
 
Hulpmiddelen voor personen met dementie 

 
 

Nieuwsbrief 2/2019 (24/02/2019 
 

1. Nieuws over “dementie@home” 
De flyer is bijna klaar. Het zal een A5 worden met aan beide zijden informatie. Zo 
kan deze flyer langer meegaan, daar men steeds verwijst naar de website. 
Als deze klaar is ga ik iedereen een mailing doen met de kans om afspraken te 
maken om  langs te komen. 
 

CVO Cursa Genk 22/02/2019) en Eisden (21/02/2019) hadden me gevraagd om te 

spreken over mijn koffers. Dit in het kader van hun  module "zorg voor woon- en 

leefklimaat" in de opleiding Zorgkundige. Als zorgkundige is het belangrijk om een 

aangenaam en veilig klimaat te scheppen voor ouderen met dementie. Door te 

reminisceren krijgen ouderen een veilig gevoel; een gevoel iemand te zijn... een 

gevoel nog mee te tellen in de maatschappij. Ouderen bezitten veelal een schatkist 

aan informatie over het verleden. De reminiscentiekoffers zijn een inspirerende 

methodiek om herinneringen over het verleden los te krijgen bij personen met 

dementie. 

De foto’s hieronder geven een duidelijk beeld dat dit door de aanwezigen duidelijk 

“gesmaakt” werd! 

   



2. Website zelf 
Nu is de website volledig!  
 
Home: waar men de info van deze zaak vindt 
Huren: hier staan de koffers die afgewerkt zijn. Ook enkele koffers die 
binnenkort behandeld gaan worden. 
Kopen: enkele stukken zijn nu te bezichtigen. Momenteel zijn de 
voorbereidingen volop bezig om voelschorten te kunnen maken.  Eerst moet er 
voldoende materiaal zijn om te kunnen starten. 
Tips: hier kan men tips vinden hoe men met een persoon met dementie om kan 
gaan. 
Sociale info: hier zal iedereen die met “dementie” bezig is een artikel kunnen 
plaatsen die steeds geuptodated wordt. 
1. Alzheimer Liga Vlaanderen  

Neem vlug een kijkje want hun website is helemaal vernieuwd.  
2. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (ECD-Vlaanderen) 
3. Belgische Contactgroep Dementie: (ex)mantelzorgers en personen met 

dementie ( BCD MZ & PMD) 
4. Belgische Contactgroep Dementie voor zorgverleners (BCD ZV) 
Nieuws: alle nieuwsbrieven komen hier terecht. 
Giften: wordt nog onderzocht, dus afwachten. 
Contactgegevens: 

 
 
 

3. Weetjes 
 

A. De schat van je leven 
De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie 
geschreven door Herlinde Dely. 
 
Vorig jaar trof ik bij een bezoek mijn vader (90 jaar toen, vasculaire dementie, verblijvend in 
een woonzorgcentrum) eens uitermate enthousiast en blij aan. Die middag hadden ze een 
zanger/accordeonist op bezoek gehad die allerlei oude liedjes zong met de bewoners. Als 
rasechte sinjoor en havenarbeider had mijn vader stevig meegedaan. En zelfs ’s avonds 
zong hij een paar van die liedjes voor me. Niet juist in de toon, maar met zichtbaar veel 
plezier! 
Het is maar één kleine anekdote, een voorbeeld hoe bij personen met dementie het 
geheugen weliswaar ‘oprolt’, maar oude herinneringen de vrijgekomen plaats innemen. Met 
het verlies aan kortetermijngeheugen komen herinneringen uit de periode van iemands 
jeugd of jongvolwassenheid weer meer op de voorgrond. Het is daarom nuttig in de 
ouderenzorg bewust om te gaan met oude herinneringen en er activiteiten rond te 
organiseren. Reminiscentietherapie dus. Met steun van onder meer het Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen schreef Herlinde Dely van het kennispunt mantelzorg van Howest er 
een boek over. Of eigenlijk drie boeken, prachtig vormgegeven en in een mooie box 
gebundeld. 
 

 
Bevat een mooie stevige farde met daarin 3 boeken in A4-formaat. 
 



    
 
Het eerste boek geeft informatie over de rol van oude herinneringen bij 
dementie. Het geeft mooie informatie over het gebruiken van het verleden 
als toegangspoort tot de persoon met dementie en behandelt vragen als hoe 
omgaan met “de waarheid” van de persoon met dementie, ook als je weet 
dat die feitelijk incorrect is. Verschillende manieren om te werken met 
reminiscentie komen aan bod. Voorbeelden zijn de inrichting van een 
woonzorgcentrum aanpassen, oude muziek spelen of een levensboek maken. 
Dit deel is voorzien van kleine kaderteksten die verhalen uit de praktijk 
brengen. 
 
Het tweede boek brengt thematisch herinneringen van zo’n 60 tot 80 jaar 
geleden in beeld. En dan gaat het over thema’s als kindertijd (bikkelen!), 
gezinsleven, het huishouden en de keuken, beroep en vrije tijd. Telkens 
wordt er wat informatie gegeven en vooral suggesties over hoe rond dit 
thema met oude herinneringen gewerkt kan worden. Het rijke fotomateriaal 
is ronduit prachtig en roept ook bij mij rijke herinneringen op aan bv. mijn 
grootmoeder met de mattenklopper, de haast pre-historische Nilfisk-
stofzuiger die mijn moeder toen gebruikte, de briefjes van 20 of 50 Belgische 
frank, de viewmaster. 
Er is ook aandacht voor belangrijke gebeurtenissen zoals EXPO 58 (de 
wereldtentoonstelling in Brussel) en hoe Boudewijn koning werd. Wat ik 
hierbij helaas mis is aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Geen prettige 
periode maar wel één die in het geheugen van de huidige tachtigers diepe 
sporen heeft getrokken. 
 
Het derde boek is een levensboek om samen met oudere personen, met of 
zonder dementie, in te vullen en er oude fotomateriaal bij te verzamelen. 
 
Bij de boeken hoort ook een website: www.deschatvanjeleven.be. Via een code 

(telkens in de colofon van elk deel en p. 10 van deel 1) krijg je toegang. De 
website volgt dezelfde structuur als de drie boeken: uitleg over oude 
herinneringen, foto’s bij thema’s en het levensboek. Alle fotomateriaal en het 
levensboek is er ook digitaal beschikbaar. Op die manier kan je zelf aan de 
slag met het materiaal. Bijvoorbeeld door het aan te vullen met materiaal dat 
aansluit bij de levensgeschiedenis van een bepaalde bewoner (het MAS zou 
bv. geweldig materiaal over de Antwerpse haven kunnen beschikbaar stellen) 
of via de heemkundige kring regio-specifieker is. 
 
EPO, 2015, 3 delen + website 
ISBN: 978 94 6267050 1 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.deschatvanjeleven.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR1He5QdlFATgwb6CQieqHO1DBa-sXkMY870moGg37Tai9nGAxBIzFbUzkE&h=AT0yugryNYUIxtKRf9NfA1ncxbXHyuYRN0c02oAocl-kXyx-PSN6MT6xbM3EgB9ydFwSRERI_TjTOIv-E4dA_1koLfqJB9CQFwmNkivxmNHkW4XXu2tQA2kag5_4J-Ltt249XyQFhJAZwyOL74apNoSK


 
 Prachtig werk. Een must voor degenen die met reminiscentie bezig zijn.  
 Geïnteresseerden kunnen hier een kijkje komen nemen. Eventueel kan ik 

proberen deze te bestellen. 
 
 

B. Memorandum 2019. (PDF in bijlage en op de website) 

In Vlaanderen leven ongeveer 132.000 personen met dementie. Dat aantal 
zal hoogstwaarschijnlijk tegen 2035 aangroeien met 42,7%. Tegen 2060 zal 
er zelfs sprake zijn van een verdubbeling. Bovendien treft dementie ongeveer 
drie keer zoveel betrokken mensen dan de persoon met dementie zelf: 
naasten die voor de zorg instaan en professionele hulpverleners. Nu al heeft 
73% van de Vlaamse bevolking iemand met dementie in zijn direct sociale 
omgeving (Ipsos-survey, zomer 2018). 

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2019 schreven de Alzheimer Liga 
Vlaanderen en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een 
gemeenschappelijk memorandum. Met deze nota inspireren en roepen we op 
tot het uitbouwen van een dementievriendelijk Vlaanderen.  

Werd opgemaakt als memorandum aan de politieke partijen in Vlaanderen 
ter opname in hun verkiezingsprogramma's. Alle voorzitters van de Vlaamse 
partijen hebben dit ontvangen. 

Dit memorandum kan u hieronder raadplegen. 

 

PS: eind november 2018 hebben een afvaardiging van de “Belgische 
Contactgroep Dementie (ex)mantelzorgers en personen met dementie” een 
samenvatting doorgestuurd voor de rondetafelgesprek. Zo kon men nog vlug 
enkele punten opnemen in het memorandum. 

https://www.alzheimerliga.be/sites/default/files/2018-12/memorandum-bro-
liggend-a4-lr.pdf 
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