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Voorwoord
Ieder jaar worden er wel één of twee onderwerpen naar voren geschoven door onze lidorganisaties waarin 
zij met ons willen samenwerken. Het is soms best verrassend, welke onderwerpen dat zijn. In 2016 waren het 
de onderwerpen mantelzorg (zie de vorige Belangstelling van oktober 2016) en dementie die vanuit onze 
achterban naar voren werden geschoven.

Zorgbelang werkt mee aan de organisatie van zogenoemde Dementietafels, avonden voor informatie 
en uitwisseling van ervaringen met professionals en direct betrokkenen. Een belangrijk onderwerp van 
gesprek, omdat mensen met een verstandelijke beperking er in veel gevallen op relatief jonge leeftijd mee 
geconfronteerd worden. 

Dementie werd ook een belangrijk thema omdat het casemanagement dementie per 1 januari 2017 anders 
georganiseerd wordt. Hoewel het casemanagement op zich blijft bestaan, is het netwerk TinZ opgeheven. 
Samen met het klantenpanel van TinZ en de afdeling Friesland van de patiëntenvereniging Alzheimer 
Nederland, houdt Zorgbelang de vinger aan de pols van die ontwikkeling. Vandaar ook dit magazine en het 
mini-symposium van 16 januari 2017 over het onderwerp.

Waarom we die vinger aan de pols houden? Omdat vanuit cliëntenperspectief het casemanagement zo 
onvoorstelbaar belangrijk is. Drie mensen geven in dit blad een inkijk in hun persoonlijke leven met een 
partner met dementie. Dat ze daarmee naar buiten treden is iets waar ik veel respect voor heb en waarvoor 
ik hen wil bedanken. Het geeft ons namelijk inzicht in de worstelingen die dementie met zich meebrengt 
en de belangrijke rollen die een casemanager dan kan spelen: vraagbaak, diplomaat, organisator en vooral: 
houvast in tijden van onzekerheid.

Laten wij het casemanagement vasthouden.

Esther de Vrij
Directeur/bestuurder Zorgbelang Fryslân
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Casemanagement dementie 
in ontwikkeling in Fryslân
Fryslân heeft jaren verschillende voorbeeldfuncties 
gehad als het ging om de ouderenzorg en in het 
bijzonder om de zorg voor mensen met dementie. 
Zo was Nieuw Toutenburg jarenlang een voorbeeld 
in de zorg met zijn indeling in begeleidings-, ver-
zorgings- en verpleegniveau. De bouw van kleine 
woonunits voor mensen met dementie startte al 
jaren geleden in de Ielânen te Sneek. In Oenkerk 
is men gestart met de ‘ombouw’ van het verzor-
gingshuis naar zelfstandig wonen. Hier kan men zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen met 
een grote betrokkenheid van de plaatselijke ge-
meenschap voor wat betreft mantelzorg en vrijwil-
ligerswerk. Rond de eeuwwisseling had men al een 
‘omtinker’ ingevoerd. Dat is - min of meer - een 
casemanager voor de ouderenzorg, die samen met 
cliënten en hun omgeving zoekt naar oplossingen 
bij zorgproblemen. Allemaal initiatieven die lange 
tijd geholpen hebben de zorg voor oudere mensen 

uit te bouwen naar de eisen en mogelijkheden van 
de tijd. Zo kent iedere tijd zijn eigen ontwikkelings-
aanzetten naar vernieuwing. 
Een aantal jaren geleden is het netwerk dementie 
met de naam TinZ neergezet als een coöperatie 
waarin bijna alle zorgaanbieders van Fryslân partici-
peren. Een goed geolied geheel dat voor de zorg-
vragers en hun zorgaanbieders makkelijk te vinden 
was als er sprake was van een ‘niet pluis gevoel’ of 
als de diagnose dementie was gesteld. TinZ was 
langzamerhand een begrip en werd landelijk ook 
vaak genoemd als voorbeeld van hoe het zou kun-
nen in de zorg thuis voor mensen met dementie. 

Het casemanagement dementie in Fryslân staat nu 
echter voor een belangrijke, nieuwe stap. Door de 
veranderende financiering zijn de zorgaanbieders 
op zoek gegaan naar een nieuw model voor de 
uitvoering van het casemanagement. 
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Die stap wordt nu gezet, want per 1 januari 2017 is 
het casemanagement anders ingevuld. Daarmee 
komt een einde aan TinZ. De vraag die nu voorligt 
is hoe Fryslân met de nieuwe invulling van het 
casemanagement de voortrekkersrol op dit gebied 
kan vasthouden.

Wat doet een casemanager dementie?
Casemanagers organiseren ondersteuning bij 
(vermoedens van) dementie. Het doel hiervan is 
helder: de ondersteuning van een cliënt en diens 
mantelzorger bij het maken van keuzes of het 
oplossen van praktische problemen op diverse 
levensterreinen. Hierbij worden ook de sociale 
verbanden van de cliënt ingeschakeld. Het doel is 
regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving) 
ten einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie te bevorderen. 

Een casemanager wordt vaak gezien als steun 
en toeverlaat. De casemanager staat naast een 
persoon met dementie vanaf de diagnose tot aan 
het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor 
mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor 
en aanspreekpunt. Casemanagement helpt bij:

• het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld 
van zorg en welzijn;

• het regelen van zorg;

• het bieden van emotionele begeleiding.

Dit kan met informatie en advies, maar het kan ook 
uitgebreide vraagverheldering en ondersteuning 
omvatten. De casemanager is een vaste 
professional die onderdeel uitmaakt van een lokaal 
samenwerkingsverband, gericht op thuiswonende 
mensen met dementie en hun naasten, gedurende 
het hele traject van ‘niet pluis’ of de diagnose tot 
aan opname of overlijden. Met behulp van de 
casemanager kan de cliënt zo lang mogelijk, in 
harmonie met de omgeving, thuis blijven wonen.

Een casemanager is daarom een vast en vertrouwd 
gezicht, getraind in het omgaan met dementie 
en herkent weerstand of hulpweigering. Welke 
ondersteuning de casemanager geeft is afhankelijk 
van de hulpvraag. Een casemanager komt op vaste 
momenten langs, en is daarnaast telefonisch en op 
aanvraag beschikbaar.

 

Wie heeft er recht op een casemanager dementie?
Iedereen bij wie de diagnose alzheimer of dementie 
is vastgesteld heeft recht op een casemanager. 
In sommige regio’s in Nederland kunt u bij een 
vermoeden van dementie al een beroep doen op 
de casemanager.
De casemanager is er ook voor de mantelzorger. 
Het is belangrijk dat mantelzorgers goede 
ondersteuning krijgen. Zorgen voor iemand met 
dementie gaat vaak 24 uur per dag door. Hulp 
is voor mantelzorgers nodig om lang en goed 
mogelijk zorg te kunnen verlenen. 

In de Zorgstandaard Dementie, die in 2013 
door betrokken beroepsverenigingen, 
brancheorganisaties en cliëntenorganisaties is 
vastgesteld, staan in hoofdstuk 3 de afspraken over 
het casemanagement, de uitgangspunten, taken en 
beschikbaarheid.

Cliëntenpanel TinZ en een aantal adviezen
Kwaliteit en ontwikkeling wordt geborgd door het 
organisatie-overstijgend combineren en delen van 
kennis en ervaring. Inspraak van de betrokkenen bij 
de opzet en organisatie casemanagement dementie 
werd van groot belang geacht. Om die reden 
had TinZ een cliëntenpanel georganiseerd om 
deze inspraak vorm te geven. Het panel had geen 
wettelijk vastgelegde positie, maar gaf gevraagd en 
ongevraagd adviezen aan het management. 

Met het beëindigen van de coöperatie Tinz en 
daarmee het einde van het cliëntenpanel, heeft het 
panel gemeend er goed aan te doen nog een aantal 
adviezen mee te geven. Adviezen die men eigenlijk 
als voorwaarde zou willen stellen voor de toekomstige 
organisatie van het casemanagement dementie:

 1. Eén vaste casemanager vanaf de diagnose   
  dementie.

 2. De casemanager is er gedurende het gehele   
  ziekteproces.

 3. De casemanager biedt onafhankelijke    
  ondersteuning.

 4. De vraag van de cliënt en diens naaste is leidend  
  voor de casemanager.

 5. De casemanager heeft tijd en aandacht voor de  
  mens en diens omgeving in zijn geheel.

 6. Veranderingen in het casemanagement worden
  bewust en tijdig overlegd met de cliënt en diens  
  naaste.
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 7. Kwaliteit en ontwikkeling wordt geborgd door het  
  organisatie overstijgend combineren en delen van  
  kennis en ervaring.

 8. Actieve beïnvloeding vanuit cliëntperspectief op  
  de kwaliteit dementie in Fryslân.
 9. Er is één duidelijk loket bij dementie, voor   
  iedereen goed bereikbaar.
 10. Iedereen met de diagnose dementie kan   
  aanspraak maken op een casemanager zonder ¬  
  financiële belemmeringen.

De vraag is nu natuurlijk hoe we deze adviezen 
kunnen waarborgen, kunnen omzetten in afspraken 
met de leveranciers van casemanagement. Zowel 
de afdeling Friesland van Alzheimer Nederland als 
Zorgbelang Fryslân hechten veel waarde aan de 
inspraak van de cliënten zelf en hun mantelzorgers 
bij het casemanagement dementie.  De Friesland 
Zorgverzekeraar heeft aangegeven veel waarde te 
hechten aan kwalitatief goed casemanagement. 

Maar hoe gaan we dat meten en borgen? 
De aanbieders zullen ongetwijfeld ook waarde 
hechten aan kwalitatief goed casemanagement. 

Daar twijfelen we niet aan. Belangrijk is dan om 
vooraf meetbare doelstellingen met eenduidige 
begrippen met elkaar af te spreken waaraan getoetst 
kan worden. Om die reden gaan we graag met de 
zorgverzekeraar en aanbieders om de tafel. Welke 
opleiding moeten casemanagers dementie minimaal 
gevolgd hebben om als casemanager te mogen 
optreden? Volgen we de eisen uit de zorgstandaard 
dementie met deze opzet? Kortom vragen waar we 
nu snel met elkaar naar moeten kijken en afspraken 
over moeten maken nu we per 1 januari 2017 een 
nieuwe fase gestart zijn met het casemanagement 
dementie in Fryslân. 
 
Loek Punt, Alzheimer Nederland, afd. Friesland
loekpunt@gmail.com
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‘Je moet er niet alleen voor staan’
Janny en Haye Ploeg zijn beide rond de tachtig, maar 
gedragen zich niet zo en zien er een stuk jonger uit. 
Ze maken nog fietstochten van tientallen kilometers, 
varen met hun boot, gaan iedere maandag 
zwemmen en maken wandelingen in de stad, ‘ook 
als het snertweer is.’ Trots vertellen ze dat ze al meer 
dan veertig jaar in hetzelfde huis wonen, een twee-
onder-één-kap, dat ze door de jaren heen helemaal 
aan hun smaak hebben aangepast. Het halletje was 
eerst smal, maar dat hebben 
ze helemaal doorgetrokken. 
Er is een dubbele garage bij 
gebouwd. Pronkstuk is de 
zelfgebouwde serre achter 
het huis, waar ze ook in de 
winter het gevoel hebben 
dat ze buiten in de tuin 
zitten. 

Haye noemt zichzelf 
mantelzorger. Een jaar 
of vier, vijf geleden werd 
duidelijk dat Janny de ziekte 
van Alzheimer heeft. Met 
gevoel voor understatement 
zegt hij: ‘dat was niet leuk.’ 

Ze kwamen in een medische molen, met veel ritjes 
naar het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Er werd 
gezocht naar een medicijn om het verloop van de 
ziekte af te remmen. Veel medicijnen zorgden echter 
voor bijwerkingen, tot Navazil uitkomst bracht. Haye 
vertelt dat zijn vrouw zich met dat medicijn beter 
voelde: ‘los van het feit dat er geen bijwerkingen 
waren, zei ze zelf dat ze scherper was! Het geneest de 
ziekte natuurlijk niet, maar het hielp haar wel.’

Er volgde slecht nieuws: Navazil werd uit de handel 
genomen. Ze moesten op zoek naar een ander 
medicijn. Weer volgde een periode van het uitproberen 
van verschillende medicijnen, die niet het gewenste 
effect hadden en ook traden er weer bijwerkingen op. 
Volgens Haye waren ze er in het MCL ook ongelukkig 
mee: ‘ze zeiden daar ook, dit kan zo niet langer. Ze 
hebben toen hun best gedaan of Navazil niet ergens 
anders te bestellen was en na lang zoeken is het gelukt! 
Tegenwoordig wordt het rechtstreeks in Duitsland 
gekocht. Fantastisch hoe ze er achteraan gegaan zijn! 
En we zien ook gelijk weer effect.’

Gelukkig zijn ze beide nog fit, kan Haye zijn vrouw 
ondersteunen en hebben ze nu geen zorg nodig. ‘Ik 
kan nu nog zeggen, ik ga even een paar uurtjes naar 

de boot, een beetje klussen. Maar dat kan op een 
gegeven moment ook teveel worden. Wat ik dan zou 
moeten? We wonen naast een verpleeghuis, maar 
daar wil ik Janny niet hebben. Daar is ze veel te actief 
en gezond voor.’

‘Gelukkig hebben we met Jantien, onze casemana-
ger, een enorme steun in de rug. Zij zegt dat er – als 
we dat zouden willen – andere mogelijkheden voor 

dagopvang zijn. We hebben de zekerheid dat zij met 
ons op zoek gaat naar oplossingen, als er ooit een 
probleem ontstaat. Tot die tijd houdt ze contact, 
komt zo nu en dan langs, we mogen haar altijd bel-
len. Je hebt geen idee, maar het is zo belangrijk dat 
je weet dat je d’r niet alleen voor staat.’

En dus woont Janny ‘natuurlijk’ nog thuis en zitten 
ze iedere dag urenlang aan de eettafel, hun favoriete 
plek in huis. Met een krantje en een kop koffie. Van ’t 
zomer pakken ze het fietsen en varen wel weer op. 
Voorlopig zitten ze hier wel goed.

Samen bezoeken ze geregeld de Alzheimer Cafés 
in de stad. Ook dat helpt te voorkomen dat je het 
gevoel krijgt dat je er alleen in staat: ‘Dat heeft mij 
echt geholpen, hoor! Weet je, in het begin kon ik wel 
eens kortaf zijn. Als ze iets kwijt was, dan zei ik ‘daar 
ligt het toch!’ Maar als je beter weet wat de ziekte 
doet, dan kun je d’r ook beter mee omgaan. Daar 
hebben de Alzheimer Cafés me goed bij geholpen. 
Tegenwoordig zeg ik dan ‘och, moet je nou es kijken, 
daar ligt het….’

Johannes Beers, Zorgbelang Fryslân
beers@zorgbelang-fryslan.nl

Haye Ploeg
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Dementietafel Fryslân
Een Dementietafel is een bijeenkomst voor mensen met een beperking, hun familie en professionele 
hulpverleners. In een open en vertrouwde sfeer worden ervaringen en kennis gedeeld over zorg en 
ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en dementie. 

Familie en mantelzorgers kunnen hun verhaal kwijt 
(lotgenotencontact), professionele hulpverleners 
kunnen hun kennis delen en leren van de vragen 
van familie en mantelzorgers. De uitkomsten en 
signalen van de avond worden gebruikt om de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren.

In Fryslân zijn in 2016 twee dementietafels 
gehouden. Te weten op 18 april in Drachten en op 
14 november in Heerenveen. Beide bijeenkomsten 
zijn georganiseerd door Zorgbelang Fryslân in 
samenwerking met Philadelphia, JP van der Bent 
stichting, Talant, Maeykehiem, LFB, TinZ, Alheimer 
Nederland afdeling Fryslân. De gemeenten 
Heerenveen en Drachten hebben ondersteuning 
geboden in de benodigde faciliteiten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.zorgbelang-fryslan.nl/dementietafel

Een goed leven
De eerste bijeenkomst van 18 april ging over een 
goed leven. Wat is een goed leven voor iemand? 
En voor iemand met dementie? En voor iemand 
met een verstandelijke beperking? En voor iemand 
met een verstandelijke beperking én dementie. 
Hans Reynders, oud- hoogleraar ethiek nam de 
deelnemers mee door deze vragen. Zijn conclusie 
werd breed gedragen: uiteindelijk wil iedereen 
menselijk contact en wil iedereen gezien worden.

Yta Strikwerda en Henk van Dijk, ervaringsdes-
kundigen, presenteerden deze avond hun eigen 
levensverhaal door een levensdoos en levensboek 
te laten zien. Dit is een manier om iemand goed te 
leren kennen en begrijpen, naast dat het voor jezelf 
een enorme waarde kan hebben.

Tijdens één van de gesprekken die avond vertelt een 
familielid aan herkenning te vinden in het verhaal 
van Hans Reinders. Het is belangrijk te zorgen dat 
de persoon wordt gezíen, ook al nemen diens 
beperkingen toe. En ze vertelt over haar zus die 
woont in een grote voorziening, over het stellen van 
een diagnose, over de schrik, onmacht en rouw die 
ze heeft ervaren.

Mevrouw geeft aan dat het werken met 
de doelgroep ouderen wel specifieke 
vaardigheden vraagt, en dat er zeker verschil is 
in de professionaliteit van de zorgverleners. Het 
ontwikkelingsgerichte denken moet worden 
losgelaten beamen alle aanwezigen. Het menselijke 
contact moet centraal staan.

Goede informatie en samenwerking is belangrijk
Dit was het thema van de tweede bijeenkomst 
in november. De Artsen voor Verstandelijk 
Gehandicapten (AVG) Rixt Huls en Judith 
Peters gaven informatie over dementie bij een 
verstandelijke beperking. Daarnaast kwamen er 
mantelzorgers aan het woord.

Eén mantelzorger vertelt dat zijn broer op zijn 
gehele eigen wijze dement mocht zijn, met 
oog voor de persoon wie hij was.  Men moet 
achteruitgang niet beschouwen als een verlies, dit 

is realiteit ook voor ons als “gezonde 
mensen”. Zie deze achteruitgang dan 
ook als een mogelijkheid om wellicht 
andere nieuwe mogelijkheden aan te 
grijpen en probeer niet alles dicht te 
timmeren. Mocht er iets mis gaan, dan 
kan men hier ook weer van leren.

Een moeder geeft het signaal af dat 
het voor haar heel belangrijk is dat haar 
dochter zich goed voelt. Haar dochter 
gaat duidelijk achteruit. Nu ze niet 
meer naar het dagverblijf gaat, voelt 
haar dochter zich beter en is duidelijk 

gelukkiger. Het is heel belangrijk om met alle 
betrokken te zoeken naar datgene waar de cliënt 
zich het beste bij voelt, en de activiteiten waar 
nodig in de begeleiding en verzorging aan te 
passen. 

Henk van Dijk
neemt het woord bij de Dementietafel in april 2016 in Drachten
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We kijken terug op twee waardevolle inspirerende bijeenkom-
sten. De opkomst van ruim vijftig mensen per bijeenkomst en 
de positieve reacties na afloop vertellen ons dat het voorziet in 
een behoefte. We zijn in Fryslân nog niet klaar met het delen van 
informatie en kennis over én met mensen met een verstandelijke 
bepekring en dementie. Onze intentie is dan ook in 2017 met de 
betrokken partijen verder te gaan met dit mooie initiatief.

Het project ‘Dementietafel: delen en verbeteren’, is een project van 
Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische 
ziekte. Het project is geïnitieerd door KansPlus, belangennetwerk 
voor verstandelijk gehandicapten. Alzheimer Nederland 
ondersteunt het met expertise over Alzheimer Cafês.

Herma Kooke, Zorgbelang Fryslân
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

Artsen voor
Verstandelijke Gehandicapten

Rixt Huls en Judith Peters geven uitleg over dementie bij de 
Dementietafel in november 2016 in Heerenveen

Door de stijgende levensverwachting 
komt dementie bij oudere mensen 
met verstandelijke beperkingen 
steeds vaker voor. Het stellen van de 
diagnose is gecompliceerd. Daardoor 
herkent men de ziekte vaak pas in 
een laat stadium. Het is belangrijk 
om de symptomen die horen bij 
de verstandelijke beperking en bij 
dementie te kennen.

Prevalentie Dementie 
Bij ouderen zonder verstandelijke 
beperking treedt dementie op latere 
leeftijd op: 
• 3%    > 40 jaar 
• 6%    > 60 jaar 
• 40%  > 80 jaar 

Bij ouderen met een verstandelijke 
beperking: 
• 25%  > 40 jaar 
• 66%  > 60 jaar 

Dementie en het syndroom van Down 
Mensen met het syndroom van 
Down hebben een verhoogde kans 
op dementie. Bij hen kan de ziekte 
zich al vanaf het veertigste levensjaar 
ontwikkelen. Boven de 60 jaar heeft 
zelfs 60 tot 70% een grote kans op 
dementie. Bij een kleine groep kan het 
proces van beginnende dementie tot 
aan overlijden, op een agressieve wijze, 
binnen een tijdsbestek van twee jaar, 
plaatsvinden. 

Noodzaak goede informatie 
Goede informatie is noodzakelijk om 
mensen passende zorg en begeleiding 
te kunnen bieden. 

Bron: 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
http://www.vgn.nl/artikel/16045  

Uitkomsten van de Dementietafel van 
13 oktober 2016 in Heerenveen
Uitkomsten als het gaat om de cliënt:
stem de methode af op de cliënt, gebruik niet standaard 
dezelfde methode, gezien en gehoord worden, verbinden

Opmerkingen die werden gemaakt met betrekking tot 
de begeleider, de professional:
op de hoogte zijn van de te benaderen zorgprofessional 
(naast huisarts ook AVG, gedragskundige, verpleegkundige en 
anderen), niet te wijs overkomen, respectvol omgaan met…, 
positief, niet te snel interpreteren, de begeleider moet er 
zijn voor de cliënt, niet voor de ander bepalen, vaste relatie 
opbouwen, tijd maken voor de cliënt, contact afstemmen op vraag cliënt, niet óver iemand praten, maar mét, 
fysieke nabijheid, afspraken nakomen, persoonlijke aanpak, gezien en gehoord worden, altijd de cliënt als 
uitgangspunt nemen, verbinden, vaste begeleiding, samenwerking familie eb professional is zeer belangrijk, 
zonder elkaar gaat het niet

Voor de arts:
Zie cliënt als gesprekspartner, per cliënt aanpassen wat men kan verwerken, professionals eerst in gesprek met 
arts, daarna met cliënt, de tijd  nemen voor de cliënt, verbinden, luister, blijf kijken naar mogelijkheden

Over de mantelzorger werd gezegd:
Positieve dingen benoemen, niet alleen de achteruitgang, gezien en gehoord worden, verbinden, 
mantelzorgers moeten hun verhaal blijven doen, goed op de hoogte zijn van gesteldheid cliënt.
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‘Hoe vertel je het hem, 
dat je bang bent dat hij Alzheimer heeft?’
Eelco Jongsma was een veelbelovend voetballer. Speelde bij Heerenveen toen het nog geen SC, maar VV was. 
In zijn diensttijd speelde hij ook interlands bij Oranje. Met het Nederlands militair elftal, wel te verstaan. Wat
het met dat voetballen nog had kunnen worden, weet zijn vrouw Lucia niet, want er kwam iets tussen: de motor.
De motor en later de verkering. De verkering met haar. Zij haalde haar motorrijbewijs ook en dat bleef tijdens 
hun 37-jarig huwelijk hun gezamenlijke hobby: lekker weg op de motor. Vrijheid.

Er kwam een mooi huis en er waren vakanties 
op Vlieland toen hun kinderen nog klein waren. 
Later gingen ze naar Italië en nog later weer lekker 
naar Vlieland. Hij werkte in een kunstmesthandel 
en zij werkt bij de Antea Group, het vroegere 
ingenieursbureau Oranjewoud.

Wanneer het mis ging kan Lucia niet goed 
terughalen. ’Achteraf denk ik dat het al heel lang 
geleden begonnen is, misschien al wel negen jaar 
geleden. Maar omdat het heel sluipend ging is er 
niet een precies moment te benoemen. Ik zag dat 
Eelco veranderde.’ 
De actieve en sportieve huisvader begon zich in 
zichzelf terug te trekken, werd passief en verloor 
interesse in dingen. Vooral nieuwe dingen wilde – of 
kon – hij niet meer oppakken. Zijn gedrag werd anders 
en vooral zijn empathisch vermogen werd steeds 
kleiner en dat begon andere mensen ook op te vallen.’ 

‘Het was zo enorm zwaar om het bespreekbaar te 
maken. Het is niet niks om tegen je man te zeggen 
dat je bang bent dat hij dementeert. Bij mensen op 
hoge leeftijd weet je dat het kan gebeuren, maar hij 
was nog maar eind vijftig! Ik stelde het steeds weer 
uit, heb zitten janken op de bank, maar ik kon er niet 
omheen. Het gesprek bij de huisarts was ook heel 
confronterend. Ongemerkt had ik al veel van hem 
overgenomen, gaf ik al vaak antwoord voor hem. 
Dat kon nu niet, dus toen de huisarts hem 
vragen stelde, viel hij verschrikkelijk door 
de mand.’

Het motorrijden viel af. Het was niet 
meer vertrouwd. Aan het werk kwam 
een eind, want hij kon het niet meer aan. 
Hoewel hij nog een tijd dagbesteding 
op een zorgboerderij heeft gehad, 
werd het dit jaar duidelijk dat alle zorg 
die Eelco nodig had, te zwaar was voor 
Lucia. Gelukkig was er contact met 
een casemanager: ‘Zij vertelde over 
‘respijtzorg’, een plek in een verpleeghuis 
waar Eelco bijvoorbeeld twee weken 
zou kunnen wonen, zodat ik weer op 

krachten kon komen. Ik had het zo hard nodig, maar 
ik voelde me ook schuldig dat ik hem niet meer thuis 
kon hebben. Ik heb de casemanager gevraagd hem 
er naar toe te brengen. Ik kon het niet opbrengen.’

Nu woont Eelco er permanent. Een relatief jonge 
man tussen de oude mensen. Het schuldgevoel 
is bij Lucia nog steeds niet weg. Ze zoekt contact 
met lotgenoten in het Jungheimer Café, want het 
is moeilijk aansluiting te vinden bij lotgenoten van 
hogere leeftijd in het Alzheimer Café: ‘Ik zoek de 
balans tussen een dementerende partner en mijn 
werk. Ik had te maken met het effect dat de situatie 
bijvoorbeeld had op de studie van de kinderen. Dat 
is een situatie die niet te vergelijken is met dementie 
op hoge leeftijd, maar waar ik wel over moet kunnen 
praten met mensen die dat begrijpen.’

Vorige week is hun tweede dochter getrouwd. Ze 
zijn er samen naar toe geweest en hij heeft haar 
weggegeven. Een ontzettend mooi moment, al 
waren ze hem wel even kwijt geweest: hij was in 
de kerk naast zijn zwager gaan zitten, zonder zich 
te realiseren dat hij nog een rol had. Al met al een 
zware dag, vertelt Lucia: ‘We halen hem op, kleden 
hem aan, zijn de hele dag met hem bezig en helpen 
hem naar bed. Maar goed, we hebben het die dag 
wel lekker laat gemaakt, want hij is de hele avond 
heerlijk aan het dansen geweest….!’

Lucia en Eelco Jongsma
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Casemanagement in de praktijk
Mevrouw Van der Weide is 88 jaar en licht dementerend. Ze woont nog wel zelfstandig. Deze ochtend 
komt Fenna Bouma, de casemanager van TinZ, langs voor een regulier bezoek. Het is het vierde bezoek aan 
Mevrouw Van der Weide, maar zij lijkt niet goed te weten wat Fenna komt doen. De dochter van mevrouw 
Van der Weide is ook aanwezig. Er zijn nog wel een broer en zus, maar die wonen ver weg en dus is zij de 
enige mantelzorger. 

Mevrouw redt zich prima, laat ze meermaals weten. 
Ze verveelt zich niet overdag, heeft contact met 
andere mensen in het complex, en wandelt geregeld. 
Soms vraagt ze haar dochter om hulp als dat nodig 
is. Zoals bijvoorbeeld wanneer ze per ongeluk 
op de verkeerde knop van de afstandsbediening 
heeft gedrukt, waardoor ze de TV niet meer goed 
krijgt. De casemanager vraagt naar mogelijke 
geheugenproblemen. Mevrouw Van der Weide geeft 
hier dubbele antwoorden op. Zonder dat ze het 
merkt, geeft haar dochter op de achtergrond non-
verbaal andere antwoorden dan haar moeder.

Het bezoek is typerend voor het werk van de 
casemanagers van TinZ. Cliënten die niet goed 
begrijpen waar de visite toe dient, aandacht geven 
aan de mantelzorger en ondertussen je ogen 
en oren de kost geven. Kijken hoe de situatie is, 
luisteren of er een zorgvraag is, maar ook kijken of 
er een verborgen zorgbehoefte is die misschien niet 
concreet uitgesproken wordt. Informatie geven en 
zaken regelen.

Wat dat laatste betreft had de dochter van mevrouw 
Van der Weide de vorige keer een concrete vraag: 
of er niet iemand anders te vinden was die zo nu 
en dan met haar moeder naar bijvoorbeeld de 
dokter kan gaan, want al met al is het best veel. Het 
zicht van moeder gaat ook steeds verder achteruit 
en de gehoorapparaten moeten regelmatig 
schoongemaakt worden, anders werkt het niet 
goed. Dat zijn best wel veel ritjes naar verschillende 
zorgverleners.
Fenna heeft de vraag met het wijkteam besproken, 
maar moet nu vertellen dat er geen oplossing is. 
Volgens het wijkteam is het aan de mantelzorger 
om mee te gaan bij doktersbezoek en als de 
mantelzorger niet kan moet er iemand anders uit het 
netwerk gezocht worden, bijvoorbeeld één van de 
buren. 

Voor de dochter van mevrouw Van der Weide is 
dat een teleurstelling. Ze vindt dat niet iedereen op 
de hoogte van de situatie van haar moeder op de 
hoogte hoeft te zijn en heeft daarom behoefte aan 
een vaste persoon, die zo nu en dan een bezoekje 
aan de oogarts kan overnemen. Fenna kan echter 

weinig aan de weigering van het wijkteam doen. 
Toch geeft de dochter aan dat de casemanager voor 
haar een duidelijke meerwaarde heeft, omdat het 
‘heel fijn is dat er iemand is die met je meedenkt.’

Vertrouwensrelatie
De manier waarop mensen met de casemanager van 
TinZ in aanraking komen kan verschillen. In het geval 
van de familie Postma heeft de thuiszorg contact 
opgenomen met TinZ, nadat de huisarts kortgeleden 
Alzheimer bij mevrouw heeft vastgesteld. 
Casemanager Ytsje Talsma gaat voor het eerst op 
bezoek bij de familie Postma. Mevrouw Postma 
heeft geen idee wat Ytsje komt doen, maar vindt het 
gezellig dat er iemand langskomt. Er wordt gepraat 
over het verleden. Over hoe meneer en mevrouw 
elkaar ooit ontmoet hebben, over hun trouwen, 
maar ook over een bootreis die ze binnenkort op de 
Rijn gaan maken. Het is duidelijk dat mevrouw zelf 
geen idee heeft van haar ziekte en ze vindt dat het 
allemaal wel goed gaat. Aan het gezicht van meneer 
Postma is te zien dat hij daar anders over denkt.

Ytsje neemt meneer Postma daarom apart in de 
keuken en legt hem uit dat deze kennismaking 
voor een eerste bezoek voldoende is. Ze wil de 
mogelijkheid van dagopvang nu nog niet met 
mevrouw  bespreken, dat zou het beginnende 
contact misschien beschadigen.
Een casemanager staat bij zo’n eerste bezoek 
immers aan het begin van het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie. Die relatie is heel erg belangrijk 
want dementie brengt veel onzekerheden met zich 
mee. Voor de patiënt zelf natuurlijk, maar zeker ook 
voor de mensen in de directe omgeving. In zo’n 
onzekere situatie is het voor de cliënten prettig dat 
ze kunnen terugvallen op advies en ondersteuning 
van iemand die ze vertrouwen. Daarom besteden 
casemanagers altijd ruim tijd aan het afleggen van 
visites om dat vertrouwen te kunnen opbouwen. 
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Die regelmatige visites hebben ook een andere 
functie. Het geeft de casemanagers de mogelijkheid 
vroegtijdig problemen te signaleren. Dit helpt 
natuurlijk om de juiste zorg en ondersteuning op 
het juiste moment te kunnen inschakelen, voordat 
een situatie uit de hand loopt. Dat is nog niet altijd 
eenvoudig. Net als mevrouw Postma hebben veel 
patiënten zelf niet door dat ze ziek zijn en dat 
hun zelfstandigheid achteruit gaat. Maar ook voor 
partners is het vaak moeilijk te erkennen dat ze de 
zorg voor de ander niet goed kunnen bolwerken. 

Pas als je als casemanager je cliënten goed hebt 
leren kennen, kun je ook hun problemen herkennen 
en bespreekbaar maken.

Netwerk
Naast het opbouwen van een vertrouwensrelatie en 
de vroegtijdige signalering, is het regelen van zaken 
natuurlijk een andere functie van de casemanager. 
Dat blijkt bijvoorbeeld bij het bezoek van 
casemanager Klaske Jorna aan de familie De Roos. 
Als ze bij de familie thuiskomt, is meneer De Roos al 
naar de dagopvang. Dat maakt het voor Klaske iets 
gemakkelijker om met mevrouw De Roos en twee 
van haar zonen over de situatie te praten. 

Tot nu toe ging het goed thuis, maar de gezondheid 
van mevrouw is de laatste tijd achteruit gegaan. Er 
is een operatie nodig en het is de vraag in hoeverre 
zij daarna de dagelijkse zorg voor haar man nog 
kan volhouden. De zonen zijn zeer betrokken en 
ongerust over de toekomst van hun ouders. Ze 
vragen naar de mogelijkheden van opname in een 
verzorgingshuis.

Klaske richt zich na die vraag op mevrouw. Zij vindt 
het moeilijk toe te geven, maar ziet een toekomst 
in hun eigen huis somber in. Klaske vraagt naar 
de mogelijkheden van mantelzorg door de zonen 
en de buren en maakt de inschatting dat dat niet 
voldoende zal zijn. Een andere inschatting is dat 
opname in een verzorgingshuis waarschijnlijk niet zal 
lukken en Klaske legt uit dat de enige mogelijkheid 
dan misschien een verpleeghuis zal zijn.

 

Ze neemt scenario’s door met de familie over wat 
er geregeld moet worden voor meneer De Roos 
tijdens en na de opname van mevrouw en hoe de 
aanmelding voor een verpleeghuis in zijn werk gaat. 
In korte tijd heeft Klaske de mogelijkheden van 
mantelzorg en thuiszorg in deze situatie afgewogen, 
maar ook verzorgingshuis of verpleeghuis tegen 
elkaar afgezet. Ze heeft informatie over verschillende 
mogelijkheden gegeven en is begonnen met het 
regelwerk voor een aanmeldingsprocedure. Het is 
duidelijk dat een casemanager veel kennis van zaken, 
van de sociale kaart en van regelgeving nodig heeft. 

Minder duidelijk is soms op welke wijze de cliënt de 
eigen regie over het zorgproces in handen houdt. 
Vaak lijken cliënten de regie uit handen te geven, blij 
dat iemand met kennis van zaken de beslissingen 
neemt. En wat is eigen regie bij een ziekte die zich 
juist kenmerkt door het afnemen van het vermogen 
regie te voeren?
Zeker de partner zal in de gelegenheid gesteld 
moeten worden na te denken, mee te denken en 
mee te beslissen over belangrijke stappen. Een goed 
ondersteuningsplan opstellen aan het begin van het 
traject, het maken van een zorgleefplan en inzage in 
het dossier kunnen die eigen regie voor de partner 
dichterbij brengen.

Diplomaat en vraagbaak
Casemanagement dementie is een aanvulling op 
andere vormen van casemanagement zoals  dat in 
veel gevallen door wijkverpleegkundigen wordt uit-
gevoerd. De casemanager dementie heeft specifieke 
kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van 
dementie en dementiezorg. Bij de kennis gaat het dan 
vooral om kennis van de ziekte dementie, het verloop 
van de ziekte (somatische kenmerken), de gevolgen 
daarvan voor gedrag (psychische kenmerken) en 
beleving van de cliënt en diens omgeving (systeem-
problematiek). De casemanager is daarnaast op de 
hoogte van theoretische verklaringsmodellen voor 
veranderingen en problemen in het gedrag bij men-
sen met dementie en kent de theoretische modellen 
voor begeleiding van mensen met dementie.
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De casemanager is ook geschoold in vaardigheden 
waaronder intakegesprekken en inventarisatie van 
wensen en behoeften van cliënten en hun directe 
omgeving. Daarbij weet de casemanager goed waar 
in geval van dementie specifieke risico’s voor overbe-
lasting van mantelzorgers kunnen ontstaan, maar ook 
welke veiligheidsrisico’s zich voordoen als patiënten 
met dementie thuis blijven wonen.

Deze gespecialiseerde casemanagers zijn dus een 
soort duizendpoot. Als een dochter met haar nicht 
kibbelt over de vraag naar welk verpleeghuis moeder 
zou moeten en je moet hier wat tussendoor laveren, 
dan is de casemanager een diplomaat. 

De casemanager is een organisator voor het echtpaar 
waarvan de dementerende man vervroegd uit het 
ziekenhuis wordt ontslagen en per direct een plek 
in een verpleeghuis nodig heeft. Bij de mevrouw 
die volgens zichzelf ‘beslist niet dement is’, maar 
in ieder geval wat mager lijkt, is de casemanager 
vroegsignaleerder. Voor de man die vermoeid raakt 
van het gedrag van zijn vrouw, de herhaling van 
dezelfde vragen en de spulletjes die kwijtraken, is de 
casemanager een onmisbare vraagbaak en geeft tips 
over het omgaan met een demente partner.

Johannes Beers, Zorgbelang Fryslân
beers@zorgbelang-fryslan.nl

Dit artikel is gebaseerd op ervaringen van leden van het klantenpanel van TinZ, die een dagdeel met een casemanager hebben 
meegelopen. Alle namen in het stuk zijn gefingeerd.
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‘Wat je nodig hebt is liefde, geduld en begrip’
Klokslag half tien gaat de deurbel. Tjeerd Faber helpt zijn vrouw Joke in haar jas. Ze krijgt een zoen en gaat de 
voordeur uit, naar de taxi die haar naar de dagopvang brengt.
‘Ze gaat met frisse tegenzin’, vertelt Faber, gepensioneerd ondernemer. ‘Als je het haar vraagt, vindt ze de 
dagopvang maar zo zo. Als ze er één keer is, dan vermaakt ze zich prima met de andere mensen en vooral 
van de uitstapjes kan ze genieten. En ik moet eerlijk zijn: ik heb de ruimte ook nodig. Ruimte om zelf, zonder 
zorgen om Joke, dingen te kunnen doen. Ik volg bijvoorbeeld hoorcolleges aan de Hogeschool voor Ouderen, 
de HOVO. Prachtig vind ik dat.’

Tjeerd leerde Joke kennen toen ze rond de 
vijftien, zestien jaar waren. Ze speelden ze in de 
muziekvereniging Advendo, een harmonie-orkest en 
waren al gauw ‘een stelletje.’ Ze trouwden en kregen 
kinderen en zijn nu 52 jaar getrouwd. Faber runde 
een succesvolle houthandel en zagerij, die hij enkele 
jaren geleden overdroeg aan zijn zoon. Pensioen was 
geen straf. Er kwam een camper en er werden lange 
reizen gemaakt.

‘Ik had het al wel eerder door, maar een paar jaar 
geleden, tijdens onze reis naar de Noordkaap in 
Noorwegen werd het heel erg duidelijk. Joke raakte 
in de war, kon de verschillende plaatsen waar we met 
de camper kwamen niet meer uit elkaar houden, 
wist niet meer waar we gisteren geweest waren. Dat 
soort dingen.’ Omdat Joke’s moeder ook Alzheimer 
had gehad, wisten ze eigenlijk zelf ook wel wat later 
in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) werd 
bevestigd: dementie.

Het MCL bood Joke aan mee te doen aan de 
ontwikkelfase voor een nieuw medicijn. Daar 
hoefden ze niet lang over na te denken: ‘je grijpt alles 
aan, ook al moest ik een dik pak papier ondertekenen 
voor vrijwaring, we deden het. Twee jaar later 
werd de ontwikkeling van het medicijn stopgezet. 
Het bleek niet goed te werken, het was een 
doodlopende weg. We waren enorm teleurgesteld, 
maar ja, zo werkt de wetenschap: je moet ook 
dingen afstrepen, uitsluiten. Een negatieve conclusie 
is ook een conclusie.’

Hoewel Joke vanaf het begin onregelmatig last 
had van momenten van afwezigheid, absences, 
kreeg ze deze zomer tijdens vakantie op Texel een 
zware epileptische aanval. Een angstige ervaring: ‘ik 
dacht ze sterft hier ter plekke in mijn armen. Na een 
kwartiertje zakte het af en de volgende morgen wist 
ze er niets meer van. Maar dit heeft wel weer extra 
schade veroorzaakt in de hersens.’

‘Een week later waren we bij onze zoon thuis. Daar 
trok ze de verkeerde deur open, niet de toiletdeur 
maar de kelderdeur en viel in de kelder. 

Ze brak haar enkel, brak een grote teen en kneusde 
haar ribben.’
Zes weken lang zat Joke Faber in het gips. Nadat dat 
eraf mocht, moest ze weer opnieuw leren lopen. 
Voor Faber een harde les: ‘je moet altijd alert blijven. 
Ook al was ze daar al zo vaak naar het toilet geweest, 
toch ging het mis.’

‘Liefde voor elkaar, veel geduld en begrip. Dat heb je 
nodig. Begrip in de zin van begrijpen wat die ziekte 
inhoudt, waardoor het komt dat ze een artikel in de 
krant leest en het daarna weer leest en me nog een 
keer dat regeltje voorleest dat haar opvalt. Daarom 
heb ik zo’n steun aan de casemanager van TinZ. Zij 
begrijpt wat er gebeurt. Als er dingen gebeuren die 
ik niet begrijp, kan zij het uitleggen.’

Zaterdagavond gaan ze naar de Harmonie in 
Leeuwarden. Mozart. Van muziek kan zijn vrouw 
namelijk enorm genieten. Faber: ‘het heeft geen zin 
meer om naar de film te gaan. Ze raakt de draad 
na twee minuten al kwijt, maar dat heb je niet met 
muziek. Daar kun je in opgaan. Dus gaan we naar 
concerten. En we gaan naar musea! Want ik heb 
ontdekt dat ze nu graag naar schilderijen kijkt. Ze 
bestudeert ze tot in de details. Dus samen met een 
stel vrienden gaan we nu geregeld naar concerten 
en musea. Daar geniet ze enorm van.’

Johannes Beers, Zorgbelang Fryslân
beers@zorgbelang-fryslan.nl

Joke en Tjeerd Faber
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Column

Levensdoos
Afgelopen april was ik in Drachten bij de Dementie-
tafel. Een bijeenkomst over mensen met een 
verstandelijke beperking én dementie. Een zwaar 
onderwerp, maar de sfeer was bijzonder prettig. 
Het thema was ‘een goed leven’. Er was een oud-
hoogleraar, er waren gespreksgroepen, maar er 
waren ook twee ervaringsdeskundigen.

Yta Strikwerda en Henk van Dijk treden op bijeen-
komsten geregeld op als ervaringsdeskundig spreker. 
Beide hebben – wat we noemen - een verstandelijke 
beperking, maar ze hebben geen Alzheimer. Ik kon 
daarom niet direct bedenken wat hun bijdrage aan 
de avond zou zijn. 

Henk heeft een boek geschreven over zijn leven. 
Hoe hij jarenlang in een instelling woonde, over 
zijn strijd om daar weg te kunnen en zelfstandig te 
kunnen wonen en hoe hij nu een soort activist is 
geworden: ambassadeur van de LFB met kennis van 
het VN verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking.

Yta liet een doos zien, waarin zij spulletjes verzamelt 
die voor haar in de loop van haar leven, veel belang 
hebben gekregen. Favoriete boekjes, sieraden, 
knuffels, van alles waar een herinnering aan vast zit. 
De romantica zwijmelde tijdens haar presentatie een 
beetje weg bij het zien van een foto van haar ouders.

Langzaam begon de boodschap me te dagen: stel 
dat je getroffen wordt door Alzheimer, dan kun je 
niet meer vertellen wat voor jou ‘een goed leven’ 
is. Herinneringen verdwijnen immers. Hoe laat je 
zorgverleners dan weten wat voor jou belangrijk is 
om je goed te voelen? Je laat ze je boek lezen, of je 
Levensdoos zien. 

De romantica Yta en de activist Henk hebben 
daarmee een belangrijke stap genomen die de 
meeste mensen nooit maken: vastleggen wat in 
jouw leven belangrijk voor je is. Onwillekeurig denk 
ik aan de spullen die ik in een Levensdoos zou 
verzamelen. Soms denk ik dat ik ook maar eens een 
boek moet schrijven over mezelf, maar ik doe het 
allebei niet. Het komt er toch steeds weer niet van.

Maar ik heb op zolder al wel een mooie doos gevonden…

Johannes Beers, Zorgbelang Fryslân
beers@zorgbelang-fryslan.nl

Het boek

 ‘Van Boeijen Los’ van 

Henk van Dijk is te 

verkrijgen via de website 

www.lfb.nu/wolvega
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