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Inleiding

Eén van de grootste opgaven voor gemeenten de komende 
jaren is het groeiend aantal mensen met dementie. Landelijk 
gezien wonen, van de 250.000 mensen met dementie op dit 
moment, 70.000 in verzorgings- en verpleeghuizen. De rest 
woont thuis. 
De komende twintig jaar zal het aantal plekken voor hen in 
zorginstellingen groeien, maar niet in gelijke tred met de 
toename van deze groep. De sterkere scheiding tussen wonen 
en zorg in de regelgeving stimuleert naar verwachting het 
proces van langer thuis blijven wonen. Mensen willen dat zelf 
ook en stellen het verhuizen naar een verzorgingshuis zo lang 
mogelijk uit.
Door het aanbrengen van kleine comfortverhogende 
maatregelen in bestaande woningen is veel te bereiken, 
zodat mensen daadwerkelijk in staat zijn om in hun huis, in 
hun eigen dorp, wijk of buurt te blijven wonen. 

Woningcorporatie IJsseldal Wonen in de gemeente Lochem 
heeft in 2012 het initiatief genomen om een pilot Wonen 
met dementie te starten in Gorssel om huurwoningen 
geschikter te maken voor huurders met lichte tot matige 
dementie. Deze pilot is een bijzondere verdieping op het 
lopende Opplusproject Wonen met een Plus. 
IJsseldal Wonen wilde vanuit haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid haar woningvoorraad aanpassen aan 
de toekomstige behoefte en een bijdrage leveren aan het 
langer thuis kunnen blijven wonen van deze doelgroep. 
Zij heeft haar lokale partners, de Stichting Welzijn Lochem 
en het Dementienetwerk Zutphen, Lochem e.o benaderd, 
evenals het kenniscentrum Ideon Dementie Professionals 
en de provinciale ondersteuningsorganisatie SPECTRUM 
partner met elan, om te komen tot een concrete methode 
die verantwoord en lokaal toepasbaar is. 

De initiatiefnemers hadden grote ambities en hoge 
verwachtingen van het project. Voor zover bekend, was dit 
in Nederland nog niet gerealiseerd. Het perspectief van de 

pilot is om niet alleen de ontwikkelde methodiek en 
instrumenten - waaronder een checklist en effectmeting - te 
gebruiken in de gemeente Lochem, maar om de opgedane 
kennis op te schalen en te delen met andere Gelderse en 
landelijke partners.

De evaluatie 

Voor u ligt de evaluatie van het pilotproject Wonen 
met dementie. In deze evaluatie kijken we naar de 
effectiviteit van de aanpak, de ontwikkelde producten 
en de aanpassingen. Een belangrijke vraag daarbij is het 
effect van de toegepaste methode op de dementerende en 
mantelzorgers zelf.
Voor de evaluatie zijn gesprekken gevoerd met de bewoners 
en hun mantelzorgers en met vertegenwoordigers van 
de samenwerkingspartners (zowel de leden van de 
projectgroep als betrokkenen bij de uitvoering). 

Deze evaluatie bestaat uit vier hoofdstukken:
1. Toelichting op de pilot
2. Verdieping op de werkwijze
3. Meerwaarde en effect
4. Succesfactoren en leermomenten

Dit evaluatierapport kan voor zowel woningcorporaties 
als gemeenten en verhuurders in de vrije sector inzicht 
geven in de activiteiten die zij kunnen ondernemen bij het 
geschikter maken van de bestaande woningvoorraad met 
aanpassingen op maat en bij renovatie van complexen.

De projectpartners zijn verheugd over het positieve effect 
van de gezamenlijke inspanningen. Dankzij de financiële 
ondersteuning van de provincie Gelderland is onze aanpak 
gerealiseerd en kunnen we onze ervaringen, kennis en 
resultaten delen en toepasbaar maken voor anderen. 

Alhoewel de pilot klein is in omvang, is de aanpak Wonen 
met dementie in Gorssel (gemeente Lochem) erg succesvol 
gebleken. Meerdere factoren liggen hieraan ten grondslag, 
maar vooral de betrokkenheid, gedrevenheid en goede 
samenwerking van de betrokken partners hebben tot dit 
succes geleid. De projectpartners zien als belangrijkste 
winst:
•	 Doelgerichte samenwerking van partners op het 

raakvlak van wonen, welzijn en zorg. 
•	 Samen tot oplossingen en verbeteringen komen vanuit 

het oogpunt van de cliënt.
•	 In gesprek met de mantelzorger de woonsituatie 

bespreekbaar maken.

Het zijn zowel de fysieke aanpassingen in de woning, als de 
gesprekken hierover met de betrokkenen die ertoe leiden 

dat dementerenden langer thuis kunnen blijven wonen. Dit 
heeft minimaal drie positieve gevolgen:
1. De dementerende blijft langer stabiel in een 

vertrouwde omgeving.  
Verhuizingen zijn voor ieder mens stressvol. Dit geldt 
zeker voor mensen met dementie: zij gaan versneld 
achteruit. 

2. De kosten van de zorg zijn lager.  
Dit is niet alleen het gevolg van het hierboven 
genoemde ‘versnellingseffect’ van verhuizingen, 
maar ook omdat de volgende woonplek vaak in een 
verpleeghuis is. Verpleeghuizen zijn over het algemeen 
duurder dan thuis wonen. 

3. Mantelzorger(s) en familie krijgen meer ‘rust’, doordat 
de woonsituatie veiliger is en de dementerende, hoe 
beperkt soms ook, meer zelfredzaam is.

Projectopbrengst: zelfredzamer door bevlogen samenwerking
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1. De pilot

Aanleiding

Voor IJsseldal Wonen waren er verschillende redenen 
om aandacht te besteden aan bewoners met dementie. 
Allereerst het besef dat dementerenden en hun 
mantelzorgers langer thuis willen en moeten kunnen blijven 
wonen en dat de woningcorporatie onvoldoende geschikte 
woningen heeft voor deze doelgroep. Bovendien is het 
bieden van een goed woonklimaat aan haar huurders een 
doelstelling van de woningcorporatie. Ten slotte is het van 
belang om mutatiekosten waar mogelijk te verkleinen. 
Stichting Welzijn Lochem had enige jaren positieve ervaring 
met het Opplusproject Wonen met een Plus en wilde de 
mensen met dementie en hun mantelzorgers informeren 
over de specifieke mogelijkheden om langer thuis te kunnen 
blijven wonen. 

In den lande was inmiddels veel geschreven over de 
bouwtechnische eisen, inrichtingseisen en randvoorwaarden 
voor het bouwen van kleinschalige intramurale instellingen 
voor deze specifieke doelgroep. Er was daarentegen geen 
ervaring opgedaan bij het geschikter maken van bestaande 
woningen en de mogelijke rol van de woningcorporatie 
in deze. Het ontbrak aan een structurele aanpak van het 
informeren en adviseren van mantelzorgers door getrainde 
vrijwillige woonadviseurs. In de pilot Wonen met dementie 
in Gorssel is deze aanpak met de bijbehorende instrumenten 
ontwikkeld.

Doelstelling

Het pilotproject heeft als doel dat mensen met dementie 
en hun mantelzorgers zo lang mogelijk in een voor hen 
vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen met 
zelfstandigheid en autonomie. Het ondersteunen van 
mantelzorgers door hen te informeren en adviseren over de 
mogelijkheden om de woning vanuit het perspectief van de 
dementerende te verbeteren, beoogt twee doelen:

1. De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoner 
met dementie zo lang mogelijk in stand houden 
(vergroten van de herkenbaarheid en de veiligheid in de 
woning, de bewoner kan de weg in huis vinden, weet 
spullen te vinden). 

2. De draaglast van de mantelzorger verlichten, zodat hij 
of zij de zorg zo lang mogelijk vol kan houden zonder 
overbelast te raken. 

Doelgroep

De pilot heeft zich beperkt tot bewoners die een lichte 
tot matige vorm hebben van dementie, alleenstaand of 
samenwonend met een mantelzorger en huurder zijn van 
IJsseldal Wonen. Bij positieve evaluatie, was het de ambitie 
van de partners om de werkwijze uit te breiden naar andere 
verhuurders en eigenaar-bewoners. 
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Organisatie

De deelnemers aan de projectgroep hadden voldoende 
mandaat van hun organisatie om beslissingen te kunnen 
nemen. De projectgroepleden ontwikkelden de visie, 
benodigde tools voor de uitvoering en het stappenplan c.q. 
werkwijze. 

Bij de pilot waren vijf partners betrokken, met elk een 
eigen competentie en verantwoordelijkheid. In het proces 
zijn verschillende rollen nodig: proceseigenaar, coördinator, 
trajectbegeleiders, vrijwillige woonadviseurs en uitvoerders.
•	 IJsseldal Wonen: (oorspronkelijk De Groene Waarden, 

per 1 januari 2013 gefuseerd tot IJsseldal Wonen).  
Initiatiefnemer en oorspronkelijke proceseigenaar en 
nam deel aan de projectgroep. Daarnaast uitvoerder van 
woningaanpassingen en -verbeteringen.

•	 Stichting Welzijn Lochem (tot 1 januari 2014 was dit de 
Stichting Ouderenwerk Lochem).  
Heeft de rol van proceseigenaar in de loop van het 
project overgenomen van IJsseldal Wonen. Lokale 
projectrekker, verbinder en coördinator van de 
vrijwillige woonadviseurs. De SWL is een belangrijke 
partner in de ketensamenwerking tussen de instellingen, 
ouderenorganisaties, gemeenten in de regio en met 
Alzheimer Nederland.

•	 Dementienetwerk Zutphen, Lochem e.o. 
Nam deel aan de projectgroep, gaf uitvoering aan 
de trajectbegeleiding van de dementerende en de 
mantelzorger en zorgde voor het evaluatiegesprek.

•	 Ideon Dementie Professionals 
Inbreng kennis en ervaring met de doelgroep 
dementerenden en deskundigheid op het gebied van 
training en monitoringinstrumenten.

•	 SPECTRUM partner met elan 
Ondersteuning van de projectgroep door 
procesbegeleiding en advies. Vertalen van landelijke 
kennis naar de lokale situatie. De opgedane kennis en 
ervaringen neemt Spectrum weer mee ter verrijking 
voor en implementatie bij andere gemeenten en 
woningcorporaties.

Project in het kort

Vijf huurwoningen van IJsseldal Wonen zijn geschikter 
gemaakt voor de bewoner met dementie op basis van de 
behoefte van de bewoner en de mantelzorger. 
Het geschikter maken van woningen op basis van behoefte 
en problematiek vraagt om een zorgvuldige werkwijze en 
afstemming tussen trajectbegeleider, woningcorporatie 
en vrijwillige woonadviseurs. Voor de uitvoering is een 
coördinator benoemd. De coördinator is werkzaam 
als ouderenadviseur en is werkzaam bij de Stichting 
Welzijn Lochem. Zij maakt afspraken met de vrijwillige 
woonadviseurs, zorgt voor de deskundigheidsbevordering 
en het nakomen van afspraken met de uitvoerende 
partners. 

Als resultaat van het project zijn meerdere producten 
ontwikkeld: 
•	 stappenplan wonen met dementie,
•	 flyers en informatiemiddelen voor bewoners en 

professionals,
•	 checklist en gespreksrichtlijn voor vrijwillige 

woonadviseurs bij het thuisbezoek,
•	 lijst met woningaanpassingen voor bestaande 

woningen,
•	 format woonadvies,
•	 training voor vrijwillige woonadviseurs en 

beroepskrachten Wonen en dementie.

De projectpartners hebben bovendien de nieuwe publicatie 
van Platform31, Handreiking Comfortabel Wonen met 
Dementie (concept 2013) getoetst op leesbaarheid en 
gebruik. Deze handreiking zal in 2014 worden gepubliceerd 
en worden opgenomen in de Gelderse Schatkist1. 

Een toelichting op de werkwijze en de ontwikkelde 
producten leest u in het volgend hoofdstuk.

De Schatkist biedt een schat aan inspiratie, informatie en ervaringen van mensen in het (tijdig) omgaan met dementie, zodat 
overbelasting van de mantelzorger kan worden voorkomen en langer zelfstandig blijven wonen mogelijk is. Centraal staan de 
persoonlijke ervaringsverhalen van mensen zelf, eigen-krachtoplossingen en praktische inzichten in het dagelijks functioneren in 
de eigen woning en woonomgeving. Het is een gids met praktische woon- en technologietips en hulpmiddelen die emotionele 
ondersteuning biedt voor de (toekomstige) mantelzorger. Daarnaast kan het een concreet en tastbaar onderdeel vormen van lokale 
zorgdiensten en arrangementen van zorg- en welzijnaanbieders.

1
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De eigen woning en gebouwde omgeving hebben eerst 
en vooral een beschermende functie. Jezelf thuis voelen 
geeft een gevoel van veiligheid, vertrouwdheid en 
herkenning. Door de achteruitgang van het geheugen en 
het begrip wordt de woning door mensen met dementie 
echter steeds minder ervaren als die veilige haven. Door 
bij zowel vormgeving als inrichting van de woning 
rekening te houden met het - met dementie gepaard 
gaande - functieverlies, kan een situatie gecreëerd 
worden die mensen ondersteunt in hun zelfstandigheid en 
mantelzorgers helpt in hun zorg voor hun naasten.

Volgens Stichting Alzheimer Nederland kunnen mensen 
met dementie nog heel goed thuis blijven wonen met 
relatief eenvoudige aanpassingen in de woning. Fysieke 
woningaanpassingen, technologische voorzieningen 
en/of hulpmiddelen kunnen dan uitkomst bieden voor 
dementerenden die het zelfstandig wonen als onveilig gaan 
ervaren, met als gevolg angst, achterdocht en somberheid. 

Om mantelzorgers en andere betrokkenen te informeren 
en adviseren over woningaanpassingen, woontechniek 
en inrichtingstips is het noodzakelijk om de kennis die 
voorhanden is, om te zetten naar concrete en praktische 
handvatten. Daarom zijn als resultaat van het project 
meerdere producten ontwikkeld waar beroepskrachten mee 
aan de slag kunnen. 

Daarnaast is een stappenplan opgesteld voor het proces van 
de aanmelding van een cliënt tot en met de afsluiting van 
het advies. Het stappenplan en toelichting geeft inzicht in 
de gevolgde werkwijze.

De meerwaarde van de woonadviseur is dat hij of zij met 
een brede scope de woning beoordeelt op basis van de 
problemen die de bewoner en de mantelzorger ervaren. 
Zorgvuldigheid staat in het project centraal. Daarom is er 
voor gekozen om het huisbezoek te laten plaatsvinden in 
nauw overleg en in afstemming met de trajectbegeleider. 
Het huisbezoek is een open gesprek waarbij de ontwikkelde 
checklist als leidraad wordt gebruikt. Vaak begint de 
woonadviseur met een open vraag: “Heeft u ergens 
hinder van?”. Het woonadvies van de woonadviseur is 
een professioneel advies (op basis van een vastgesteld 
format). Het kan mantelzorgers in beweging brengen om 
(preventieve) aanpassingen te doen in de woning (vreemde 
ogen dwingen). Het woonadvies is optimaal bruikbaar voor 
de mantelzorgers, de woningcorporatie en het Wmo-loket.

De coördinator zorgt voor het borgen van de kennis 
en uitwisselen van ervaringen tussen vrijwillige 
woonadviseurs en beroepskrachten door het organiseren 
van intervisiebijeenkomsten. Het is de ambitie om een 
team te vormen met vrijwilligers en andere experts 
die ondersteuning en (praktisch) advies kunnen geven, 
waaronder een ergotherapeut, een fysiotherapeut en 
betrokken bedrijven.

2. Verdieping op de werkwijze
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Stappenplan

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.

Stap 3.
Het woonadvies

Stap 6. 
Ondertekening

offerte

Het stappenplan blijkt in de praktijk een goede richtlijn te bieden voor alle betrokkenen. 
Het geeft duidelijkheid over de verschillende rollen en de fasering in tijd en garandeert de 
benodigde afstemming.
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Producten

De ontwikkelde producten zijn onder te brengen in vier 
thema’s: 
1. Woningaanpassingen en mogelijkheden voor 

verbetering
2. Informatiemateriaal
3. Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en 

professionals
4. Monitoring

1. Woningaanpassingen
De vrijwillige woonadviseurs kunnen gebruik maken van 
een checklist met mogelijke woningaanpassingen en 
-verbeteringen, wanneer zij een woonadvies geven aan 
bewoners en mantelzorgers. De belangrijkste bron hiervoor 
was Ideon2.  
De checklist wordt gebruikt om op een gestructureerde 
wijze in gesprek te gaan met de dementerende en de 
mantelzorger, om de individuele woning te beoordelen voor 
een op maat advies aan huis.
Ook woningcorporaties, zorgaanbieders en 
trajectbegeleiders kunnen hun voordeel doen met de 
checklist bij het opstellen van beleid en als leidraad voor 
een programma van eisen voor nieuwbouw en verbouw van 
woningen bestemd voor deze doelgroep (beschut wonen, 
kleinschalige woonvormen). 

Bij het doorlopen van de woning wordt met behulp van 
de checklist gekeken naar de volgende belangrijkste 
aanbevelingen:
1. voldoende verlichting,
2. vindbaarheid van het toilet,
3. gebruik van contrast om lichtknoppen en objecten   
 goed te vinden,
4. gemakkelijk te begrijpen inrichting van de woning,
5. veilige woning door beperkt zicht en mobiliteit. 

Dus aandacht voor:
•	 valgevaarlijke situaties,
•	 overzichtelijkheid, herkenning en terugvindbaarheid 

van spullen,
•	 oriëntatie (binnen en buiten),
•	 veiligheid,
•	 verlichting.

Specifieke maatregelen voor mensen met dementie 
staan niet los van algemene Opplusmaatregelen die het 
comfort en de veiligheid van de woning vergroten. De 
woningaanpassingen van de checklist zijn dus zowel 
gericht op algemene Opplusmaatregelen als op specifieke 
maatregelen gericht op de voornaamste symptomen van 
dementie. Het gaat om bouwkundige woningaanpassingen, 
tips voor woninginrichting en gebruik van de woning en 
woontechniek.
Het beoogde resultaat is het vergroten van de 
zelfredzaamheid en het verminderen van angst en frustratie. 
Een woonadvies van een deskundige vrijwilliger is daarom 
een advies op maat. Het advies gaat uit van de aanpassingen 
die op dat moment nodig zijn. Hier is goede afstemming 
met de woningcorporatie cruciaal. Met het oog op 
kostenbeheersing is het voor de woningcorporatie gunstiger 
om alle mogelijke aanpassingen in één keer uit te voeren. 
Voor de bewoner is dit lang niet altijd een goede keuze: 
te veel veranderingen tegelijkertijd veroorzaken onrust en 
stress.

Afwegingen bij het woonadvies

•	 Vertrouwdheid en herkenbaarheid. Rigoureuze 
verbouwingen en grote veranderingen in de sfeer van 
de woning kunnen een averechts effect hebben.

•	 Mensen met dementie doen steeds meer op hun 
gevoel, hun intuïtie. Zorg dat de indeling en inrichting 
van de woning zo logisch mogelijk is.

•	 Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor 
mensen met dementie. Stimuleer beweging daarom zo 
veel mogelijk, zowel in als om de woning (zelf dingen 
doen zo lang het gaat, actief blijven).

•	 De invloed van licht op iemands welbevinden is groot. 
Licht helpt om te zorgen dat iemand überhaupt dingen 
kan waarnemen. Zorg voor voldoende licht op de 
plekken waar de persoon met dementie vaak is.

•	 Hou het simpel. Het gezonde verstand en uw eigen 
intuïtie volgen, zijn vaak goede raadgevers.

Andere geraadpleegde bronnen: 
Platform 31, Handreiking Comfortabel Wonen met dementie, (concept) 2013.
DSDC, Improving the design of housing to assist people with dementia, (University of Stirling), 2013.

2
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2. Informatiemateriaal
Om mantelzorgers te informeren over Wonen met dementie 
is een flyer gemaakt, die uitleg geeft over het woonadvies 
en over wat de mantelzorger kan en mag verwachten van 
de betrokken organisaties.
De Handreiking Comfortabel Wonen met dementie 
(Platform31) is geschikt om bij bewoners en mantelzorgers 
achter te laten bij het huisbezoek, zodat de mantelzorger 
kan nalezen welke maatregelen men kan nemen betreft 
comfortabel en veilig wonen met dementie.

Voor de vrijwillige woonadviseurs is een kant en klaar 
format woonadvies beschikbaar dat zij kunnen invullen. Het 
format is ook bruikbaar voor de woningcorporatie.

3. Deskundigheidsbevordering
Om een professioneel woonadvies voor deze specifieke 
doelgroep te geven was een training vereist. Deze is 
ontwikkeld door Spectrum in samenwerking met Ideon, 
het Dementienetwerk Zutphen, Lochem e.o. en Stichting 
Welzijn Lochem. In de training is aandacht voor de ziekte 
dementie, de verschijnselen, verandering van gedrag, 
omgaan met dementie, de mantelzorger en oplossingen 
voor de woonsituatie. 

De training is gevolgd door alle vrijwillige woonadviseurs 
Wonen met een Plus, de woonconsulent en de opzichter 
werkzaam bij de woningcorporatie. Vanwege de positieve 
reacties en meerwaarde van de training is een tweede 
training georganiseerd voor Wmo-consulenten, opzichters 
en woonconsulenten van IJsseldal Wonen, ouderenadviseurs 
en andere vrijwilligers.

Twee van de tien vrijwillige woonadviseurs adviseren 
specifiek aan mantelzorgers van mensen met dementie. 
Deze vrijwilligers zijn deskundig en hebben ervaring met 
mensen met dementie. Beiden zijn betrokken geweest bij 
de ontwikkeling en het testen van de diverse producten van 
het project. 

4. Monitoren van effect
In de pilot is ten slotte een monitoringsinstrument 
ontwikkeld, om zicht te krijgen en houden op het effect 
van de woningaanpassingen, de geboden oplossingen en de 
tevredenheid van de mantelzorger en de bewoner met de 
aanpak. De monitoring is vastgelegd in het stappenplan en 
behelst een vragenlijst.
Twee maanden na het huisbezoek houdt de 
trajectbegeleider aan de hand van deze vragenlijst 
een nagesprek met de bewoner en met haar of zijn 
mantelzorger. De resultaten van dit gesprek worden 
teruggekoppeld aan de coördinator en de projectgroep. 
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Petra

“Ik ben een half jaar geleden gebeld door Anneke Damen, de 
trajectbegeleidster van Klaverweide, waar mijn moeder drie keer 
per week naar de dagactiveit gaat. Zij vertelde me over een nieuw 
project, Wonen met dementie, en dat het haar een goed idee leek om 
mijn moeder daarvoor aan te melden. Ze vroeg of ik aanwezig kon zijn 
als er een woonadviseur bij mijn moeder op huisbezoek zou komen om 
haar woonsituatie te bekijken. Mijn moeder woont na het overlijden van 
mijn vader alleen, in een kleine benedenwoning.
De laatste tijd merk ik dat ze achteruit gaat en duidelijker last 
krijgt van dementie. Ze redt het nog wel met hulp van de thuiszorg. 
En ze krijgt haar avondeten van de maaltijdvoorziening. Gelukkig, 
want ik vind het niet meer veilig als ze zelf zou koken. Met afwassen 
heeft ze zich al eens lelijk vergist tussen de koude en warme kraan. 
Ik kom zo vaak als ik kan, maar maak me toch vaak bezorgd of er 
geen gekke dingen gebeuren.
Mijn moeder lijkt ook apathischer te worden de laatste tijd. Met 
dat mooie weer van de afgelopen weken gaat ze toch niet meer 
buiten zitten op het terrasje. Dat deed ze vroeger al bij het eerste 
straaltje zon. En haar geheugen wordt slecht. Ze draait keer op keer 
de verwarming hoger, zodat het altijd loeiheet is als ik kom. En er 
zijn avonden dat ze wel tien keer achter elkaar opbelt omdat ze zich 
alleen voelt.

Ik moet zeggen dat het bezoek een eyeopener voor mij was! Meneer 
Tjalling, de woonadviseur, is gewoon een vrijwilliger, maar hij wist er 
ontzettend veel van. Wat ik ook fijn vond, was dat hij al met Anneke 
Damen had gepraat, zodat hij al een idee had hoe het met mijn 
moeder gesteld is.
We zijn met elkaar de hele flat doorgegaan en hij wees op allerlei 
kleine dingen die het voor mijn moeder makkelijker zouden maken om 
haar weg in huis te blijven vinden. Hij wees erop dat de grendel van 
de terrasdeur zo hoog zit dat mijn moeder die niet ziet en daarom 
denkt dat de deur afgesloten is. ‘Wat je moeder niet ziet, bestaat 
niet voor haar’, zei hij. Nu begrijp ik ook waarom ze altijd de theepot 
loopt te zoeken, ook als die pal voor haar neus op het aanrecht staat. 
Dat is zo’n glazen pot van de Pickwickzegeltjes en daar kijkt ze dus 
dwars doorheen. We zijn samen meteen een mooie nieuwe gaan kopen.
Over de inrichting van haar huis was de woonadviseur erg te spreken: 
opgeruimd en overzichtelijk. Hij ziet ook wel eens woonkamers waar 
vloerkleedjes over de vloerkleedjes liggen. Dat is natuurlijk vragen om 
valpartijen.

Ik was verrast hoeveel mogelijkheden er zijn om het voor mijn moeder 
prettiger en veiliger te maken. Kleine dingen die veel verschil maken. 
De grendel op de tuindeur is lager geplaatst. Ik ben benieuwd of ik 
haar straks als het voorjaar is weer buiten aantref. Op de kraan bij 
de gootsteen en in de badkamer is een begrenzer geplaatst zodat mijn 
moeder zich niet kan branden. Dat vind ik een hele geruststelling. Ik 
had er ook nooit bij stilgestaan dat verlichting zo belangrijk is voor 
haar oriëntatie. Nu zijn er sensors geplaatst op de lampen in de gang, de 
badkamer en de keuken. Dus zodra mijn moeder naar de wc loopt gaat 
het licht aan. ’s Nachts is dat ook veel veiliger.
Tot mijn grote opluchting is er ook een nieuwe thermostaat geplaatst 
in de gang, die mijn moeder niet ziet en waar ze ook niet bij kan. 
Die houdt de temperatuur op 21 graden. De oude thermostaat hangt 
er nog. Ik vond het eerst oneerlijk om mijn moeder voor de gek te 
houden, maar ze is zo gewend om aan die cv-knop te draaien, dat ik 
wel zie dat het beter is om te doen alsof er niets is veranderd. Voor 
mijn moeder maakt het dus niet uit en voor bezoekers is het een 
verademing!
De woonadviseur adviseerde trouwens ook om een grotere TV aan te 
schaffen. Hij veronderstelde dat mijn moeder het niet goed meer kon 
zien en dat het haar gezelligheid zou geven. Dat mijn moeder bij de 
dagopvang graag blijkt te kijken, heeft mij over de streep getrokken 
om een nieuwe te kopen. Als ik haar bel hoor ik vaak dat ze hem aan 
heeft staan.

De woningbouwvereniging heeft de aanpassingen uitgevoerd. Ze zijn een 
paar keer gekomen, zodat de veranderingen voor mijn moeder heel 
geleidelijk verliepen. Dat hebben ze goed gezien.
Anneke, de trajectbegeleidster dus, is na een maand of twee nog eens 
langsgekomen om te kijken of alles goed was gegaan. De afspraken 
waren goed afgestemd. Volgens mij heeft de coördinator van de 
welzijnsstichting daar ook de hand in gehad hoor.

Dat nagesprek heb ik erg op prijs gesteld. Ik heb ook verteld dat 
ik verrast was. Ik dacht dat het alleen om de woonsituatie van mijn 
moeder ging. Maar ik merk ook dat ik me minder bezorgd maak en 
dat is heel fijn.”

3. Meerwaarde en effect

Mensen met dementie kunnen door Opplustrajecten langer 
thuis blijven wonen, omdat deze trajecten een (tijdelijke) 
positieve invloed hebben op hun zelfredzaamheid en 
de veiligheid van de woonsituatie. Dit is niet alleen het 
gevolg van fysieke aanpassingen, maar ook van het gesprek 
hierover met de betrokken mantelzorger(s), familieleden en 
professionals. Uit de pilot Wonen met dementie komen drie 
positieve effecten naar voren.

 
 

1. Aanpassingen vergroten de zelfredzaamheid

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat aanpassingen 
van de woonsituatie3 de veiligheid en de zelfredzaamheid 
van cliënten vergroot op domeinen als het voeren van 
een huishouden, ADL4-vaardigheden, mobiliteit en 
dagbesteding. 

NB: namen zijn vanwege de privacy gefingeerd.
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Zo kan een begrenzer op de thermostaatkraan ertoe 
bijdragen dat dementerenden kunnen douchen, handen 
kunnen wassen of de vaat kunnen doen zonder zichzelf te 
branden. Het verplaatsen van een slot op een deur dat te 
hoog zit – wat dementerenden niet zien is er simpelweg 
niet – kan ertoe bijdragen dat dementerenden weer zelf 
de deur uit kunnen om bijvoorbeeld de bloemen water 
te geven. Het verlagen of afronden van drempels in de 
woning gaat het vallen in de woning tegen. Een donkere 
wc-bril zorgt ervoor dat dementerenden het toilet beter 
zien. Het aanbrengen van contrast op deurposten in huis 
draagt bij aan het vrij kunnen bewegen in huis, omdat 
dementerenden dan onderscheid kunnen maken tussen 
muur en deur. Lampen met bewegingssensor dragen bij 
aan het gevoel van thuis zijn en het vrij kunnen bewegen in 
huis.  Sensor- en gps-techniek draagt bij aan veiligheid en 
oriëntatie binnen- en buitenshuis.

Belangrijk hierbij is dat elke situatie uniek is als gevolg van 
onder meer verschillende vormen en stadia van dementie, 
het aan- of afwezig zijn van een (mantelzorgende) partner, 
de fysieke huisvesting en andere individuele beperkingen. 
Enerzijds vraagt dit telkens om andere gewenste en 
gerealiseerde aanpassingen. Anderzijds heeft dit ook 
invloed op de gerealiseerde meerwaarde in termen van 
veiligheid en zelfredzaamheid. 

2. Woonadvies geeft een breder perspectief

Niet alleen fysieke aanpassingen kunnen leiden tot het 
vergroten of (tijdelijk) in stand houden van de veiligheid 
en zelfredzaamheid. Ook het gesprek over mogelijke 
aanpassingen met de betrokkenen tijdens de huisbezoeken 
(startgesprek en vervolggesprekken) heeft zijn meerwaarde. 
Voor de betrokken trajectbegeleiders is Wonen met 
dementie een plezierige insteek. Nu wordt niet alleen 
de diagnose besproken van een progressieve ziekte/
aandoening. Er wordt ook gekeken naar wat er mogelijk 
is om het leven op dit moment aangenamer te maken. Dit 
draagt bij aan gemotiveerde professionals en plezieriger 
werk. 

De betrokken (mantelzorgende) familieleden en 
professionals van organisaties als thuiszorg en de 
woningcorporatie krijgen meer inzicht in de situatie van de 
dementerende en informatie over wat er allemaal mogelijk 
is. Dit is voor de meesten een eyeopener en draagt bij aan 
een sterker netwerk rondom de dementerende. Dit netwerk 
is nu vaak beter in staat om zelf de situatie te beoordelen 
en indien gewenst aanpassingen (te laten) uitvoeren. 
Daarnaast geven professionals aan dat ze deze informatie 
ook gebruiken in andere huishoudens. 

Het gesprek opent ook de mogelijkheid om andere zaken 
dan fysieke aanpassingen ter sprake te brengen. Dit kan 
variëren van advies hoe te handelen als de dementerende 
tien keer per dag opbelt tot praktische informatie en 
adviezen. 
Voor veel dementerenden is het bijvoorbeeld plezierig om 
de televisie aan te hebben staan, zowel om gericht te kijken 
als op de achtergrond. Dit draagt bij aan de gezelligheid 
in huis en is een vorm van dagbesteding. Maar door 
zichtproblemen staat de televisie vaak uit. Deze informatie 
heeft een familie ertoe bewogen een nieuwe, grotere 
televisie aan te schaffen voor de dementerende. 
Als dementerenden niet kunnen zien wie er binnenkomt, 
kunnen zij keer op keer schrikken als er ‘plotseling’ iemand 
achter hen staat. Een wijziging in de inrichting van de 
woonkamer verhelpt deze onrust. 

3. Langer thuis blijven wonen heeft meerwaarde

Zowel de fysieke aanpassingen als de gesprekken met de 
betrokkenen hierover leiden ertoe dat dementerenden 
langer thuis kunnen blijven wonen. Dit heeft minimaal drie 
positieve gevolgen. 
•	 De dementerende blijft langer stabiel in een vertrouwde 

omgeving.  
Verhuizingen zijn voor ieder mens stressvol. Dit geldt 
zeker voor dementeren: zij gaan versneld achteruit. 

•	 De kosten van de zorg zijn lager.  
Dit is niet alleen het gevolg van het hierboven 
genoemde ‘versnellingseffect’ van verhuizingen, 
maar ook omdat de volgende woonplek vaak in een 
verpleeghuis is. Verpleeghuizen zijn over het algemeen 
duurder dan thuis wonen.

•	 De mantelzorger(s) en familie krijgen meer ‘rust’.  
Doordat de woonsituatie veiliger is en de 
dementerende, hoe beperkt soms ook, meer 
zelfredzaam is, is dit ondersteunend voor de 
mantelzorgers en andere naast betrokkenen. 

 

Neveneffecten

Het project trekt belangstelling van andere lokale 
organisaties, bedrijven en gemeenten. Inmiddels heeft 
een regionale woningcorporatie gevraagd om haar 
verbouwplannen te laten beoordelen door de vrijwillige 
woonadviseurs.

Ook bedrijven zijn belangstellend, waaronder 
installatiebedrijf Eefting en de Praxis, die een showroom 
heeft ingericht met woningaanpassingen en hulpmiddelen 
voor ouderen en mensen met dementie. Een medewerker 
van de Praxis heeft deelgenomen aan de training dementie. 

Een geschikte woning is één van de domeinen van zelfredzaamheid. Andere domeinen zijn dagbesteding, lichamelijk functioneren, 
psychisch functioneren, cognitief functioneren, huishouden, ADL-vaardigheden, sociaal netwerk, mobiliteit en financiële situatie (Vilans, 
2013).
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.

3
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Het pilotproject kan succesvol worden genoemd. Hieronder 
staan de succesfactoren van de gevolgde aanpak, die 
hebben geleid tot de huidige resultaten van het project. 
Deze zijn in te delen in:
1. Samenwerking met lokale partners
2. Een zorgvuldige werkwijze
3. Deskundige vrijwillige woonadviseurs

1. Partners in vertrouwen

•	 Betrokkenheid en gedrevenheid van de belangrijkste 
partners; dat wil zeggen woningcorporatie, 
trajectbegeleiders, welzijnsorganisatie, de gemeente 
en het Wmo-loket. Ieder heeft zijn rol in het proces en 
in het informeren en adviseren van mantelzorgers van 
dementerenden. 

•	 Een goede samenwerking en afstemming tussen 
deze partners, zowel op bestuurlijk niveau als op 
uitvoerend niveau. Korte lijnen tussen bestuurders 
van de betrokken organisaties onderling en tussen de 
uitvoerende medewerkers zorgen hier mede voor.

•	 De samenwerkende organisaties benoemen een 
contactpersoon en maken afspraken over taken, 
werkwijze en verantwoordelijkheden. Wie doet wat, wie 
koppelt aan wie terug, wie zorgt voor de coördinatie, 
wat heeft hij/zij daarvoor nodig, binnen welke termijn 
is actie gewenst. Welke instrumenten zijn beschikbaar? 
Helderheid zorgt voor een goede samenwerking. 

2. Zorgvuldige werkwijze

•	 Uitvoerende medewerkers kennen elkaar, opereren 
als team en stemmen af. Dat wil zeggen de vrijwillige 
woonadviseur, de opzichter van de woningcorporatie, 
de coördinator woonadviseurs, de trajectbegeleider en 
de Wmo-consulent. Het samen volgen van de trainingen 
helpt hierbij.

•	 De te maken werkafspraken 
omvatten een beschrijving van 
een praktijkgerichte werkwijze 
met de ketenpartners. De 
procedure en werkafspraken die 
gemaakt zijn in de gemeente 
Lochem (Wonen met een Plus) 
kan hiervoor als voorbeeld 
dienen. 

•	 Zorgen voor interne afstemming 
en terugkoppeling door de 
contactpersoon. Front-office-
medewerkers zijn op de hoogte 
van het project.

•	 Snelle uitvoering van de maatregelen door de 
woningcorporatie na het persoonlijk woonadvies. Als de 
uitvoering te lang duurt, gaat dit letterlijk ten koste van 
het langer thuis kunnen blijven wonen van de cliënt.

•	 De projectcoördinator monitort de afspraken. 
Bijvoorbeeld als een afspraak met de bewoner is 
gemaakt voor een huisbezoek, de opzichter van 
woningcorporatie is langs geweest, de maatregelen zijn  
uitgevoerd, een evaluatiegesprek is ingepland.

•	 Zes tot acht weken na het woonadvies volgt een 
evaluatiegesprek met de mantelzorger en de 
dementerende. 

3. Deskundige vrijwillige woonadviseurs

•	 De (vrijwillige) woonadviseur is deskundig, betrokken, 
enthousiast en heeft inlevingsvermogen.

•	 Het woonadvies gaat uit van de aanpassingen die op het 
moment nodig zijn en niet van het in één keer uitvoeren 
van alle mogelijke aanpassingen. Uitgangspunt is de 
individuele situatie en behoefte van de dementerende 
en de mantelzorger.

•	 Met mate adviseren want iedere bewoner, 
mantelzorger, woning en complex is anders. Veel en 
grote veranderingen kunnen leiden tot een toename  
van verwardheid en versnelde achteruitgang. Daarom 
is bij het geven van een advies belangrijk om aan te 
sluiten bij de belevingswereld van de dementerende 
en zorgvuldig om te gaan met het aantal te adviseren 
woningaanpassingen. Het devies is aanpassingen 
alleen aan te brengen als knelpunten zich voordoen. 
Soms kunnen aanpassingen ook preventief worden 
aangebracht. 

•	 Per situatie en per persoon is steeds een afweging 
gemaakt of de woningaanpassingen nodig en wenselijk 
zijn.

4. Succesfactoren en leeropbrengsten
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Leeropbrengsten

Gedurende het project zijn verscheidene leerpunten naar 
voren gekomen die aandacht behoeven en waar anderen 
hun voordeel mee kunnen doen.

•	 De gemeente is voornamelijk betrokken geweest op 
strategisch niveau en nam wegens de drukte rond de 
Kanteling niet deel aan de projectgroep. In de loop 
van het project is de afwezigheid van het Wmo-loket 
als gemis ervaren. Daardoor heeft er onvoldoende 
afstemming plaatsgevonden bij het adviseren en 
ondersteunen van mantelzorgers.  
Het is een aanbeveling om het Wmo-loket meteen bij 
het begin te betrekken. Dit draagt bij aan een goede 
integrale samenwerking en verbetert de advisering en 
ondersteuning van mantelzorgers. 

•	 Het was lastig om voldoende kandidaten te vinden 
vanwege de beperktheid van de pilot, namelijk: 
enkel huurwoningen van IJsseldal Wonen en mensen 
met lichte tot matige dementie. Er waren voldoende 
dementerenden waarbij een huisbezoek van een 
woonadviseur nuttig zou zijn, maar die in een eigen 
woning of in een huurwoning van een andere 
woningcorporatie woonden. Dit pleit voor een ruimere 
opzet. 

•	 Geef vooraf duidelijkheid over welke 
woningaanpassingen en diensten de woningcorporatie 
kan en wil aanbieden en tegen welke prijs. 

•	 Mensen gaan in toenemende mate zelf op zoek 
naar informatie, ook via internet. Informatie over 
woningaanpassingen en verbeteringen op de website 
van het Wmo-loket en de andere betrokken partners is 
daarom handig. 

•	 Ook als er geen Opplusproject loopt in een gemeente, 
is de Handreiking Comfortabel Wonen met dementie 
een belangrijke informatiebron voor mantelzorgers. 
Een goede optie is om de informatie  te koppelen 
aan de preventieve huisbezoeken van de (vrijwillige) 
ouderenadviseurs. 

•	 Profiel van de woonadviseur: communicatief vaardig, 
bij voorkeur ervaring met de doelgroep (psycho-
geriatrische achtergrond), beoordeelt de woonsituatie 
vanuit de problematiek van de dementerende, denkt 
creatief mee over oplossingen en is technisch handig 

•	 Mensen met dementie vormen een kwetsbare groep. 
Van de zes bezochte cliënten zijn er in de tussentijd drie 
opgenomen. 

•	 Het begeleiden van de vrijwilligers en afstemmen met 
partners kost tijd en het uitrollen zal extra uren vergen 
van de organisatie.

•	 Optimale ondersteuning van de mantelzorger, juist om 
overbelasting te voorkomen, is belangrijk. Het enkel 
uitreiken van brochures en schriftelijke informatie blijkt  
onvoldoende te zijn. Voor optimale ondersteuning moet 
de ‘back-office’ goed geregeld zijn. Dus afstemming 
tussen zorg, welzijn en woningcorporatie om uitvoering 
te geven aan het woonadvies. 
 

 
 
Mensen hebben veelal de volgende vragen: wat is 
handig in mijn situatie? Waar kan ik het kopen of 
krijgen? Wie helpt mij daarbij? Hoeveel kost het? Kan ik 
financiële ondersteuning krijgen? Kan ik de voorziening 
ook huren of leasen?

•	 Voor de lokale situatie zou informatie over de lokale 
partijen praktisch en handig zijn: dus waar kunnen 
mensen de voorzieningen kopen of krijgen? Dit is vooral 
belangrijk bij de uitrol van het project naar eigenaar-
bewoners. Zij moeten zelf zorgen voor de uitvoering en 
aankoop van de woningaanpassingen en hulpmiddelen. 
Op De Gelderse Huistest5  is een lijst met lokale 
ondernemers beschikbaar op basis van postcode. 

•	 Voor de betrokkenheid van de vrijwillige woonadviseurs 
is het van belang hen op de hoogte te houden van het 
resultaat van het woonadvies. Welke aanpassingen zijn 
gerealiseerd en welk effect heeft dit gehad voor de 
bewoners? Dit kan middels het reguliere overleg aan de 
orde komen. 

 
En hoe verder?

Wonen met dementie is gestart als pilotproject in de 
kern Gorssel, met een beperkt aantal huurwoningen van 
één woningcorporatie, IJsseldal Wonen. Inmiddels is er 
binnen en buiten de provincie Gelderland belangstelling 
getoond voor dit project. Ook door huurders en eigenaar-
bewoners in de gemeente Lochem is belangstelling getoond 
en de vraag gesteld of zij informatie en een persoonlijk 
woonadvies kunnen krijgen. 

Voor de projectgroep in Gorssel is de uitrol van huurders 
naar eigenaar-bewoners, gezien de positieve evaluatie, 
vanzelfsprekend. 
Voor de betrokken partners was het snel duidelijk dat 
een uitrol van het project naar huurders van andere 
woningcorporaties en eigenaar-bewoners een belangrijke 
meerwaarde zou hebben zodat voor alle mantelzorgers een 
woonadvies beschikbaar is.

De opbrengst van de pilot Wonen met dementie inclusief de 
Handreiking Comfortabel Wonen met dementie zal worden 
opgenomen in De Schatkist van de provincie Gelderland.

Voor nadere informatie en initiatieven op het gebied van 
Wonen met dementie kunt u contact opnemen met: 
•	 Stichting Welzijn Lochem, Karin Nijkamp, 

k.nijkamp@welzijnlochem.nl, (0573) 29 70 00
•	 SPECTRUM partner met elan, Andrea Kuijpers, 

a.kuijpers@spectrumelan.nl, (06) 15 95 55 14
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De Gelderse Huistest is een internettoepassing aangekocht door de provincie Gelderland en beschikbaar voor de Gelderse gemeenten. 
Op de website kunnen bewoners hun woning testen op veiligheid, gemak en comfort. Zie www.geldersehuistest.nl. 

5
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Kosten

Het project is van start gegaan in 2012 en heeft een doorlooptijd gehad van 1,5 jaar.
Voor het voorbereiden en uitvoeren van het project hebben de projectdeelnemers de volgende investeringen gedaan:

Voorbereiding

Projectgroep overleggen en interne 
afstemming, voorbereiding

50 uur

Instrumenten ontwikkelen 80 uur

Training ontwikkelen 30 uur

Evaluatie project 40 uur

TOTAAL 200 uur

Uitvoering

Coördinatie vrijwilligers 15 uur  

Monitoren van afspraken 20 uur  

Per cliënt

Huisbezoek, inclusief voorgesprek 2 uur  

0,5 uur

Woonadviesrapportage 1 uur  

Aanpassing aan woningen:
- doornemen rapport
- huisbezoek
- uitwerking huisbezoek
- offertes opvragen
- opdrachtbevestiging aan bewoner
- opdrachtverstrekking aan 
     aannemer
- eventueel controle

4-5 uur  

Woningaanpassingen € 3.100,- 5 woningen (gemiddeld € 620 per woning)

Nagesprek 1 uur  

Bijlage 1
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Artikel te plaatsen in Geron, 2014 

Bewust en comfortabel thuiswonen, een zegen voor dementerende en 

mantelzorger

Tineke Lupi & Andrea Kuijpers

Bijlage 2

Er is steeds meer bekend over de invloed van de omgeving 
op het gedrag van mensen met dementie. Informatie 
hierover bereikt thuiswonende dementerenden en hun 
mantelzorgers nog nauwelijks, terwijl ze er veel baat 
bij kunnen hebben. Platform31 ontwikkelde daarom de 
Handreiking Comfortabel Wonen met Dementie.  

Woningaanpassing bij dementie
Dat het langer thuiswonen van ouderen, aanpassingen 
aan bestaande woningen vergt, is geen nieuws meer. 
Verschillende gemeenten in Nederland ondersteunen 
bewoners daarbij. Een van de uitgangspunten van 
Opplussen Nieuwe Stijl is het onderscheid maken in 
doelgroepen. Thuiswonende ouderen in de eerste stadia van 
dementie zijn zo’n doelgroep. Naast verminderd mobiel zijn, 
heeft het afnemen van hersenfuncties een uitwerking op 
de reactie op de dingen om hen heen. Uit onderzoek wordt 
steeds meer duidelijk dat dementie zich in wisselwerking 
met prikkels in het dagelijks leven ontwikkelt. De woning, 
woninginrichting en directe woonomgeving zijn daar 
een belangrijk onderdeel van. Gebruik van licht, goede 
zichtlijnen en vertrouwde spullen kan het ziekteverloop 
afremmen. Gebrek aan oriëntatie, beweging en herkenning 
daarentegen kan leiden tot een gevoel van vervreemding, 
machteloosheid en opstandig gedrag, hetgeen de afkalving 
van hersenfuncties juist versnelt.

Aanpassen van de inrichting in en om het huis, of juist 
het achterwege laten van bepaalde ingrepen, kan een 
gunstig effect hebben voor de dementerende en dus 
ook voor de mantelzorger. Waar zorginstellingen en 
aanbieders van seniorenwoningen deze kennis steeds meer 
toepassen, komen ouderen in reguliere woningen hier 
echter zelden mee in aanraking. In tegenstelling tot het 
gebruikelijke Opplussen gaat het ook meer om simpele, 
herkenbare oplossingen, zoals het weghalen van een 
struik voor de uitgang, dan het installeren van een traplift. 
Bovendien kunnen dergelijk technische ingrepen uit de 
installatiebranche in sommige gevallen zelfs een averechts 
effect hebben.

Een handreiking voor mantelzorgers en hulpverleners
Omdat de groep thuiswonende dementerenden in de 
komende decennia sterk zal toenemen, is er behoefte 
aan op deze doelgroep toegespitste instrumenten voor 

woningaanpassing. Platform31 en zorginnovatiebureau 
DAZ hebben in 2012 het initiatief genomen om een Duits 
document met suggesties voor bestaande, zelfstandige 
woningen in het Nederlands te vertalen. Samen met een 
groep experts is uiteindelijk een handreiking ontwikkeld die 
primair bedoeld is voor familieleden van dementerenden. 
Maar het dient ook als wegwijzer voor professionals en 
vrijwilligers die bij mensen thuis komen om hen te helpen. 

De handreiking is een bondig document dat uiteenvalt in 
drie delen. Het eerste biedt kort wat algemene informatie 
over dementie, de beperkingen die daarmee gepaard 
gaan en de uitgangspunten bij woningaanpassingen. 
Basisprincipe is het zo comfortabel mogelijk thuiswonen, 
zowel voor de dementerende zelf als hun mantelzorgers. 
Een vertrouwde en herkenbare omgeving zijn van groot 
belang voor mensen met dementie. Aanpassingen dienen 
daarom enkel ter vergemakkelijking van knelpunten. 
Kenmerkend voor mensen met dementie is het afnemen 
van herkenning, overzicht en het vermogen complexe 
handelingen uit te voeren. Ook vermindert naarmate de 
ziekte vordert vaak letterlijk het zicht. Omdat mensen met 
dementie steeds meer op hun gevoel en intuïtie doen, 
dient de indeling en inrichting van de woning zo logisch 
mogelijk te zijn. In het tweede deel van de handreiking 
worden daarvoor praktische tips gegeven, opgebouwd langs 
vier voornaamste beperkingen bij dementie: oriëntatie, 
veiligheid, gedrag en bewegingsvrijheid. Het opruimen van 
obstakels, afplakken van spiegels en zorgen voor contrast 
zijn enkele belangrijke tips om verwarring tegen te gaan. 
In plaats van witte lichtknopjes of serviesgoed zijn felle 
kleuren bijvoorbeeld beter en ook zullen een zwarte wc-bril 
of donkere plinten door een dementerenden eerder als 
zodanig onderscheiden worden. Voor herkenning kunnen 
ook pictogrammen op kasten en deuren geplakt worden 
of deze vervangen door glas, terwijl dit in andere gevallen 
juist beter kan worden afgeschermd. Een gordijn voor 
de voordeur kan helpen als mensen de neiging hebben 
om ‘weg te lopen’. Donkere plekken of drukke patronen 
kunnen echter ook angst en stress oproepen, hetgeen niet 
bevorderlijk is voor het dementieproces. De handreiking 
sluit af met een checklist en verwijzing naar handige 
informatiebronnen. 
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Gelderse pilots
De handreiking is bedoeld als een toegankelijk stuk dat 
burgers zelfstandig kunnen lezen en toepassen. Platform31 
vond het belangrijk om de bruikbaarheid in de praktijk te 
testen. Begin 2013 is een zoektocht gestart naar partijen 
rondom zelfstandig wonenende dementerenden die op 
verschillende locaties in Nederland met de handreiking 
aan de slag wilden gaan. Gedacht werd aan verschillende 
‘ingangen’ om het document bij mensen te krijgen: zorg- en 
welzijnsinstellingen, woningcorporaties en ondersteunende 
dienstverleners die werken met vrijwilligers. Casemanagers 
dementie, trajectbegeleiders, ouderenadviseurs, 
huismeesters en woningconsulenten zouden het verzoek 
krijgen de handreiking ‘actief’ onder de aandacht te 
brengen bij hun ‘cliënten’. 

Uiteindelijk zijn er vijf pilots van start gegaan. Van de eerste 
twee, die beide onder leiding stonden van Spectrum, is 
het resultaat inmiddels bekend. Zowel in Gorssel binnen 
de gemeente Lochem als Wijchen nabij Nijmegen kon de 
handreiking worden meegenomen in een breder project 
rondom Opplussen. Voor het onderdeel dementie kregen 
vrijwillige woonadviseurs en trajectbegeleiders een 
training waarna ze op bezoek gingen bij een zelfstandig 
wonende dementerende. Selectiecriterium was een nog 
redelijk vroeg stadium van de ziekte. Door samenwerking 
met een woningcorporatie kwam hier in Gorssel het 
criterium ‘huurder’ bij. Samen met de mantelzorger liepen 
de trajectbegeleiders de woning door en bespraken ze 
knelpunten die werden ervaren. Vervolgens werd de 
handreiking achtergelaten en een persoonlijk woonadvies 
opgesteld. In Gorssel konden enkele grotere aanpassingen 
door de corporatie worden betaald en uitgevoerd. In 
Wijchen kwam het geheel voor de verantwoordelijkheid van 
de bewoners zelf. 

De ervaringen in beide pilots met de handreiking 
zijn positief. In totaal is aan een kleine 15 clienten de 
handreiking overhandigd. Niet allen waren ontvankelijk 
voor de informatie, maar zeker de helft heeft de brochure 
met aandacht gelezen; dit heeft geleid  tot verschillende 
aanpassingen. Alle trajectbegeleiders zijn verder van 
mening dat het een toegankelijk, begrijpelijk en heel 
compleet document is dat goed als naslagwerk bij een 
persoonlijk woonadvies gegeven kan worden. Het stadium 
van dementie luistert daarbij nauw, zo wordt gesteld. Hoe 
later in het proces hoe minder de investeringen lonen. 
Ook de leerbaarheid van en meerwaarde voor bewoners 
is belangrijk in het maken van keuzes over aanpassingen. 
De handreiking zou zich daarom vooral moeten richten 
op het laagdrempelige aanpassingen in plaats van grote 
verbouwingen of domotica. Zo komt in de Gelderse pilots 

naar voren dat het plaatsen van een lamp die automatisch 
aanspringt in de hal ervoor zorgt dat de dementerende 
minder verward is wanneer hij/zij thuis wordt afgezet na 
een dagactiviteit. Een ander voorbeeld is het (her)plaatsen 
van rookmelders of het aanbrengen van een warmwater- 
begrenzer op de kraan, waardoor de veiligheid toeneemt. 
De meerwaarde van deze kleine aanpassingen schuilt onder 
andere in de rust die ze brengen bij mantelzorgers en 
betrokken professionals: ze nemen (grote) zorgen weg. Ook 
is het toevoegen van praktische tips waar zaken in de buurt 
verkrijgbaar zijn nuttig.   

Bewustwording en lokaal netwerk
Of het doel van de handreiking om het langer zelfstandig 
wonen van mensen met dementie te bevorderen wordt 
bereikt, is in dit stadium moeilijk vast te stellen. De 
betrokkenen in de Gelderse pilots, hebben echter wel deze 
indruk en stellen dat als het document op grotere schaal 
uitgezet zou worden, op den duur de totale zorgkosten 
van dementerenden naar beneden zullen gaan. In elk 
geval kan geconcludeerd worden dat het document een 
middel is om het wooncomfort van dementerenden en hun 
mantelzorgers te verbeteren. Het gaat hierbij niet altijd om 
de woningaanpassing op zich, maar ook om het gesprek 
met de dementerende en mantelzorger(s). De pilots laten 
zien dat ze door de handreiking anders naar de woning 
en de situatie zijn gaan kijken. Zo luidde het advies in één 
geval een grotere tv te kopen zodat de dementerende 
‘s avonds afleiding had. Gevolg was dat zij haar dochter 
niet meer constant belde. Het draait kortom voornamelijk 
om bewustwording. Verder blijkt dat het document het 
best op zijn plaats valt als het is ingebed in een breder 
lokaal traject. Dit vraagt om samenwerking en afstemming 
met verschillende partijen terwijl de opbrengsten van 
de woningaanpassingen niet altijd direct duidelijk zijn. 
Professionals zien niettemin het nut omdat het doorvoeren 
van aanpassingen bij dementie zo nauw luistert dat het 
vrijwel altijd om persoonlijk advies en ondersteuning vergt. 
Op basis van deze inzichten, en die uit de andere pilots, zal 
Platform31 de handreiking aanpassen en openbaar maken. 
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