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Een
dementievriendelijke buurt!

Kronehoef-Oos t

Ad is 83 jaar oud. Soms staat hij bij de kassa en weet hij zijn pincode 
niet meer. Wel weet hij dat de mensen achter hem staan te kijken. Hij 
‘voelt’ hun ongeduld en de ergernis. Gelukkig is de kassière vriendelijk. 
Ze toont begrip, stelt hem gerust en ineens weet hij de vier getallen 
weer. Ad gaat naar huis; dit keer met de boodschappen. 

Deze nieuwsbrief gaat over het project ‘Een dementievriendelijke buurt’. Dit 
project is opgestart in Kronehoef Oost om kennis over dementie te delen en 
taboes te doorbreken. Zodat mensen met dementie zo lang en prettig mogelijk 
in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Maar prettig wonen gaat verder dan 
de eigen woning. De buurt hoort erbij en dus ook de buurtbewoners!

Uw rol
Wat kunt u doen? 
Als buurtbewoner kunt u natuurli-
jk uw ogen en oren gebruiken. 
Want vaak veranderen de ge-
woonten van mensen die aan 
dementie lijden. Luister en kijk; 
valt u iets op? Gaan de gordijnen 

niet meer op het gebruikelijke 
tijdstip open? Noemt de buurv-
rouw u niet meer bij uw naam? 
Helaas zijn de symptomen niet 
altijd duidelijk zichtbaar! Voor dit 
project zoeken wij buurtbewon-
ers die een stapje extra willen 
zetten. Buurtbewoners die samen 

1 op de 5 mensen krijgt te maken met dementie

met ons hulp en ondersteuning 
bieden. Samen bepalen we wat 
de buurt nodig heeft en wat we 
kunnen organiseren voor mensen 
met dementie en de mantelzorg-
ers.
De vraag is dan ook: welke rol 
kunt en wilt u vervullen?

Eén op de vijf mensen krijgt te maken met dementie. Oftewel een kwart van alle Nederlanders. De 
ziekte is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden! Er komen namelijk steeds meer mensen 
met dementie bij. Op dit moment woont 70% van de mensen met dementie gewoon thuis. Dankzij 
de verdere vergrijzing en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat dit zal stijgen naar 
80%. In Kronehoef Oost wonen veel senioren. De kans is dan ook groot dat u te maken krijgt met 
buurtbewoners met dementie. Vandaar dat we hier starten met dit project.
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Kom ook 
naar het 
gratis 
toneelstuk 
‘Zoeken’ 
op 12 en 19 
april!
      Uitnodiging 
toneelstuk
Om u meer te vertellen over 
de aandoening dementie, 
nodigen we u uit voor een 
toneelvoorstelling. De voor-
stelling met acteurs geeft 
niet alleen een goed beeld 
van de veelzijdigheid van 
dementie; u ziet ook hoe u 
ermee om kunt gaan. Ac-
teurs uit de regio spelen op 
12 en 19 april het bijzondere 
stuk ‘Zoeken’. Het is een 
toneelvoorstelling met een 
lach en misschien ook een 
traan. Rondom de voor-
stelling inventariseren wij 
welke activiteiten we kunnen 
organiseren in de buurt en 
wie daarbij wil ondersteu-
nen. Kom ook en draag uw 
steentje bij. Zodat we samen 
op weg gaan naar een de-
mentievriendelijk Kronehoef 
Oost. Een buurt waar het 
altijd prettig wonen is…

De gratis voorstellingen zijn op: 
Woensdag 12 april 
van 19.00 tot 21.00 uur in de ontmoetingsruimte aan de Scheerderstraat 62
Woensdag 19 april
van 14.00 tot 16.00 uur in d’n Herd in WoonincPlusVitalis de Horst/Krone-
hoef Kloosterdreef 23
Kaartjes zijn dagelijk van 9:00 tot 18:00 uur op te halen op de 
Kloosterdreef 23 (2 kaarten per persoon).

  70% van 
mensen met

dementie woont 
thuis: dit wordt 

80%
Wat is dementie?
Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 hersenziekten.
Al deze ziekten bestaan uit een combinatie van symptomen waarbij 
de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.
Alzheimer is de bekendste vorm, andere vormen zijn bijvoorbeeld 
vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy 
body dementie.
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Zorg voor kwetsbare mensen 
in buurten wordt steeds belan-
grijker. In heel Brabant en later 
ook in de rest van Nederland 
worden projecten opgezet om 
te komen tot een dementiev-
riendelijke omgeving. In onze 
provincie heet het programma 
'Brabant: in 2020 Dementiev-
riendelijk'. 
In Kronehoef Oost starten Vita-
lis, Woonbedrijf, WIJeindhoven 
en gemeente Eindhoven met 

de pilot “Dementievriendelijke 
Wijk”. Op basis van de resultat-
en en ervaringen komen andere 
Eindhovense buurten aan de 
beurt. Het doel is om dementie 
bekender te maken en buurtbe-
woners, mantelzorgers, ber-
oepskrachten en mensen met 
dementie bij elkaar te brengen. 
Samen kijken we naar wat zij 
nodig hebben en wat iedereen 
voor elkaar kan betekenen. 
Doet u ook mee? 

Dementievriendelijke buurt

“Mijn naam is Anika Nieuwenhu-
izen. In het kader van mijn afstu-
deren aan de Avans Hogeschool 
Tilburg (opleiding zorgtechnol-
ogie) ga ik onderzoeken wat er 
nodig is om de buurt Kronehoef 
Oost te ontwikkelen tot een 
Dementievriendelijke Buurt. Een 
Dementievriendelijke Buurt is 
een buurt waar mensen met 
dementie door de ondersteun-
ing van hun sociale omgeving 
en door eventuele aanpassin-
gen (in huis) langer zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen 
in de eigen buurt. Ik doe dit 
onderzoek vanuit de werkgroep 
Dementievriendelijk Kronehoef 
Oost, waarin verschillende parti-
jen samenwerken. 
Tot en met juni werk ik aan het 
onderzoek op de locatie Vitalis 
De Horst/ Kronehoef. Daarbij 
heb ik uw hulp als buurtbewoner 
nodig! Ik wil namelijk graag wet-
en wat u weet over dementie en 

of u geïnteresseerd bent om de 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers te helpen. Want 
wist u dat u iets kunt betekenen 
voor de mensen met dementie 
en hun mantelzorgers in uw 
buurt? Samen gaan wij kijken 
wat voor ideeën u daar zelf 
over heeft en wat u dan nodig 
heeft. Een bijdrage als af en 
toe boodschappen doen of het 
organiseren van een gezamen-
lijke activiteit voor mensen met 
dementie en de buurtbewoners 
zou misschien al voldoende kun-
nen zijn. Graag ga ik daar met 
u over in gesprek. Hiervoor kan 
het zijn dat ik bij u aanbel om 
een aantal vragen te stellen. Als 
u wilt meewerken, kan er ook 
een afspraak worden gemaakt 
voor een moment dat u beter 
schikt.”

Met vriendelijke groet,
Anika Nieuwenhuizen

Onderzoek 
in de buurt
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Vitalis biedt diensten, services, 
zorg en behandeling aan voor 
elke fase van dementie:
  wonen in de wijk;
  in een Vitalis-locatie (beschut 

wonen);
  in een kleinschalige 

woongroep (beschermd wo-
nen);

  intensieve zorg (zo thuis als 
mogelijk);

  tijdelijk verblijf en revalidatie- 
en herstelzorg. 

In haar visie op dementiezorg 
gaat Vitalis er vanuit dat iedereen 
direct of indirect te maken krijgt 
met dementie. De kunst is om 
samen met het netwerk rondom 
de cliënt te zorgen voor optimale 
bewegingsruimte en passende 
activiteiten. De regie over de 
invulling van de dagbesteding 
ligt zoveel mogelijk bij de cliënt 
zelf. Door te kijken met andere 
ogen probeert Vitalis onbegrepen 
gedrag te verklaren. Vaak is het 

‘Goede dementiezorg’; daar maakt Vitalis zich hard voor. Hoe en waarom ze dat doet, staat 
beschreven in de nota ‘(H)erken mij!, Leven in balans met dementie’. De zorg van Vitalis is af-
gestemd op de mogelijkheden van de cliënt op basis van de zogenoemde kernwaarden: ‘ertoe 
doen, meedoen en zelf doen’.

gedrag een gevolg van de proble-
men die een cliënt ervaart door-
dat de dementie erger wordt. 
Visie waarmaken
Passende, persoonlijke zorg en 
ondersteuning geven lukt alleen 
als cliënt, zorgverlener, omgeving 
en vrijwilliger samenwerken en 
in gesprek blijven. Vitalis onder-
steunt haar medewerkers met 
coaching en scholing en biedt 
voor alle betrokkenen informatie-
materiaal aan.

Vitalis en 
dementie


