De Ronde Venen

De Ronde Venen

				wordt dementievriendelijk
Sinds ruim anderhalf jaar staat het leven van
ons allen in het teken van COVID-19. Iedereen
heeft ermee te maken, op allerlei uiteenlopende manieren. Of het nu gaat om angst voor
de gezondheid, zorgen om werk en inkomen
of eenzaamheid door de beperkende maatregelen; het virus heeft diep ingegrepen in ons
dagelijks leven. Het einde is helaas nog niet
in zicht. Gelukkig zie ik veel voorbeelden van
veerkracht. In veel opzichten hebben we ons
kunnen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en maken we er zo het beste van. Zo ook
in het project Dementievriendelijke gemeente.
Sinds enkele jaren zetten we ons als gemeente
samen met Tympaan–De Baat in om onze
samenleving dementievriendelijk te maken.
Dat doen we door inwoners met dementie
en hun mantelzorgers te ondersteunen. Met
informatie, activiteiten, voorzieningen en een
luisterend oor. In eerste instantie lag de nadruk
vooral op trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. COVID-19 dwong ons om hiervoor
alternatieven in te zetten. Die werden onder
meer gevonden in (veel) telefonische gesprekken, een filmserie over dagbesteding en een
tablet in bruikleen om contact op afstand
mogelijk te maken. Zeker in de periode waarin
bezoekmogelijkheden zeer beperkt waren,
konden we op die manier toch iets betekenen
voor deze kwetsbare groep.
De coronamaatregelen bieden inmiddels

				wordt dementievriendelijk

Tablet in bruikleen voor gebruikers
zonder ervaring

gelukkig weer ruimte voor ontmoeting. Het
project Respijtzorg met studenten van de
Hogeschool Utrecht loopt nu ruim een jaar en
brengt zowel de ouderen als de studenten veel
plezier. In september is het Kookpunt gestart
en ook dat project kunnen we nu al succesvol
noemen.
Op deze themapagina vindt u een overzicht van
alle activiteiten die wij ondernemen om onze
gemeente dementievriendelijk te maken.
Uw speciale aandacht vraag ik voor de
bijeenkomst op 23 november in De Boei in
Vinkeveen. Deze avond is bedoeld als
feestelijke afsluiting van de Alzheimer Cafés die
we jarenlang hebben georganiseerd. We gaan
in een nieuwe vorm verder, daarover vertellen
we op 23 november meer. Met een aantal
speciale gasten maken we er een bijzondere
avond van. Ik hoop u daar te mogen begroeten.
Alberta Schuurs
Wethouder Ouderen en Gezondheid

Studenten en mensen met dementie
koken samen bij Het Kookpunt

Wilt u beeldbellen of foto’s bekijken via het
scherm van een tablet? Zo zie je elkaar, ook
wanneer je elkaar niet bezoekt. En ook voor wie
niet gewend was aan een ‘beeldscherm’ van een
tablet of een smartphone is beeldbellen mogelijk.
Voor het contact tussen mantelzorgers en hun
naaste in een verpleeg- of verzorgingshuis of
tussen mantelzorgers en familieleden onderling,
is beeldbellen en foto’s sturen een uitkomst.
Eenvoudig in gebruik
Uw Compaan is een bedrijf dat een apparaat
heeft ontwikkeld met grote knoppen en duidelijke
aanwijzingen. Met dat apparaat kan een kerkdienst worden gevolgd, kunnen spelletjes worden
gespeeld, kunnen foto’s worden bekeken én is
beeldbellen mogelijk.
Het apparaat heet: Uw Compaan Tablet en werkt op
stroom en via een internetverbinding.

Gratis 2 maanden uitproberen
Tympaan-De Baat heeft een aantal van deze tablets
aangeschaft en kan die langdurig in bruikleen
gegeven aan inwoners van De Ronde Venen en
mensen met beginnende dementie en mantelzorgers die ingeschreven staan bij Mantelzorg De
Ronde Venen. Het Uw Compaan abonnement kost
maandelijks € 12,95 en het apparaat, de tablet, krijgt
iemand dan gratis in bruikleen. Gebruikers krijgen
een handleiding en uitleg en 365 dagen per jaar is
er iemand van Uw Compaan telefonisch bereikbaar
overdag om geduldig vragen te beantwoorden
of het u vriendelijk opnieuw uit te leggen. U mag
de tablet 2 maanden uitproberen om er aan te
wennen. Bevalt de tablet, dan wordt maandelijks
€ 12,95 in rekening gebracht. Bent u geïnteresseerd
en wilt u in aanmerking komen voor een tablet,
neemt u dan contact op met Mantelzorg De Ronde
Venen, T. 0297 230 280 of E. mantelzorg@stdb.nl

Nuttige en gezellige tijdsbesteding
Het kookproject is onderdeel van het project
Dementievriendelijke gemeente. Doel van het
project is om de samenleving beter in te richten op
mensen met dementie en daarbij de mensen met
dementie in hun kracht zetten.
We kijken naar hun talenten, naar wat zij wel
kunnen. We zetten deze talenten in bij activiteiten
in de maatschappij door de mensen met dementie
er als vrijwilliger bij te betrekken. Hierdoor voelen
zij zich nuttig en waardevol, en dit gevoel is extra
belangrijk omdat het gevoels- en emotieleven van
mensen met dementie erop vooruitgaat. Door
gebruik te maken van hun talenten in de
maatschappij, blijft de aansluiting met de
maatschappij behouden en kunnen zij langer
zelfstandig blijven functioneren.
Wilt u meedoen?
Wilt u ook komen koken op maandagmiddag?
U bent van harte welkom! Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Mantelzorg De Ronde
Venen, T. 0297 230 280 of E. mantelzorg@stdb.nl

voor een bijzondere avond op:

23 november 2021
19.00-22.00 uur

die in het teken staat van:

Van Alzheimer Café naar
Dementiezorg De Ronde Venen
Programma:

GEANNULEERD!
Teun Toebes: VerpleegThuis

Door de coronamaatregelen vinden al maanden geen voorlichtingsbijeenkomsten plaats.
Hoe begrijpelijk ook, voor mantelzorgers en inwoners met dementie is dat erg vervelend.
Daarom is er het Mantelzorg en Dementie Trefpunt: laagdrempelig, kleinschalig en zonder risico.
Loop gerust een keer binnen.

Wanneer een naaste lijdt aan dementie, wordt dat ook voor de mantelzorger vaak een enorme
worsteling. Wie het meest nabij staat voelt niet de waardering die voor hem of haar zo broodnodig is.
Ter ere van de naasten van iemand met dementie, maakte Ervarea de voorstelling 'De Klosdochter’.
Via herkenbare situaties nemen zij u mee in het mantelzorgproces. Zo ontdekken we dat Klosdochter
eigenlijk een eretitel is.

Welkom zonder afspraak
U hoeft geen afspraak te maken bij het Mantelzorg en Dementie Trefpunt. U kunt er onder
het genot van een kopje koffie of thee ervaringen uitwisselen met een andere mantelzorger.
U kunt er ook terecht met al uw vragen over mantelzorg, geheugenproblemen of dementie. een
medewerker en vrijwilliger van Tympaan–De Baat staan voor u klaar.

Vanwege het oplo

Kim Erkens: Vergeet-mij-liedje

Compaan Tablet maakt contact met naasten voor iedereen mogelijk

Studenten verzorgen respijtzorg

Samen leuke dingen doen
De studenten wandelen samen met de cliënt,
kletsen wat bij een kopje koffie of doen een
spelletje. De koppeling tussen de jonge
studenten en de mensen die al op leeftijd
zijn geeft vreugde voor allemaal.
Het afgelopen jaar hebben de studenten
tijdens hun stage mooie ervaringen opgedaan en hebben ze mensen zien opfleuren.
Eén mevrouw vertelde de studenten dat ze
nu pas beseft dat ze best eenzaam was. De
studenten komen bij mensen die allemaal om
een andere reden de hulp van hun naaste nodig
hebben. Voor een mevrouw gingen ze koken,
met een meneer zijn ze gaan wandelen naar de
bibliotheek of ze doen samen een boodschapje.
Met spelletjes Mens-erger-je-niet of Rummi-

kub zijn het vaak de studenten die verliezen
(omdat er ook wel eens wordt valsgespeeld!).
2 studenten deden een leuke ontdekking; 2
mensen bij wie ze op bezoek gaan, blijken elkaar
te kennen. Daar kwamen zij achter omdat beide
dames over dezelfde hobby aan het babbelen
waren. Ze hebben daarna afgesproken om met
z’n vieren een boswandeling te gaan maken.
Ook interesse? Meld u aan!
Heeft u interesse in een wekelijks respijtbezoekje van de studenten?
Meld u dan aan bij
Mantelzorg De Ronde Venen,
T. 0297 230 280 of
E. mantelzorg@stdb.nl

Het Mantelzorg en Dementie Trefpunt

Op 21-jarige leeftijd had verpleegkundige Teun Toebes maar één wens: wonen in een verpleeghuis.
Niet alleen om te ervaren hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden, maar
vooral om te laten zien dat wij als maatschappij onze blik op dementie moeten verruimen. Die wens
kwam uit. Teun vertelt op ontwapenende en ontroerende wijze over de pijnlijke systemen die in de
zorg en samenleving heersen en laat ons zien hoe wij deze kunnen veranderen.

pende aantal COVI
D-besmettingen is
besloten deze
bijeenkomst uit te
stellen naar voorja
ar 2022.
Ervarea: De Klosdochter

In september is opnieuw een groep studenten Sociaal Werk gestart met hun stage in De Ronde
Venen. De stage is een samenwerking binnen het Netwerk Dementie Utrecht West met de
Hogeschool Utrecht. Gekozen is voor een stage in ons Respijt-project. Respijt is een ander woord
voor Vervangende Mantelzorg. Iemand neemt de taken van de mantelzorger even over zodat de
mantelzorger even niet voor twee hoeft te denken en te zorgen. Ook fijn als de mantelzorger te
ver weg woont om er vaker te kunnen zijn.

In de voormalige basisschool de Trekvogel
(Karekiet 49) in Mijdrecht is in oktober een
kookactiviteit gestart voor mensen met geheugenproblematiek. Studenten van de Hogeschool
Utrecht en mensen met geheugenproblematiek
koken en bakken daar samen. De kookactiviteit is
op maandagmiddag van 13.00- 15.00 uur.

Uitnodiging

Vergeet-mij-liedje is een hartverwarmend kunstproject over ouder worden en dementie door de
ogen van zangeres Kim Erkens. Kim bezoekt mensen met dementie met het sterkste
communicatiemiddel; muziek. Muziek is in staat om herinneringen op te roepen en taal te
overstijgen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om contact te maken.

Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen
Toegang is gratis, vooraf aanmelden is verplicht.
Voor meer informatie en aanmelden: 0297-230280 of mantelzorg@stdb.nl

Mijdrecht
In Mijdrecht is het Dementie Trefpunt in gebouw De Rank (Prins Bernhardlaan 2), ingang bij de
grote boom. U bent elke 1e maandag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.
Abcoude
In Abcoude is het Dementie Trefpunt in De Angstelborgh (Dorpszicht 22). Ruimte Gein. U bent elke
1e dinsdag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.
Geheugenbibliotheek
Bent u wel eens op zoek naar nieuwe gespreksstof of een onderwerp dat u beiden interesseert in
verband met (beginnende) geheugenproblemen?

GOED omgaanvoor:met dementie
Deze letters zijn een ezelsbruggetje

Geruststellen

zeg wat je
Praat op kalme toon, stel jezelf voor en
wees juist
gaat doen. Probeer niet te corrigeren, maar
bemoedigiend in het contact.

Oogcontact

Even meedenken

helpen. Leef
Vraag de persoon met dementie of je mag
of haar bij
mee met ideeën en wensen en betrek hem
de oplossing. Benoem wat je gaat doen.
je iemand
Sluit het gesprek goed af. Dankjewel dat
mee Nederland
met dementie hebt geholpen. Zo help jij
dementievriendelijk te maken.

Alles staat in het teken van de werking van de hersenen, het geheugen en dementie.
Er is ook (boek)materiaal in begrijpelijke taal voor (klein)kinderen. De items uit de
geheugenbibliotheek zijn gratis te leen om thuis in te zien of te gebruiken.
Eerste Hulp Bij Dementie Koffer
In deze koffer vindt u een selectie
aan boeken, flyers en brochures
met informatie over de werking
van het geheugen en dementie.

begrepen
Maak oogcontact om te checken of je wordt
om te
en geef de persoon met dementie de tijd
eenvoudige
reageren. Gebruik korte zinnen en stel
geen vragen
er
Probe
keer.
per
vraag
één
liefst
,
vragen
en.
verled
te
recen
het
te stellen over

Dankjewel

Loop dan eens binnen tijdens de openingstijden van het Mantelzorg en Dementie
Trefpunt en neem een kijkje in de verzameling boeken, kaarten, spelletjes, films en
muziek: De geheugenbibliotheek.

Hoe dementievriendelijk ben jij?

online
Test je kennis en volg een van onze gratis
k.nl
trainingen op www.samendementievriendelij

Dagbesteding in De Ronde Venen

Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier
buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunt u zien in een serie korte
films.
In 2021 is elke maand een korte film te zien over een locatie voor dagbesteding, onder meer via RTV
Ronde Venen in het programma Nieuwsronde en op de website
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk. nl
De kijker ziet onder meer welke activiteiten plaatsvinden, wat de begeleiders doen en welke rol de
dementieconsulent speelt. De filmpjes geven een goed inzicht van de dagbesteding in De Ronde Venen.

Een Eerste Hulp Bij Dementie
koffer is gratis te leen bij de
Servicepunten en dorpshuis De
Vijf Bogen in Baambrugge.

