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Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van Mensen met Dementie in Gro-
ningen. Deze verschijnt 10 a 12 
keer per jaar. Voor vragen over de 
nieuwsbrief of het aanleveren van 
nieuws, stuur een mail. 
De tekst mag worden overgeno-
men (graag met bronvermelding). 
Als u deze niet meer wilt ontvan-
gen, stuur dan een mail waarna u 
een bevestiging krijgt. 

Inhoud (en nog meer wetenswaardigheden) 
• Uit de praktijk - Wilt u koffie of thee of koffie? 

• Uit de praktijk - Roken in het verpleeghuis is voor bewoners welzijn  
• FILICA helpt ouderen bij het vinden van een nieuwe plek om te wonen met zorg 
• Dementiemonitor 2022 – onderzoek bij mantelzorgers en mensen met dementie 

• Signalen van pijn bij mensen met dementie 

• Diagnose dementie nauwkeuriger  bij mensen met een multiculturele achtergrond  
• Residentie Buitenzorg zoekt leden Raad van Toezicht  

• Happy Healthy Kartini – ontmoeting en Indonesische talkshow 14 mei 2022 

• Breinbieb Mei/juni/juli  -damochtend, muziek bij geheugenproblemen, spelochtenden 

• Seniorenconferentie ‘Heft in eigen hand’ - 9 juni 2022 

• Steunpunt Mantelzorg gemeente Het Hogeland – Weekend jonge mantelzorgers 

• Inspiratiesessie ‘In balans met de tool MantelzorgBalans” op 17 mei 2022 

• Regiotafel Mantelzorg en Dementie – 23 mei 2022 

• Minister Helder: geen extra verpleeghuisplekken 

• Transformatieagenda Ouder Worden 2040  
• Wonen in de 21ste eeuw – open dag gemeenschappelijk wonen 50-plus op 21 mei 2022 

• Webinar omgaan met het ouder wordende brein en dementie –  9 mei 2022 
• Zorgpioniers Groningen – ondersteuning aan mensen met dementie 

• Film en theater – Liesteling 

• Bijeenkomsten over Leeftijdsdiscriminatie of Ageism – 25 mei en 14 juni 2022 

• Informatiemorgen geheugenverlies vrijdag 20 mei 2022 in Hoogezand 

• Het lezen waard - Welke dag is het vandaag?  

• Alzheimer Café Haren - Voeding en dementie  - Dinsdag 3 mei–19.30 uur  

• Gedicht - Zorgen als mantelzorger 

Tips uit de praktijk, de 
mens en dementie, beleid, 
mantelzorg en nu weer Co-
rona veel bijeenkomsten 
om met elkaar in gesprek 
te gaan. 
 
 



 

 

Uit de praktijk  

Wilt u koffie of thee of koffie? 
 
Mevrouw Bouwman woont sinds twee dagen in de kleinschalige woning voor mensen met dementie. Ze 
zit, met de andere bewoners, aan de eettafel. 

Vrijwilliger Paul helpt die middag bij het inschenken van koffie en thee. Liefdevol gaat hij bij alle bewoners langs. Wan-
neer hij bij mevrouw Bouwman aankomt, vraagt hij haar 'wilt u een kopje koffie of thee?'. Mevrouw antwoordt 'thee'. Als 
de thee voor haar staat, komt haar dochter Marrie binnen. Verbaasd roept ze uit 'zit mijn moeder nu aan de thee, dat 
heeft ze haar hele leven niet gelust'. Paul stamelt nog 'ze vroeg het zelf'. 

 
Als we deze situatie met elkaar bespreken, vallen wel wat spreekwoordelijke kwartjes. 
Voor veel mensen met dementie is de relatief eenvoudige vraag 'wilt u koffie of thee?' 
al te moeilijk. Om te voorkomen dat zij falen door een fout antwoord te geven, herha-
len zij het laatste wat ze horen. Draai je de vraag om naar 'wilt u thee of koffie?' ver-
andert het antwoord ook even makkelijk in koffie. Eenvoudig gezegd, iemand met een 
haperend brein weet dan zeker dat hij of zij een goed antwoord geeft; niet faalt. Regel-
matig horen we ook als antwoord 'het maakt mij niet uit, zeg jij het maar' of 'je kent 
me toch'. Ook manieren om een 'fout' antwoord te voorkomen. 
 
Om toch aan te sluiten bij de behoefte van de bewoner op dat moment, helpt het om 
de keuze te laten zien. In dit geval zou Paul met een koffie- en een theepot langs kun-
nen komen. Mevrouw Bouwman heeft dan een beeld bij de vraag/keuze die ze heeft. 
Het mooiste is als de koffie- en theepot er ook nog uitzien zoals zij vroeger gewend 

was. De hedendaagse matte RVS kannen doen geen appel op onze herinnering. 
Koffie werd vroeger geschonken in een hogere pot en thee in een bollere pot. 
 
Het zien van beide opties geeft het haperende brein de mogelijkheid om te ordenen 'dit vind ik lekkerder dan dat'. En or-
denen en sorteren is een functie die lang in tact blijft bij dementie. 
Als je je hele leven koffie hebt gedronken maar je brein kan de keuze niet meer maken als het je te moeilijk wordt ge-
maakt, kan het maar zo gebeuren dat je ineens aan de thee zit.... probeer je dat maar eens voor te stellen. 
 

Voorkom vragen met keuzes zonder dat mensen met dementie een beeld hebben van de keuzes. 
 
Barbara Oppelaar - trainer, acteur, coach, facilitator, blogt over dementie, keynote-speaker, eigenaar/dagelijkse leiding ervarea 



 

 

Dilemma - Roken in het verpleeghuis is 
vaak voor bewoners welzijn en persoonsge-
richte zorg 
 
Meneer van der Graaff rookt al sinds zijn vijftien-
de. Zestig jaar later woont hij in een verpleeg-
huis.  
Hij ziet met lede ogen aan hoe zijn ruimte om vrij te kunnen 
roken de afgelopen decennia steeds meer wordt ingeperkt. 
Rookkamers op de verdieping zijn gesloten en buiten mag hij 
ook niet meer direct naast de ingang zijn peukje opsteken.  
De publieke gezondheid, zo ook van personeel en bezoekers, 
staat in het overheidsbeleid voorop. 
 
Lichamelijk gaat het meneer van der Graaff helaas niet meer 
voor de wind. Hij is slecht ter been geraakt. Zijn behoefte aan 
een sigaret is er niet minder om. Hij vraagt aan de teamleider 
of hij op zijn appartement mag roken. Zij gaat erover in ge-

sprek met het team, dat niet onverdeeld positief is. 
 
Uiteindelijk wordt het verzoek van meneer gehonoreerd. Er wordt gezorgd voor luchtreiniging en de medewerkers hou-

den goed in de gaten dat er geen brandgaatjes ontstaan. Keerzijde is wel dat enkele medewerkers 
met luchtwegklachten en/of principiële bezwaren niet meer in het appartement van meneer van der 
Graaff komen, wat voor de roosteraars tot uitdagingen kan leiden. 
 

Hoe zou jij met dit dilemma omgaan? Welke waarden en perspectieven zie je? Kom jij tot dezelfde afwe-
ging? 
 

Bron https://perspekt.nu  
Zij helpen u om ‘kwaliteit’ tastbaar en concreet te maken, te beginnen op de werkvloer. Daar waar zorgprofessionals 
dagelijks klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Dat doen zij door middel van ons werk- en 
denkmodel PREZO. PREZO helpt zorgorganisaties en hun medewerkers om optimale zorg en ondersteuning te leveren. 
Elke dag weer. Omdat het uiteindelijk gaat om persoonsgerichte en verantwoorde zorg 

https://perspekt.nu


 

 

FILICA helpt ouderen en naasten bij het vinden van een nieuwe plek om te wonen 
met zorg 
 

Over Filica 
Heleen Hofstra neemt u graag mee in de ontwikkeling van Filica: wat is het, waarom heeft zij de website gemaakt 
en waarom doet het er (volgens haar) toe?  
 
Wat is Filica? 
Filica is een website die ouderen en naasten helpt bij het vinden van een nieuwe plek om te wonen met zorg, wanneer 
thuis wonen niet meer gaat.  
Filica staat voor Finest Living & Care: vind de beste plek om te wonen met de juiste zorg. Het aantal ouderen groeit en 
de zorg is continu in ontwikkeling. Filica biedt de mogelijkheid op tijd te oriënteren en daarmee zelf regie te houden.  
U kunt zoeken op naam van een zorginstelling, maar ook op plaats en postcode. Daarnaast kunt u aangeven wat uw 
zorgvraag is en een keuze maken tussen reguliere of particuliere woonzorg.  
 
Waarom is Filica opgezet?  
Heleen werkte als manager in een wooncentrum voor senioren. Daar zag zij van dichtbij dat er behoefte is aan een 
platform als Filica. Familie weet niet waar ze moeten beginnen om een plek te vinden voor hun moeder en als mantel-
zorger blijf je zorgen tot het echt niet meer gaat. Pas dan realiseer je je dat er lange wachtlijsten zijn en het fijner was 
geweest om je eerder te oriënteren. Maar ja, waar moet je dan beginnen? Dat gaf de doorslag. Terwijl zij de website 
ontwikkel komt zij het advies tegen van de Raad van Ouderen, waarin zij het ministerie van VWS adviseerde één lan-
delijk platform te maken om mensen te helpen bij de keuze voor een zorginstelling. Het idee om Filica op te zetten en 
dit advies kruisen elkaar en versterkt Filica.  
 
Wat is er innovatief aan Filica? 

• het overzicht is speciaal gericht op de ouderenzorg, wanneer thuis wonen niet meer gaat  
• zoek op woonplaats of postcode en zie wat er in de buurt is 
• eenvoudig en toegankelijk, maar ook informatief  
• het brengt de ouderenzorg in beeld 
• mooie presentatie voor zorginstellingen  

 
Hebt u vragen of tips? Heleen Hofstra komt graag met u  in contact. Mail of bel via de website https://www.filica.nl  

https://www.beteroud.nl/nieuws/keuze-verpleeghuis-ondersteuning-nodig
https://www.filica.nl


 

 

 
Dementiemonitor 2022 – onderzoek bij mantelzorgers en 
mensen met dementie 
Dit onderzoek wordt iedere twee jaar gehouden om beter te snap-
pen wat er onder mantelzorgers leeft. Zij zijn namelijk onmisbaar 
in de zorg voor mensen met dementie. Door mantelzorgers te 
vragen hoe zij zorg en ondersteuning ervaren kan Alzheimer Ne-
derland nóg beter opkomen voor hun belangen en die van hun 
naasten. De Dementiemonitor loopt tot 30 juni 2022. 
 
Mensen met dementie 
De 8ste keer dat de Dementiemonitor wordt gehouden kent een 
primeur. Voor het eerst krijgen namelijk niet alleen mantelzor-
gers, maar óók mensen met dementie de mogelijkheid een vra-
genlijst in te vullen. Deze is de afgelopen maanden speciaal voor 
hen ontwikkeld door het Nivel en Alzheimer Nederland. 
 
Analyse en rapportage 
Na de afnameperiode worden de resultaten geanalyseerd door het 
Nivel en zal een uitgebreide rapportage worden opgesteld. Ook 
komen op deelonderwerpen infographics en factsheets beschik-
baar. Op die manier kunnen we de kennis over hoe mantelzorgers 
en mensen met dementie zorg en ondersteuning ervaren op een 
nog makkelijkere manier toegankelijk maken. 
 
Link naar de vragenlijst 
De Dementiemonitor Mantelzorg 2022 is te vinden op https://
ctsurvey.crowdtech.com/Questionnaire  Hier vindt u zowel de ver-
sie voor mantelzorgers als voor mensen met dementie. De De-
mentiemonitor loopt tot 30 juni 2022. 
 
Meer informatie 
Voor vragen over de Dementiemonitor Mantelzorg 2022 kunt u 
contact opnemen met Aron Woonink 
via dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl 

https://ctsurvey.crowdtech.com/Questionnaire
https://ctsurvey.crowdtech.com/Questionnaire
mailto:dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl


 

 

 
Diagnose dementie 
nauwkeuriger  bij men-
sen met een multicultu-
rele achtergrond  
Met nieuwe taal- en geheu-
gentesten kan de diagnose 
dementie nauwkeuriger 
worden gesteld bij mensen 
met een multiculturele ach-
tergrond. Neuropsycho-
loog Sanne Franzen ont-

wikkelde de testen samen met collega’s en beschrijft 
ze in haar proefschrift. https://lnkd.in/eQKKBBfb 
Wat zegt een taal- of geheugentest over de uitslag als die 
persoon de plaatjes van die test niet herkent, omdat het 
voorwerpen zijn die hij of zij nooit eerder heeft gezien? 
Die vraag stelde promovendus Sanne Franzen zichzelf 
toen ze in 2015 kwam werken bij de migrantenpoli van 
het Alzheimercentrum van het Erasmus MC. Niet zoveel, 
stelde ze vast. 
Ze noemt het voorbeeld van de heer A. die in 1992 uit 
Turkije emigreerde. ‘Bij hem werd op 36-jarige leeftijd 
parkinson vastgesteld. Hij kan lezen en schrijven in het 
Turks, maar zijn Nederlandse spreekvaardigheid is be-
perkt. Op basis van conclusies uit een neuropsychologisch 
onderzoek van een ander ziekenhuis werd besloten dat hij 
niet in aanmerking kwam voor een speciale behandeling. 
Uit een second opinion op de migrantenpoli van het Eras-
mus MC werd duidelijk dat hij de typisch Nederlandse 
voorwerpen, zoals stelten, uit de eerste test niet had her-
kend. Hij kwam alsnog in aanmerking voor de behande-
ling.’  
Lees meer in  
https://amazingerasmusmc.nl/neurologie/nieuwe-
multiculturele-taal-en-geheugentesten-voor-dementie  

 

https://lnkd.in/eQKKBBfb
https://amazingerasmusmc.nl/neurologie/nieuwe-multiculturele-taal-en-geheugentesten-voor-dementie
https://amazingerasmusmc.nl/neurologie/nieuwe-multiculturele-taal-en-geheugentesten-voor-dementie


 

 

Ziet u er op toe dat men-
sen zich senang voelen? 
- Residentie Buitenzorg 
zoekt leden Raad van 
Toezicht 
 
Stichting Residentie Buiten-

zorg is een organisatie voor cultuurspecifieke woonzorg-
diensten en is gespecialiseerd in wonen, welzijn en zorg 
voor de doelgroep Indische en Molukse ouderen en oude-
ren die zich daarmee verwant voelen. Residentie Buiten-
zorg is een kleine organisatie met sterke ambitie. De 
zorgdienstverlening wordt gefinancierd vanuit de Wet 
langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet maat-
schappelijke ondersteuning. De zorgdiensten worden van-
uit drie locaties geleverd, te weten: Groningen, Almelo en 
Drachten.  
 
SRB streeft naar een klantgerichte benadering en dienst-
verlening die zoveel mogelijk past bij de belevingswereld 
van de cliënten uit de Indisch-Molukse gemeenschap.  
 
De volgende kernwaarden voor de cliënt staan centraal: 
Gastvrijheid; respectvol; persoonlijk; gelijkwaardigheid; 
verbondenheid; participatie en de eigen regie door de cli-
ënt. De cliënt moet zich senang voelen. 
 
Van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt met 
name affiniteit met de doelgroep verwacht – sterke voor-
keur voor mensen met een Indische Molukse achtergrond 
- en het kleinschalig wonen (financiën en huisvesting) ver-
wacht. 
 
Meer informatie bij de voorzitter van de Raad van Toe-
zicht op  https://residentiebuitenzorg.nl/raad-van-toezicht  

 

https://residentiebuitenzorg.nl/raad-van-toezicht


 

 

Website met tools ‘Dementia in Cultural Mediation’  

De gloednieuwe website van een internationaal samenwerkings-
verband ‘Dementia in Cultural Mediation’ (DCUM project) is on-
line. Trots zijn zij op het eindresultaat na 2,5 jaar teamwork tus-
sen projectpartners uit Nederland (Healthy Ageing Network 
Northern Netherlands), België (Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen en Vrije Universiteit Brussel), Denemarken 
(Odense Hovedbibliotek) en Spanje (Matia Instituto). 
 
De website is opgebouwd als een online toolbox waar een 
breed aanbod aan inspirerende activiteiten uit de vier part-
nerlanden is te vinden. Naast video’s is er didactisch trai-
ningsmateriaal beschikbaar met de nodige tips en informa-
tie en een publicatie met aanbevelingen. Alles is vrij toe-
gankelijk en voor iedereen te downloaden.   
 
Wil jij ook meebouwen aan de best mogelijke kwaliteit van 
leven voor mensen met dementie en hun naasten? Klik dan 
snel op de link voor de nieuwe DCUM website! https://
dementiainculturalmediation.eu  
 
Aanvullende informatie over het project en de lokale sa-
menwerkingspartners is ook te lezen op de HANNN websi-
te: https://bit.ly/36FFJfq 

https://www.linkedin.com/company/healthy-ageing-network-northern-netherlands/
https://www.linkedin.com/company/healthy-ageing-network-northern-netherlands/
https://www.linkedin.com/company/expertisecentrum-dementie-vlaanderen/
https://www.linkedin.com/company/expertisecentrum-dementie-vlaanderen/
https://www.linkedin.com/company/vrije-universiteit-brussel/
https://www.linkedin.com/company/matia-instituto-gerontol%C3%B3gico/
https://dementiainculturalmediation.eu
https://dementiainculturalmediation.eu
https://bit.ly/36FFJfq


 

 

ACTIVITEITEN BREINBIEB FORUM GRONINGEN Mei/juni/juli 
2022 
 
Damochtenden met Fitter Brein in Forumbibliotheek De Wijert 
– 12 mei – 2 juni – 7 juli 

Dammen is goed voor het brein! Elke maand tot aan de zomer geeft Fitter Brein in Forumbibliotheek de Wijert een da-
mactiviteit van 10.30 – 11.30 uur. Deze wordt gegeven door Floris Tol, coördinator van Fitter Brein in Groningen. De ac-
tiviteiten zijn geheel gratis en iedereen is welkom om aan te schuiven. Floris neemt u mee in het prachtige damspel en 
leert u stapsgewijs de leuke tactieken en strategieën. Dammen houdt het brein fit en het is ook een gezellig spel om 
met meerdere generaties te beoefenen. Leer nieuwe mensen kennen en speel een potje onder het genot van een kop 
koffie of thee! 
 
Damochtend 
Forumbibliotheek De Wijert, Van Lenneplaan 10 Groningen 
12 mei / 2 juni / 7 juli  | 10.30 – 11.30 uur | gratis 
 
De toegang tot deze ochtend is gratis. Iedereen is welkom maar mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers zijn 
speciaal uitgenodigd. Opgave is mogelijk door een mail te sturen naar m.hopma@forum.nl 
 
Workshop Muziek bij geheugenproblemen in Forumbibliotheek Haren – 31 mei 
Een gezellige ochtend met muziek en een quiz, verzorgd door Muziekband TRITS in  Forumbibliotheek Haren! Samen 
met je naaste met geheugenproblemen kun je muziek luisteren en meedoen. Muziek is één van de laatste dingen in het 
brein dat vertrekt.  
Uit onderzoek is gebleken dat muziek de stemming positief kan beïnvloeden en een manier is om contact te maken. 
Vaak komen naar aanleiding van de muziek allerlei herinneringen, verhalen en emoties los.  Muziekband TRITS laat ou-
deren hun tienerjaren herleven met een repertoire uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Deze workshop is georgani-
seerd door het Forum in samenwerking met Humanitas. Laat je verrassen 
en zing en doe mee onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers!  
Forumbibliotheek Haren, Brinkhorst 3 Haren 
31 mei  I 10.30 – 11.30 uur I gratis 
 
De toegang tot deze ochtend is gratis. Iedereen is welkom maar mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers zijn 
speciaal uitgenodigd. Opgave is mogelijk door een mail te sturen naar m.hopma@forum.nl 
 
 

mailto:m.hopma@forum.nl


 

 

Spelochtenden op 19 mei  - 7 en 
16 juni 
Het spelen van spellen is goed voor 
het fit houden van het geheugen.  
Daarnaast is het ook nog eens ge-
zellig!  Onder begeleiding kan men 
met elkaar spellen spelen  uit de 
BreinBieb-collectie. Dit kunnen quiz-
zen zijn, maar ook memoryspellen 
of puzzels.  
 
Spelochtenden 
Forumbibliotheek De Wijert, Van 
Lenneplaan 10 Groningen 
19 mei & 16 juni  | 10.30 – 11.30 
uur | gratis 
 
Forumbibliotheek Haren, Brinkhorst 
3 Haren 
 7 juni  I 10.30 – 11.30 uur I gratis 
 
De toegang tot deze ochtend is gra-
tis. Iedereen is deze ochtend wel-
kom maar in het bijzonder uitgeno-
digd zijn mensen met geheugenpro-
blemen en mantelzorgers. Er is 
plaats voor maximaal 8 mensen. 
 
Opgave is mogelijk door een mail te 
sturen naar m.hopma@forum.nl  

Seniorenconferentie ‘Heft in eigen hand’ - 9 juni 2022 

Op donderdag 9 juni organiseert zaVie haar 
tweede Seniorenconferentie. De groep senio-
ren wordt nog altijd groter en is daarmee 
een essentieel onderdeel van onze maat-
schappij. Hoe komt het dan dat deze groep 
toch aan invloed inboet, koopkracht verliest 
en dat welzijn en welbevinden achteruit 
gaan? Tijd om het heft weer in eigen handen 
te nemen! 
 
Hoe kunnen we invloed uitoefenen bij ge-
meenten, maatschappelijke organisaties, be-
drijven en in de politiek? Wat is het nut van 
beïnvloeding en welke goede voorbeelden 
zijn er? Dit en meer komt aan bod op 9 juni.  
 
Het definitieve programma volgt, maar nu al 
een aantal namen: Jan Waaijer (voormalig 
burgemeester en bestuurslid Unie KBO), Be-
rend Hoekstra (voormalig burgemeester), 
Elles Bulder (lector Leefomgeving in Transitie 
op de Hanzehogeschool Groningen) en Wy-
cher van den Bremen (gedragsgenerator). 

 
Meer informatie en aanmelden 
 
Bekijk voor meer informatie de vooraankondiging. Het verdere programma 
wordt nader bekend gemaakt.  
 
Aanmelden kan al wel. Dit kan tot uiterlijk 25 mei bij Rosalie Vis-
ser, r.visser@zorgbelang-groningen.nl onder vermelding van aanmelden senio-
renconferentie. 

mailto:m.hopma@forum.nl
https://zavie.nl/wp-content/uploads/2022/03/Vooraankondiging-Seniorenconferentie-9-juni-2022-C.pdf
mailto:r.visser@zorgbelang-groningen.nl


 

 

 Steunpunt Mantelzorg ge-
meente Het Hogeland 

Zorgen voor een ander 
In de gemeente Het Hoge-
land zorgen veel mensen 
langdurig en onbetaald voor 

een naaste. Bijvoorbeeld voor een zieke partner, ouder of 
kind. Dit zijn onze mantelzorgers. Als mantelzorger heb 
je het niet altijd even makkelijk. Hoewel de zorg voor een 
ander veel voldoening geeft, kun je als mantelzorger ook 
overbelast raken. Dit kan ertoe leiden dat je zelf niet 
meer lekker in je vel zit en dat je jouw zorgtaak niet 
meer optimaal uit kan voeren. 
Hoe helpen wij jou? 
Herken jij je hierin? Dan is het fijn om te weten dat Men-
senwerk Hogeland jou kan helpen. Onze medewerkers 
bieden praktische hulp en emotionele begeleiding bij 
overbelasting. Ook kunnen we jou informatie en advies 
geven en een luisterend oor bieden. We organiseren bij-
eenkomsten met lotgenoten, geven speciale aandacht 
aan jonge mantelzorgers en helpen bij het zoeken naar 
een passende oplossing voor respijtzorg, het tijdelijk en 
volledig overnemen van de mantelzorgtaken. 
Onze begeleiding 
Alle mantelzorgers in de gemeente Het Hogeland kunnen 
bij ons terecht. Ben je nog niet als mantelzorger bij ons 
aangemeld? Vul dan onderstaand formulier in. Heb je al 
eens een formulier ingevuld om je aan te melden als 
mantelzorger, dan hoef je dit niet overnieuw te doen! 
Kosten 
De ondersteuning die wij bieden is gratis. 
Informatie op https://www.mensenwerkhogeland.nl/
mantelzorg/  

https://www.mensenwerkhogeland.nl/mantelzorg/
https://www.mensenwerkhogeland.nl/mantelzorg/


 

 

Inspiratiesessie ‘In balans met de 
tool MantelzorgBalans, hoe blijf ik 
dat als mantelzorger?’ op 17 mei 
2022 
Mantelzorger zijn voor iemand met een 
chronische ziekte of in de laatste levens-
fase vraagt veel. Je komt voor 
(moeilijke) keuzes te staan, moet gren-
zen stellen om je eigen mentale en fysie-
ke gezondheid op pijl te houden en tege-

lijk rekening houden met de wensen en behoeftes van je 
naaste. 
Zorgen voor een naaste en ook zelf overeind blijven, hoe 
doe je dat? Wat heb jij nodig om hierin de regie te nemen? 
Hoe kom je in deze hectische tijd nog aan jezelf toe? Hoe 
ondersteun je iemand die voor deze keuzes komt te staan? 
Wat staat op het programma? 
Tijdens de inspiratiesessie brengen we de perspectieven van 
de mantelzorger, de patiënt en de beroepskracht of vrijwilli-
ger bij elkaar. Centraal staat de vraag: ‘Wat heb ik als man-
telzorger nu eigenlijk nodig om gezond en op de been te 
blijven?’. We gaan het onder andere hebben over de tool 
MantelzorgBalans die kan helpen bij het maken van keuzes, 
én het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Ook ande-
re hulpmiddelen komen aan bod. 
Voor en door wie? 
De inspiratiesessie is bedoeld voor beroepskrachten, man-
telzorgers en vrijwilligers in Groningen, Friesland en Dren-
the. 
Trainers zijn Wilco Kruijswijk van MantelzorgNL en Jolanda 
Fritsma van Zorgbelang Groningen. 
Meedoen? 
Je kunt je aanmelden via https://www.zorgbelang-
groningen.nl/agenda/inspiratiesessie-mantelzorger-in-
balans  

Meer info op https://www.platformpouwer.nl/agenda-
item?id=19  

https://www.mantelzorg.nl/professionals/wilco-kruijswijk/
https://www.zorgbelang-groningen.nl/medewerker/jolanda-fritsma/
https://www.zorgbelang-groningen.nl/medewerker/jolanda-fritsma/
https://www.zorgbelang-groningen.nl/agenda/inspiratiesessie-mantelzorger-in-balans
https://www.zorgbelang-groningen.nl/agenda/inspiratiesessie-mantelzorger-in-balans
https://www.zorgbelang-groningen.nl/agenda/inspiratiesessie-mantelzorger-in-balans
https://www.platformpouwer.nl/agenda-item?id=19
https://www.platformpouwer.nl/agenda-item?id=19


 

 

Minister Helder: geen extra verpleeghuis-
plekken 
 
Minister voor Langdurige Zorg Conny Helder her-
haalde de afgelopen maanden nogmaals dat er 
wat haar betreft geen extra verpleeghuisplekken 
bijkomen. Verpleegzorg moet anders worden inge-
vuld in de toekomst. 
Minister Conny Helder vertelt het kabinet inzet op 
preventie en zo lang mogelijk thuis wonen. Ze ver-
wacht dat in de toekomst ouderen, ook met de-
mentie, thuis kunnen blijven wonen. “De 130.000 
verpleeghuisplekken die we nu hebben, behouden 
we. Maar we kunnen de groei van 25.000 ver-
pleeghuisplekken die we nodig hebben niet op de-
zelfde manier vormgeven, omdat we daar de me-
dewerkers niet voor hebben.” Daarmee houdt ze 
vast aan wat ze in de Tweede Kamer zei. 
 
Verpleeghuis 
Voor wie verpleegzorg thuis niet langer kan, moet 
een verpleeghuisplek beschikbaar zijn, zegt Hel-
der. Wat in de toekomst de criteria zijn om voor 
die schaarse verpleeghuisplekken in aanmerking 
te komen, dat vertelt Helder er niet bij. 
 
Bestuurlijke afspraken 
Branchevereniging ActiZ vindt dat het kabinet 
hiermee ingaat tegen de in 2021 gemaakte be-
stuurlijke afspraken. Er zouden namelijk 25.000 
nieuwe verpleegzorgplekken bij komen voor 2026, 
bestaande uit een mix van verpleeghuisplekken en 
andere vormen van verpleegzorg. 
 

Transformatieagenda Ouder Worden 
2040  
Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten 
we op de top van de vergrijzing. De verou-
dering van onze samenleving geeft kansen 
en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? 
Hoe blijven we gezond en krijgen we pas-

sende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van 
een groter wordende groep ouderen? Om deze vragen te beant-
woorden hebben publieke en private organisaties, kennis- en over-
heidsorganisaties en burgers de krachten gebundeld. Gezamenlijk 
hebben we een transformatieagenda ontwikkeld voor een duurza-
me toekomst van ouder worden in Nederland. 

 
 Deze agenda heeft vijf overkoepelende thema’s: 
·      Mee doen: Van oud zijn naar goed ouder worden; 
·      Ertoe doen: Van betrokken werk naar waardevolle bijdrage; 
·      Samen doen: Van eigen huis naar samen-wonen; 
·      Vitaal doen: Van liever niet ziek naar meer vitale jaren; 
·      Digitaal doen: Van individueel innoveren naar digitaal verbon-
den. 
  
Bij elk thema wordt vermeld waar we ons voor in moeten zetten, 
wat daarvoor nodig is en welke acties dat behoeft. De presentatie 
van deze transformatieagenda Ouder Worden 2040 vormt de start 
van een maatschappelijke dialoog om alle vraagstukken rond leven 
in een ouder wordende samenleving te verkennen, de nodige stap-
pen te zetten naar bewustwording en draagvlak in de samenleving, 
en gezamenlijk in actie komen. 
 
De publicatie onder redactie van Philip J. Idenburg Marilyn 
Haime Tom Schoen Frank Hagelstein Michel Van Schaik is gratis 
te downloaden op: https://lnkd.in/e8WWS43r 

https://www.zorgvisie.nl/onrust-over-invulling-van-verpleegzorgplekken/
https://www.zorgvisie.nl/onrust-over-invulling-van-verpleegzorgplekken/
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAB3bBC0BIL2jwkrZkAmFFqerjnF--7H6BCc
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAAEi3S0B_urTg1AvR3bZkne7c-aXoWHezbw
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Kleinschalig wonen uitgelicht            

In elke nieuwsbrief een kleinschalige vorm van wonen 

Wonen in de 21ste eeuw – open dag 
woongemeenschappen. Zet gemeenschappelijk wonen 50
-plus op de kaart op 21 mei 2022 
 
Zaterdag 21 mei 2022 openen woongemeenschappen in heel 
Nederland (en daarbuiten) hun deuren. Om zo bekendheid te 
geven aan gemeenschappelijk wonen in brede zin en de eigen 
gemeenschap in het bijzonder. De LVGO is medeorganisator 
van deze dag.  
Meer info op https://www.lvgo.nl/open-dag-
gemeenschappelijk-wonen-doe-mee  
 
LVGO 
De LVGO stimuleert het gemeenschappelijk wonen 50plus door 
het delen van kennis en belangenbehartiging van hun leden. 
 
Als 50plusser denk je na over hoe je ook straks plezierig kunt 
wonen en leven. In een woongemeenschap bijvoorbeeld. Daar 
woon je zelfstandig met behoud van privacy.  
Daarnaast zijn er in en rond het gebouw ruimtes en voorzienin-
gen die je met de andere bewoners deelt.  
Dankzij de gezamenlijke activiteiten en onderlinge betrokken-
heid draagt iedereen bij aan een prettige en levenslustige ma-
nier van ouder worden. Nederland kent inmiddels al honderden 
woongemeenschappen en dit aantal groeit snel. 
 
De LVGO bestaat sinds 1985. Een aantal van onze leden – 

woongemeenschappen door het hele land – bestaat ook al zolang. Dat betekent decennia lang ervaring met gemeen-
schappelijk wonen.  
Deze kennis en ervaring komt samen in de LVGO en delen (en ontwikkelen) zij graag met hun leden en andere belang-
hebbenden zoals gemeenten, landelijke overheid, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. 

https://www.lvgo.nl/open-dag-gemeenschappelijk-wonen-doe-mee
https://www.lvgo.nl/open-dag-gemeenschappelijk-wonen-doe-mee


 

 

Twitterberichtje  

Jaarverslag - Verhalen over 2021, verteld 
door mensen die met en voor ons werkten.  
 

Immers:  
 
'Numbers don't tell the story, people do.' 

 WEBINAR omgaan 
met het ouder wor-
dende brein 
en dementie –  9 mei 
2022 

 
Op maandag 9 mei aan-
staande van 19-20 uur 
neemt Barbara van Op-

pelaar je in een actief webinar mee in het beter contact 
maken met mensen met een ouder wordend of door 
bijvoorbeeld dementie beschadigd brein. 
In dit webinar  vooral wat er nog wel mogelijk wanneer 
je brein hapert en leren we hoe we als omgeving er-
voor kunnen zorgen dat iemand nog zo lang mogelijk 
mee kan blijven doen! 
Wil je zelf ervaren wat de mogelijkheden zijn, meldt je 
dan snel aan. 
Dat kan via een PB op linkedin https://
www.linkedin.com/in/barbaraoppelaar  of 
via barbara@ervarea.nl. De kosten voor het webinar 
bedragen 20 Euro. Het webinar is geschikt voor ieder-
een die in zijn privé- of werkzame leven te maken 
heeft met mensen met dementie. 

https://www.linkedin.com/in/barbaraoppelaar
https://www.linkedin.com/in/barbaraoppelaar
mailto:barbara@ervarea.nl


 

 

 

...en theater 
    
Liefsteling 
 
Liefsteling is een ode aan de liefde op 
leeftijd. Maar wat als je geliefde veran-

dert door dementie?  
 
Documentairemaker Eva van Barneveld volgde Hetty 
(76) en Jeanne (91) anderhalf jaar tijdens deze in-

grijpende, maar 
ook mooie jaren, 
waarin de liefde 
ondanks alles 
overeind blijft. 
 
De dementie zorgt 
regelmatig voor 
ingewikkelde situ-
aties, al heeft 
Jeanne niet door 
hoe de dementie 
haar beperkt.  
 
Hetty vindt het 

daardoor extra lastig om hulp in te schakelen.  
 
Want is een casemanager dementie niet het begin 
van het einde?  
Hoe zorg je dat je je geliefde in haar waarde laat en 
tegelijkertijd jezelf kunt blijven?  
Het zijn vragen die voor veel mantelzorgers herken-
baar zijn. 
 
Kijk op https://ralffilm.nl/portfolio/liefsteling  

Bijeenkomsten over Leeftijdsdiscriminatie of Ageism – 25 
mei en 14 juni 2022 
 
Graag nodigen Platform Pouwer, Groningen Plus en Denktank60+ 
Noord u uit voor twee bijeenkomsten op 25 mei en 14 juni over 
leeftijdsdiscriminatie oftewel Ageism. 

 
Want wij zeggen JA tegen 
ouder worden en NEE te-
gen leeftijdsdiscriminatie. 
 
Wilt u met ons meedenken: 
hoe kunnen we daar een 
goed gesprek over organise-
ren? 
 
Op 25 mei en 14 juni van 
10.00 – 12.30 uur gaan wij 
bij het Clockhuys (Brinkhorst 
3 in Haren) in gesprek over 

ouder worden en leeftijdsdiscriminatie.  
Hierbij gebruiken wij een film van een conferentie van de WHO 
over het verminderen en voorkomen van Ageism.  
 
Aanmelden? 
Wilt u graag uw stem laten horen, en deelnemen aan deze bij-
eenkomsten? Dan kunt u zich aanmelden bij Platform Pouwer 
door te mailen naar pouwer@zorginnovatieforum.nl of te bellen 
naar 050 800 3245.  
Wilt u dan uw naam, e-mailadres en kort iets over uw achter-
grond (bijvoorbeeld oudere, beleidsmedewerker, educatief mede-
werker, en – indien van toepassing – organisatie) naar ons mai-
len?  

https://ralffilm.nl/portfolio/liefsteling
mailto:pouwer@zorginnovatieforum.nl


 

 

 Technologie Tip   

  
Wat doet het flexobed en voor wie 
is het bedoeld? 
 

Het flexobed is een bed voor cliënten die wel kunnen 
staan, maar niet zelf van zit naar lig kunnen komen en 
omgekeerd. Het flexobed kan zich automatisch vervor-
men tot zitting. Je kunt verschillende standen instellen. 
Bijvoorbeeld een stand voor tv-kijken en voor slapen. De 
leverancier stelt deze standen in als hij het bed levert, op 
maat voor de cliënt. De standen zijn later altijd bij te 

stellen. Daar komt de le-
verancier zo vaak als no-
dig voor langs.  
De zorgmedewerker of 
de cliënt zelf bedient het 
flexobed met een af-
standsbediening. Het in-
draaien van het bed 
duurt ongeveer een hal-
ve minuut. 
Voor somatische cliënten 

bestaan nog niet zoveel technologische oplossingen. Wel-
Thuis zoekt juist praktische technologieën, om cliënten 
meer zorg op maat te bieden en het werk van zorgmede-
werkers te verlichten. WelThuis gebruikte het flexobed al 
in de thuiszorg. En zet het nu ook in het verpleeghuis in. 
De doelgroep zijn cliënten die half verlamd zijn, maar 
nog wel een goede balans hebben en rechtop kunnen zit-
ten. Samen met de leverancier hebben zorgmedewerkers 
van WelThuis gekeken welke aanpassingen nodig waren 
om het bed in het verpleeghuis te kunnen gebruiken. De 
flexobedden in het verpleeghuis zijn bijvoorbeeld hoger, 
zodat er een tillift onder past. 

Informatiemorgen geheugenverlies 
vrijdag 20 mei 2022 in Hoogezand 
 
Op vrijdag 20 mei van 9.30 tot 12.00 uur 
organiseert de bewonersorganisatie 
Spoorstraat-Kieldiep een informatiemor-
gen voor belangstellenden.  

Iedereen die te maken heeft met een vorm van geheugen-
verlies of daar vragen over heeft, is van harte welkom de 
ochtend bij te wonen.  
 
De bijeenkomst start om 09.30 uur in het wijkcentrum 
Spoorstraat-Kieldiep, Erasmusweg 2f, in Hoogezand.  
 
De bijeenkomst wordt geopend door de heer Peter Verschu-
ren, wethouder van de gemeente Midden-Groningen. Daarna 
neemt de heer Wycher van den Bremen u mee in de wereld 
van geheugenverlies. Hij zal het een en ander laten zien hoe 
de leefwereld van iemand met geheugenverlies er uit kan 
zien. De heer Van den Bremen is een deskundige op gebied 
van dit onderwerp. Aan het bijwonen van deze bijeenkomst 
zijn geen kosten verbonden.  
 
Deze ochtend wordt georganiseerd door de bewonersorgani-
satie Spoorstraat-Kieldiep in samenwerking met Ger Oude-
kerk van Oudekerk Advies.  
De bewonerscommissie wil ervoor zorgen dat in de wijk vol-
doende aandacht is voor het onderwerp geheugenverlies.  
 
Aanmelding 
Omdat de ruimte beperkt is in het wijkcentrum, wordt u ge-
vraagd om zich van te voren aan te melden bij het wijkcen-
trum 0598-327474 of bij Harry van der Wal op telefoonnum-
mer 06-43 57 07 60.  



 

 

Tip……..Het lezen waard  
 
Welke dag is het vandaag?  

Het lukt Francis steeds minder om haar vergeet-
achtigheid te verbergen. Het gaat verder dan af 

en toe een naam vergeten. Als ze in haar geboorteplaats, waar 
ze haar hele leven woont, de weg kwijtraakt, weet ze hoe laat 
het is.  

Dementie kondigt zich aan. Deze strijd 
zal ze niet winnen. Dat heeft ze bij haar 
moeder en oma wel gezien. Francis 
woont op het erf van haar dochter Stella, 
die alleen met haar drie kinderen woont. 
Jarenlang paste Francis op de kleine kin-
deren. Nu passen de kinderen, die on-
dertussen pubers zijn geworden, op 
haar. De kleinkinderen zijn bezorgd, 
maar hebben met (en om) oma ook veel 
plezier. Door de goede zorgen van Stel-
la’s gezin en de liefde tussen de genera-
ties kan Francis lange tijd veilig 
'zelfstandig' wonen.  

Uiteindelijk houdt dit geen stand. Tot verdriet van dochter en 
kleinkinderen moet Francis worden opgenomen.  

Hoe te bestellen? https://www.boekenvanrina.nl  

 
Boeken – 50 – over mensen en dementie 
Lees meer over de boeken in Boeken – 50 – over mensen 
en dementie 

Alzheimer Café Haren - Voeding en dementie  - 
Dinsdag 3 mei –19.30 uur  
ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren  
Toegang gratis  
 
Voeding en dementie. Hoe zorgt u ervoor dat de voe-
dingszorg belevingsgericht is én past bij de voedingsbe-
hoefte van diegene met dementie?  
Tijdens deze bijeenkomst behandeld diëtiste Ine van 
Dijk de vier fasen van dementie.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Lydia Woldendorp, tel. 050-5852527 of 
l.woldendorp@zinnzorg.nl   

Wet zorg en dwang bij kleinschalig wonen 
 
Om locaties van kleinschalig 
wonen te helpen bij de toe-
passing en implementatie 
van de Wet zorg en dwang 
ontwikkelde BVKZ in sa-
menwerking met Vilans een 
overzicht met veel gestelde 
vragen.  
 
Nieuwsgierig?  
Download de publicatie 
op https://bvkz.nl/nieuws/
veelgestelde-vragen-wzd-
kleinschalige-woonvormen/  
 

https://www.boekenvanrina.nl
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Boeken-%E2%80%93-50-over-mensen-en-dementie.pdf
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mailto:l.woldendorp@zinnzorg.nl
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https://bvkz.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-wzd-kleinschalige-woonvormen/


 

 

Gedicht 

Zorgen als mantelzorger 

 

 

 


