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Zo lang mogelijk thuis blijven wonen in je eigen ver-
trouwde omgeving. De meeste ouderen willen dat. 
Voor mensen met dementie is dat niet anders. 
Een goede samenwerking tussen zorg, welzijn, 
woningcorporatie en gemeente kan de ingrijpende 
verhuizing naar een verpleeghuis uitstellen of 
voorkomen.

Samen met lokale partners verkennen wat de mogelijkheden zijn 
om bestaande woningen en nieuwbouw geschikt te maken voor 
mensen met lichte tot matige dementie en hun mantelzorgers. 
Dat is de rol van SPECTRUM, partner met elan bij twee 
pilotprojecten Wonen en dementie, in de gemeenten Lochem en 
Wijchen. 
Zo heeft in Lochem de woningcorporatie een aantal 
huurwoningen aangepast, op advies van de getrainde vrijwillige 
woonadviseurs en de trajectbegeleider.

De meerwaarde van deze projecten is niet alleen dat 
mensen met beginnende dementie langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen, maar dat de zelfredzaamheid van de 
dementerende en de ondersteuning door mantelzorgers zo lang 
mogelijk in stand blijft. 
Met de ervaringen uit deze pilot kunnen anderen nu hun 
voordeel doen.

Opplussen met dementie

Er zijn veel mogelijkheden als het gaat om het verbeteren van 
de woonomgeving van mensen met dementie. Belangrijke 
aspecten zijn:
een veilige woning, die herkenbaar is, vertrouwd voelt en 
waarin de bewoner met dementie zich gemakkelijk kan oriën-
teren en vrij kan bewegen. 

Zo kan de inrichting van het huis wellicht eenvoudiger en 
overzichtelijker. Geluidprikkels kunnen weggehaald worden 
of de verlichting sterk verbeterd. Een simpele aanpassing als 
een temperatuurbegrenzer op de warmwaterkraan, maakt 
douchen en afwassen weer veilig. Een contrasterende wc-
bril maakt de oriëntatie eenvoudiger. Drempels verlagen 
of afronden voorkomt de kans op vallen. Er bestaan ook 
technologische mogelijkheden om iemand te monitoren zonder 
de bewegingsvrijheid te veel te hoeven beperken.

Het gaat er niet om, om in een keer alle middelen uit de kast 
te halen, maar om goed gedoseerde aanpassingen. Zo blijft 
de woonomgeving voor de dementerende herkenbaar en 
vertrouwd.

Geen luxe maar noodzaak

De verwachte groei van het aantal mensen met dementie gaat 
gepaard met een krimpend aanbod op de arbeidsmarkt en een 
toename van de kosten voor zorg. 

De rijksoverheid zet in op het verlagen van de kosten en heeft 
de criteria om in aanmerking te komen voor intramurale zorg 
aanzienlijk aangescherpt. Thuis wonen is goedkoper dan 
intramuraal wonen. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de 
gemeenten. De extramurale begeleiding en ondersteuning 
(zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4) worden overgeheveld 
van het rijk naar de gemeenten, ofwel van AWBZ naar Wmo. 
Dat betekent dat er een aantal randvoorwaarden geregeld 
moet worden in de omgeving van mensen met dementie en hun 
mantelzorger, zodat thuis blijven wonen een reële optie is.

TOP 5: wat is nodig?

Er zijn betaalbare, samenhangende voorzieningen nodig op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. Het gaat niet alleen om 
woningaanpassingen. Minstens zo belangrijk is ondersteuning 
die past bij de persoonlijke situatie van de dementerende en zijn 
of haar mantelzorger. 

1. Een geschikte woning is een essentiële randvoorwaarde 
om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De 
woningvoorraad moet hier dan wel op voorbereid zijn. 

2. Een ‘attente wijk’ en een betrokken sociaal netwerk 
van familieleden, vrienden, collega’s, vrijwilligers, buurt of 
verenigingsleven, dat de mantelzorger ondersteunt bij de 
zorg en opvang van de dementerende.  

3. Een vaste begeleider die signaleert, coacht, coördineert, 
monitort en doorverwijst. 

4. Respijtzorg en crisisopvang, zodat de mantelzorger even 
op adem kan komen en om in acute gevallen opvang te 
bieden. Bijvoorbeeld dagopvang en dagactiviteiten, een 
tijdelijk en flexibel logeeradres of oppas aan huis. 

5. Praktische ondersteuning in de vorm van huishoudelijke 
hulp bij de dagelijkse werkzaamheden of bij het 
organiseren van het huishouden en vervoer naar en 
van sociale activiteiten, om mensen te kunnen blijven 
ontmoeten en voor een zinvolle daginvulling.

 

Wat levert het op?

Mensen met beginnende dementie kunnen langer 
zelfstandig thuis wonen en het moment uitstellen waarop 
intramurale opname onvermijdelijk is. Een verhuizing is voor 
iedereen stressvol, maar voor dementerenden betekent het 
meestal een versnelde achteruitgang.

Mantelzorgers ervaren minder belasting, zodat zij langer in 
staat zijn – op een prettige manier – te blijven zorgen voor hun 
naasten met dementie. Als de dementerende in staat is om zelf 
spullen te vinden en de omgeving te herkennen, vermindert dit 
de zorg en stress bij hun mantelzorgers.

Woningcorporaties kunnen - door de nodige aanpassingen 
uit te voeren - hun woningaanbod geschikter maken voor een 
bredere doelgroep. Daarmee spelen zij in op de toekomstige 
behoefte van bewoners. Ook vergroot het hun kennis van en 
contact met deze doelgroep. Woningaanpassing sluit aan op de 
kerntaak van corporaties: passende  en betaalbare woningen 
verhuren aan minder draagkrachtigen. Het kan bovendien 
schelen in de mutatiekosten.

Voor zorginstellingen vermindert de druk op de wachtlijst 
voor de beperkte plaatsen in een zorginstelling. En als de 
dementerende beter in staat is zich te redden, maakt dat het 
werk van de zorgprofessional makkelijker en prettiger. 

De woning een veilige haven 

Door dementie verliezen mensen grip op hun leven. Hun 
oriëntatievermogen, geheugen, herkenning en begrip nemen 
geleidelijk af. Elke dag beginnen zij weer opnieuw aan een 
reis vol verrassingen, ook al is de dag hetzelfde als de dag 
van gisteren. Dementerenden en hun mantelzorgers ervaren 
verdriet, angst en stress over dit verlies en moeten leren 
hiermee om te gaan. 
Naast het functieverlies geldt voor verreweg de meeste 
mensen met dementie dat zij een hoge leeftijd hebben. Dat 
gaat meestal gepaard gaat met fysieke achteruitgang, zoals 
beperking van het gezichtsvermogen en mobiliteit.

“Jezelf thuis voelen 

geeft een gevoel van veiligheid, 

vertrouwdheid en herkenning.”

Door de achteruitgang van het geheugen en het begrip wordt 
de woning steeds minder ervaren als de veilige haven, met als 
gevolg angst, achterdocht en somberheid.
Relatief eenvoudige tips, aanpassingen in de woning of 
inrichting, technologische voorzieningen en hulpmiddelen, 
kunnen een uitkomst bieden voor dementerenden die het 
zelfstandig wonen als steeds lastiger en onveilig gaan ervaren. 
Daarmee kan een situatie gecreëerd worden die stress en 
onrust voorkomt en mantelzorgers ondersteunt bij de zorg 
voor hun naasten. Zo kan overbelasting van de mantelzorger 
worden voorkomen waardoor intramurale opname voor 
mensen met dementie kan worden uitgesteld.

Prognose

In Nederland hebben in 2013 zo’n 256.000 mensen 
dementie. De verwachting is dat dit aantal verdubbelt 
tot een half miljoen in 2040. De provincie Gelderland 
laat hetzelfde beeld zien. In 2013 zijn er circa 31.000 
dementerenden en dit is in 2040 verdubbeld naar circa 
67.000. 
Nu woont circa 70% van de dementerenden thuis. 
Omdat de indicatie voor een intramurale instelling 
steeds strenger wordt, zullen mensen met dementie 
langer thuis moeten wonen. 
Naar verwachting zal 80% van de mensen thuis willen 
en moeten blijven wonen. 

“Een goede samenwerking en afstemming 

tussen lokale partners

is daarom van groot belang

voor gemeenten.”

Wonen met dementie
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Samenwerken: wie doet wat?

De werkwijze die gevolgd is in Wonen met dementie is er een 
van benaderen, informeren, adviseren en ondersteunen van 
mantelzorgers en mensen met dementie. 
Deze werkwijze vraagt om zorgvuldigheid; samenwerken vergt 
afstemming, monitoren en evaluatie. Elke samenwerkingspart-
ner heeft daarbij een eigen rol.

Welke rollen en taken zijn er te verdelen?
•	 Een proceseigenaar neemt de rol van trekker op zich. 
•	 Een coördinator van deskundige en enthousiaste 

woonadviseurs (vrijwilligers) zorgt voor de afstemming 
tussen alle partijen. De welzijninstelling is vaak de 
geëigende partij voor deze rol en die van proceseigenaar.

•	 Een trajectbegeleider heeft het eerste en directe contact 
met de cliënt en mantelzorger. Monitoren en het effect van 
de woningaanpassingen evalueren hoort daar ook bij.  

•	 Een uitvoerder realiseert woningaanpassingen bij 
huurwoningen. Vaak is dit de woningcorporatie. 

•	 Voor eigenaar-bewoners zijn er een of meerdere deskundige 
leveranciers en ondernemers die woningaanpassingen 
uitvoeren.

Deskundigheid

Voor beroepskrachten, ondernemers en vrijwilligers is een  
training Wonen met dementie ontwikkeld. 
De mens met dementie staat in deze training centraal. Inleving 
in haar of zijn situatie is het uitgangspunt om knelpunten op te 
sporen, de situatie te leren beoordelen en tot een passend woon-
advies te komen.

“Passend is niet: alles wat kan.

Passend is: wat iemand met dementie 

op dit moment helpt.”

Deelnemers krijgen elementaire kennis over dementie, zodat zij:
•	 een ‘niet-pluis’-gevoel leren herkennen en signaleren,
•	 begrijpen hoe mensen met dementie hun omgeving ervaren, 
•	 weten hoe zij met mensen met dementie kunnen omgaan. 

Na de training hebben deelnemers de vaardigheid om een 
situatie goed te beoordelen en een gepast woonadvies te geven. 
Ook weten zij hoe zij de hulpmiddelen kunnen inzetten die in het 
pilotproject zijn ontwikkeld, te weten: 

•	 een	stappenplan
•	 een	checklist	voor	woonadviseurs
•	 een	format	voor	woonadvies
•	 een	format	voor	een	evaluatiegesprek	

Aanvullend is er een module e-learning beschikbaar (circa twee 
uur) als introductie op dementie. Hierdoor hebben de cursisten 
die deelnemen aan de klassikale training eenzelfde startpunt. 

De training is ontwikkeld door Spectrum, Ideon Dementie 
Professionals, Stichting Welzijn Lochem en Dementienetwerk 
Zutphen, Lochem e.o.

Wonen met dementie is een initiatief van IJsseldal Wonen en 
Stichting Welzijn Lochem, in samenwerking met het Demen-
tienetwerk Zutphen, Lochem e.o., Ideon Dementie Profession-
als en SPECTRUM partner met elan. 
Deze pilot was een verdieping op het Opplusproject Wonen 
met een Plus in de gemeente Lochem. 
De provincie Gelderland heeft deze pilot financieel 
ondersteund.

Stappenplan Wonen met dementie

Cliënt  
aangemeld

Interne 
terugkoppeling

Stap 1. Interne afstemming

Stap 2. Het huisbezoek

Stap 5. De terugkoppeling 

Stap 7. De uitvoering

Stap 8. De evaluatie

Stap 4. Huurders: Bezoek 
opzichter verhuurder

Toelichting

 De coördinator brengt ketenpartners op de hoogte.

 De woonadviseur en de trajectbegeleider nemen samen met 
de mantelzorger de woning door. Hiervoor is een checklist als 
hulpmiddel beschikbaar. 

 De woonadviseur stelt het woonadvies op en stuurt het naar de 
huurder of eigenaar-bewoner.

 De eigenaar-bewoner is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering 
(stap 4 t/m 7).

 Bij akkoord volgt voor huurders binnen een week een huisbezoek 
door de opzichter van de woningcorporatie.

 De woonadviseur/trajectbegeleider belt binnen drie weken om 
eventuele vragen van de bewoner en mantelzorger over het 
woonadvies te beantwoorden.

 De afgesproken aanpassingen worden binnen drie weken 
uitgevoerd.

 De trajectbegeleider voert aan de hand van een evaluatieformulier 
een nagesprek, zes tot acht weken na de uitvoering van 
aanpassingen (huurder) of het intakegesprek (eigenaar-bewoners). 
Verslag naar coördinator.

 Afsluiting: de coördinator koppelt de resultaten terug naar de 
projectgroep en/of woonadviseur

Aan de slag

Spectrum begeleidt Wonen met dementie en 
biedt hiervoor ook de  training aan.

Stap 3.
Het woonadvies

Stap 6. 
Ondertekening

offerte

“Ik was verrast over de mogelijkheden 

om het in huis prettiger en veiliger te maken. 

Kleine dingen die veel verschil maken.”
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