
 

Verslag koffieochtend  

met een lezing over Dementie. 

   

De opkomst voor de lezing over dementie was groot, we krijgen hoe langer hoe 

vaker met dementie te maken, is het niet bij onszelf, dan wel in onze nabije 

omgeving. De lezing werd geopend door Lia Dijkers. Zij werkt voor Wonen met 

gemak. Door aanpassingen in uw woning kunnen wij zo lang mogelijk in ons eigen 

huis blijven wonen. Ook de nodige ‘hulpmiddelen’ voor in huis had zij bij zich. Zij gaf 

het woord aan Pauline v d Stoel die voor StiB werkt, ( Steunpunt informele zorg 

Breda. ) StiB werkt op vrijwillige basis en geeft ondersteuning aan alle 

mantelzorgers, zowel praktische als emotioneel. Er zijn cursussen en workshops. Ook 

zorgen zij voor zorgvrijwilligers en doen familiegesprekken. Dit is allemaal gratis 

behalve wanneer je een cursus wilt volgen, dan vragen zij een kleine bijdrage.                                                                                                                      

Pauline werkt in de geheugenwinkel, Medi Point aan de Heerbaan 100. Zij begon te 

vertellen over dementie en hoe je dat kunt herkennen.  Er ging iedere keer een golf 

van herkenning door de zaal en iedereen wilde het zijne vertellen! Zij vertelde dat er 

wel 50 soorten van dementie bestaan! Zij vertelde over de 3 bekendste, Alzheimer, 

Vasculaire dementie,(vaten) en Lewy body.                                                      

De meeste mensen op leeftijd, ook jongeren trouwens vergeten vaak wat, vooral 

namen! Dit heeft niks met dementie te maken waar wij toch snel bang voor zijn! 

Vooral deze tijd waarin wij leven is het vaak vliegen en rennen, ons hoofd loopt ‘vol’ 

en dus vergeten wij makkelijk iets! Geen zorgen maken zegt Pauline, dit is heel 

normaal. Dementeren begint meestal met het verliezen van je dagritme, niet goed 

weten waar de spullen liggen, verkeerde deur pakken, niet meer weten hoe je je 

moet aankleden, dingen op de verkeerde plaats leggen en ga zo maar door.  De 

huisarts zelf kan een testje afnemen of doorsturen naar de ‘geheugenpoli’ in het 

ziekenhuis. Pas wanneer de diagnose dement is vast gesteld heb je deze ziekte, 

eerder niet! Roken, alcohol en een slecht voedingspatroon zijn grote boosdoeners!! 

Iedere slok alcohol vernietigt hersencellen! Op een hersenscan is het tegenwoordig 

te zien, het neerslaan van de eiwitten is aantoonbaar en veroorzaakt de ziekte.                                                                            

Tegenwoordig bestaan er eigenlijk maar twee manieren van wonen, of thuis of naar 

een verpleeghuis (wat meteen het eindstation is!) Verzorgingshuizen zijn er bijna niet 

meer, vandaar de grote vraag naar hulp en hulpmiddelen om maar zo lang mogelijk 

thuis te kunnen wonen. Verhuizen is zeer verwarrend voor dementerenden, ze zijn 

dan hun oriëntatie helemaal kwijt! Een gesprek voeren is ook niet makkelijk, ga er 

niet teveel tegenin maar praat met ze mee. Wanneer iemand kwaad wordt tot het 

agressieve toe probeer het dan met ‘afleiden’ dit werkt meestal. Houd het vooral 

simpel! Eenvoud, rust en regelmaat zijn erg belangrijk! Hoe startten wij ons leventje 

ook alweer? Rust Regelmaat en Reinheid toch? Dan is de cirkel weer bijna rond!                                                                  

Het was zeer interessant en leerzaam. 

Marijke. 


