld onzekerheid. “Ik zie dat 
u niet precies weet wanneer u op de rode knop moet drukken.” Mensen met 

dementie krijgen sneller een opgejaagd gevoel of huilen snel. Die emoties mogen 
er gewoon zijn. 
Bron Samen Dementievriendelijk https://samendementievriendelijk.nl ( 20 

september 2019) 
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