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Herken jij dementie

Deelproject 1 Bewustwording (campagne)
Deelproject 2 Toerusten cliënten en naasten
Deelproject 3 Toegepast wetenschappelijk onderzoek
Deelproject 4 Actualisatie richtlijn en onderwijs
Deelproject 5 Proeftuinen
Deelproject 6 Regionale samenwerking

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouder-wordende-clienten/herken-jij-dementie-communicatie-bewustwording
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouder-wordende-clienten/naasten-verstandelijke-beperking-herken-jij-dementie
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouder-wordende-clienten/diagnose-dementie-of-iets-anders-decodering
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouder-wordende-clienten/handreiking-herkennen-onderzoeken-dementie
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouder-wordende-clienten/proeftuinen-herken-jij-dementie
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouder-wordende-clienten/netwerk-professionals-herken-jij-dementie


Proeftuinen

Samen met deelnemende organisaties werken 

aan vraagstukken op 3 doelen: 

1. Beter zicht op de benodigde randvoorwaarden
voor organisaties om goed/ tijdig mogelijke 
dementie te signaleren bij mensen met een 
verstandelijke beperking;

2. Goede toerusting van medewerkers met 
kennis over zaken zoals hoe vaak dementie 
voorkomt en welke uitingen van dementie er zijn 
en hoe zij de cliënt hierin kunnen begeleiden;

3. Manieren hoe je goed samenwerkt met de 
omgeving van de cliënt; zoals bijvoorbeeld 
gezamenlijke besluitvorming of signaleren, 
herkennen en duiden van signalen in een vroeg 
stadium



Heeft u 
samengewerkt 
met professionals 
/ naasten bij het 
herkennen van 
dementie?

•Ja = groen 

•Nee = rood



Waarom is 
samenwerken zo 
belangrijk bij herkennen 
van dementie?

• In die beginperiode van dementie kunnen 

veranderingen subtiel zijn (motoriek, 

gedrag)

• Twee zien meer dan een 

• Met elkaar in gesprek over ‘niet pluis 

gevoel’- vermoedens 

• Als naaste kent u uw naaste waarschijnlijk 

het allerbeste waardoor veranderingen in 

gedrag eerder opvallen



Wat kunt u als naaste 
doen?

Er voor zorgen dat de begeleiders jou 
kennen 

Een open houding ten opzichte van elkaar

Benoemen wat je ziet / opvalt

Mee ontdekken wat er aan de hand is, door 
ook op signalen van dementie te letten 

(helpen met) Uitleggen aan begeleiders hoe 
bepaalde situaties zijn verlopen 

Vertrouwen hebben in de mensen om je 
heen die voor jouw naaste zorgen

Het laten zien van (kleine) signalen aan 
anderen, als het niet goed met je gaat en je 
hulp nodig hebt



Hoe werken we in de proeftuin 
aan dit onderwerp?



Professionals

• Manieren hoe je goed 

samenwerkt met de omgeving 

van de cliënt; zoals bijvoorbeeld 

gezamenlijke besluitvorming of 

signaleren, herkennen en duiden 

van signalen in een vroeg stadium



Die manieren bundelen we in 
een kalender

Tips samenwerken met mantelzorgers bij herkennen van 

dementie

Specifieke tips hoe herken je dementie?

Tips om oog voor mantelzorger te hebben

Tips om contact te onderhouden tussen cliënt en naasten

Tips begeleiding persoon dementie



Welke tip moet 
volgens jou echt in 
de kalender? 

Stuur jouw tip naar l.delmee@vilans.nl

mailto:l.delmee@vilans.nl


Bedankt!


