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REDACTIONEEL

 Frans Hoogeveen is hoofdredac-
teur van Denkbeeld; hij is werkzaam als 
lector Psychogeriatrie aan De Haagse 
Hogeschool en als psycholoog in de 
zorg voor mensen met dementie bij 
Florence in Den Haag.

Dementievriendelijk

collega’s op de werkvloer zouden weten 
wat Alzheimer is en hoe ze daarmee het 
beste kunnen omgaan, organiseerde het 
bedrijf samen met Alzheimer Nederland 
een Alzheimer Café. Alle medewerkers 
waren daarbij aanwezig. Alex: ‘Ik werk 
hier inmiddels al 37 jaar vijf dagen per 
week. De veertig jaar ga ik in ieder ge-
val vol maken. En misschien ga ik daar-
na gewoon door. De tijd zal het leren.’ 
Hoe schril steekt dit prachtige verhaal af 
bij dat van Jolanda en Paul in de rubriek 
‘Ontmoeting’. Paul werkte als private 
banker bij een grote bank, tot hij werd 
ontslagen wegens disfunctioneren en 
gedragsproblemen. Toen die het gevolg 
bleken van frontotemporale dementie, 
was dat echter geen aanleiding voor de 
bank om Paul tegemoet te komen. 
Ook in de professionele dementiezorg 
ontstaan vernieuwende initiatieven 
die hoopvol stemmen. Daarover kunt 
u lezen in het tweeluik over Home In-
stead, in het Nederlands ‘Ondersteuning 
Dichtbij’. Dit bedrijf profileert zich als 
alternatief voor de traditionele zorg 
en positioneert zich als dienstverlener 
tussen enerzijds mantelzorg en vrijwil-
ligerswerk en anderzijds professionele 
verpleegkundige zorg. In de bijdrage 
van Lisette Hoes maakt u kennis met 
voormalig verpleegkundige Dorie, die 
als CAREGiver werkt bij de tweeënne-
gentigjarige mevrouw Kok. Al twee jaar 
draagt zij zo bij aan de hartenwens van 
mevrouw Kok: thuis blijven wonen, tot 
haar laatste snik. 
Kortom, ook al is de dementievriende-
lijke gemeenschap er voorlopig nog 
niet, er zijn wel mooie ontwikkelingen 
gaande! ♦

‘Kom in beweging voor de de-
mentievriendelijke gemeen-
schap!’ Met die hartenkreet 

roept Alzheimer Nederland ons op om 
ons in te zetten voor het ideaal van een 
gemeenschap waarin mensen met de-
mentie kunnen blijven functioneren in 
hun eigen huis en wijk. Te midden van 
en ondersteund door hun familie, vrien-
den en buren, liefst tot aan de dood. Of 
zoals mensen met dementie het zelf zeg-
gen: ‘Ik wil blijven meedoen!’
Om dit ideaal te bereiken zal veel werk 
moeten worden verzet. En daar is een 
open houding voor nodig tegenover 
mensen met dementie en hun naasten. 
De lokale overheid is vanuit haar ver-
antwoordelijkheid voor alle burgers 
bij uitstek geschikt om zo’n houding te 
stimuleren bij maatschappelijke partijen 
als ondernemers, winkeliers en vereni-
gingen. Enkele Nederlandse gemeenten, 
waaronder Bladel, Steenbergen, Oister-
wijk en Waalwijk, zijn hiermee inmiddels 
ook enthousiast aan de slag gegaan. 
De succesfactoren en knelpunten die 
deze Brabantse ‘koplopergemeenten’ 
tegenkwamen, zijn terug te vinden in de 
brochure Durf te leven met dementie (te 
downloaden via www.kcwz.nl). 
In dit nummer van Denkbeeld vindt u 
enkele voorbeelden van ontwikkelingen 
die de dementievriendelijke gemeen-
schap een beetje dichterbij brengen. 
Zoals het verhaal van Alex Linthorst 
in de rubriek ‘In Gesprek’. Alex kreeg 
op jonge leeftijd dementie, maar zijn 
werkgever, Agrifac Machinery, deed 
alles om hem als werknemer binnen-
boord te houden. Alex kreeg aangepast 
werk en om ervoor te zorgen dat zijn 
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