
D E M E N T I E J O U R N A A L

Partners
De gemeente Albrandswaard wil zich samen met diverse organisaties inzetten voor een Dementievriendelijk Albrandswaard. 
De volgende partners onderschrijven de doelstellingen van Dementievriendelijk Albrandswaard:
Aafje      Samendementievriendelijk.nl
Alzheimer Nederland   Stichting de Toekomst    
Argos Zorggroep    Welzijn Albrandswaard
Gemeente Albrandswaard             Zorggroep de Laren
Meer informatie of een bijdrage leveren aan een Dementievriendelijk Albrandswaard? Neem dan contact op met Marlies Burger 
via m.burger@welzijnalbrandswaard.nl.
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1 op de 5
Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een 
vorm van dementie, waarvan de ziekte 
van Alzheimer de meest voorkomende 
is. Hoe ouder je wordt, hoe groter je 
risico op dementie. Door gezond te 
leven kun je het risico op dementie 
verkleinen. Dementievriendelijk 
Barendrecht vraagt aandacht voor 
de ziekte dementie en er worden 
verschillende activiteiten en cursussen 
aangeboden voor mensen die hier te 
maken krijgen.

Omgaan met dementie
Neem iemand met dementie serieus
 Laat iemand met dementie in zijn/haar waarde en neem diegene serieus. Wees belangstellend en ga zo veel         
          mogelijk mee in zijn/haar beleving.
 Stel jezelf voor en vertel wat je komt doen. Een naambordje kan helpen. Hij of zij herkent jou mogelijk niet                
          (meer).
 Praat in korte zinnen. Stel één vraag per keer. Wacht even totdat je reactie krijgt. Kijk of hij/zij jou begrijpt. 

Stel iemand met dementie gerust
 Maak oogcontact of leg voorzichtig even je hand op de arm van iemand met dementie voordat je iets zegt.
 Vraag toestemming (“vindt u het goed als...”) voordat je handelt. Dat stelt gerust en zo laat je de regie bij 
           degene met dementie.
 Geef complimentjes! Zo krijgt iemand het gevoel iets goed te kunnen en daardoor groeit de eigenwaarde.

Mantelzorg Adviespunt
De mantelzorgconsulentes van Welzijn Albrandswaard zijn 
er om in te spelen op de behoefte van de mantelzorger. Zij 
organiseren dan ook gerichte acties op dementie. Daarnaast 
nemen ze deel aan overleg met de casemanagers dementie. 
Hierin wordt besproken wie wat kan betekenen in zijn of haar 
rol. Mantelzorgconsulente Heleen Visser licht toe: “er is een 
contactgroep genaamd ‘vergeet me niet’, hier worden ervaringen 
gedeeld en tips uitgewisseld. Ook wordt er gekeken naar 
draagkracht en draaglast. Wat heeft de mantelzorger nodig om 
het vol te kunnen houden? Zij geven dan ook zelf aan waar ze 
behoefte aan hebben en hier worden de bijeenkomsten naar 
ingericht.” 

Daarnaast voeren zij ook individuele gesprekken en kunnen 
ze de mensen doorverwijzen naar bijvoorbeeld een training, 
respijtzorg of activiteiten. Meer informatie of in gesprek met één 
van de consulentes? 

Neem contact op via 010 501 83 22 of 
mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl

Mantelzorgconsulentes Heleen Visser en Karin de Witte

In gesprek met..
Wethouder Mieke van Ginkel en directeur-bestuurder Tonia Ruybroek 
(Welzijn Albrandswaard)
Ieder jaar krijgen er mensen dementie. Uit onderzoek blijkt 
dat de kans op dementie toeneemt met de leeftijd. Met 
een vergrijzende maatschappij betekent dit dat we er in de 
maatschappij steeds meer mee te maken krijgen. Cijfers tonen 
aan dat 70 procent van de mensen met dementie ‘gewoon’ in 
de wijk woont met een mantelzorger. Ook wethouder Mieke 
van Ginkel en Tonia Ruybroek zijn in aanraking gekomen met 
dementie, een ziekte die zij onder de aandacht willen brengen. 
“Bij mij was dat mijn oma”, vertelt de wethouder. “Samen ga je 
een reis aan en zie je haar leefwereld veranderen. En ik ben niet 
de enige; voor veel mensen geldt dat zij iemand in de omgeving 
kennen of hebben gekend met dementie.” Tonia Ruybroek had 
een oud-tante in Amerika die ging dementeren. Precies in de 
coronaperiode. “Dat maakte het extra zwaar. Gelukkig waren er 
veel vrijwilligers; dan zie je weer hoe belangrijk het is om mensen 
om je heen te hebben.” 
Dementievriendelijk
Albrandswaard zet zich sinds september 2022 actief in voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Van Ginkel: “Als 
gemeente denken we na hoe we er voor deze mensen kunnen 
zijn. Daarnaast zorgen we voor meer bewustwording en hopen 
we taboes rondom dementie te doorbreken.” En de inspanningen 
hebben zich uitbetaald: Albrandswaard is sinds oktober dit jaar 
officieel een dementievriendelijke gemeente. Iets om trots op te 
zijn, toch? “Zeker”, aldus de wethouder. “Maar ik ben ook trots 
op alle activiteiten die door de werkgroep worden georganiseerd 
en dat het ons lukt jonge mantelzorgers in beeld te krijgen én 
activiteiten voor hen op te zetten. En natuurlijk ben ik enorm 
trots op alle mantelzorgers die zich inzetten voor hun naasten.” 
Binnenkort leest u het volledige interview in De Schakel.


