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Hulpmiddelen voor personen met dementie  

 

Nieuwsbrief 02/2020 (16/02/2020) 
 

1. dementie@home 
a. Algemeen 
Dit is de 2de nieuwsbrief van 2020. 
 

b. Nieuws over “dementie@home” 
Nieuwe koffers: 
A40_Carnaval -> afgewerkt en gereserveerd!  
A41_Bruiloft jaren 70_1 -> Afgewerkt en…. reeds uitgeleend! 
B10_Bruiloft_jaren 70_album -> afgewerkt en…. reeds uitgeleend! 
 
A11_Rouwen & Afscheid -> dameskleed toegevoegd 
A32_Sint &Piet -> speculaasvorm, sintkleren en 2 pietenpakken toegevoegd 
 
Willen jullie een koffer lenen in een bepaalde periode, reserveer dan tijdig. Dit kan men 
zelf doen via een formulier bij de koffers zelf.  
Januari en februari waren er reeds 16 koffers uitgeleend. Momenteel zijn al 19 koffers 
gereserveerd! 
 
dementie@home heeft 3 keer als gastlesgever gesproken over “reminiscentie”. Dit was 
op: 
10/12/20129 te Genk 

 
7/02/2020 te Maasmechelen-Eisden 
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14/02/2020 in Genk  

 
 

Actie februari 2020 
Bon voor lenen van gratis themakoffer naar keuze voor max. 1 maand inclusief brengen 
en halen binnen een straal van 50km enkel. Actie van 15/02/2020 tot 15/03/2020. 
 
Bon geldig van 15-02-2020 tot 31/05/2020 
 
Interesse? Stuur dan deze bon voor 15/03/2020 naar info@dementieathome.be  
met de volgende gegevens: 
Naam van mantelzorger/voorziening:………………………………………………………. 
Adres:…………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en gemeente:………………………………………………………………………….. 
Mailadres: ………………………………………………………………………………………………. 
Koffer die u wil huren en periode: …………………….………………………………………. 
 

De briefjes worden in een zak geplaatst en een onschuldige hand (buurkindje) zal er 1 
bon uithalen. Vermoedelijk 15 of 16 maart ek. 
 
c. Eenmanszaak “dementie@home” 
De zaak werd opgericht op 1/07/2018 met de bedoeling om dit een jaar voltijds te doen. 
Dit liep op 30/06/2019 ten einde. Na lang nadenken heeft dementie@home de BTW-
nummer opgezegd. Vanaf juli 2019 worden de koffers en hulpmiddelen gratis 
uitgeleend. Meer info hierover kan men vinden op de website. 
De verkoop staat op non-actief. 
“dementie@home” zal vermoedelijk in de loop van 2020 een “feitelijke vereniging of 
VZW” worden. Meer info volgt nog.  
Alle beetjes helpen, dus giften, tips, … zijn altijd welkom. Men kan storten via de 
onderstaande link: 
https://www.dementieathome.be/gift/2-dementiehome/ 
 
 

  

mailto:info@dementieathome.be
https://www.dementieathome.be/gift/2-dementiehome/
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2. Koffermomentjes 
Hier komen alle notities van de uitgeleende koffers, geschreven door de leners zelf. Dit 
wordt letterlijk overgenomen. 
 
A30_Vrije_tijd_Gezin (januari 2020) 
Tijdschriften werden doorbladerd, er kwamen veel tips van tante Kaat naar boven.  
Schaatsen, hier in Heist werd dit “Schofferdeinen” genoemd. Deden denken aan de 
pastoor. Hij had vroeger alleen de echte “friese schaatsen”. 
 
A36_Kerstmis_jaren 60 (december 2019) 
De bewoners hebben genoten van het thema, wat tussen Kerst en Oud/Nieuw plaats 
vond. Gezamenlijk de kerstboom aangekleed onder het genot van wat lekkers bij de 
koffie en meezingend op de oude kerstnummers op de elpees, die waren meegeleverd. 
Het traditionele kerststalletje werd met liefde aanschouwd en vele verhalen en 
belevenissen van vroeger bij de mensen thuis kwamen natuurlijk vanzelf boven.  

 
Kerst, altijd een warm gevoel om over te mijmeren. Was heel fijn. 
 
B09_Kerstmallen & hond (december 2019) 
Het kostte eerst enige moeite om de bewoners warm te krijgen voor wat creativiteit, 
maar bij het aanschouwen van de eerste gemaakte mal en met wat ondersteuning werd 
men toch enthousiast en kon men zich prima uitleven. Voor herhaling vatbaar. Ga deze 
zeker nog eens doen als activiteit en dan niet specifiek gericht op het kerstthema. 
 
 

3. Website zelf 
Home: info over de zaak. 
Huren: afgewerkte koffers. 
Kopen: -> voorlopig non-actief.  
Voelmateriaal: twee personen zijn momenteel bezig. 
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Tips: “Algemene tips” en “Boekentips”. 
Nieuwe boeken: 

001.004. Tiny en haar verwarde opa 
https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2511&action=edit 
015.004. Schoolplaten 
https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2721&action=edit 
015.005. De jaren ’60 / Jack Botermans en Wim van Grinsven 
https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2748&action=edit 
015.006 De jaren ’70 / Jack Botermans en Wim van Grinsven 

https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2748&action=edit 
 
Sociale info: Hier zal iedereen die met “dementie” bezig is een artikel kunnen plaatsen. 
Wil je er ook bij? Stuur je tekst via mail door aub! 
Nieuws: nieuwsbrieven (met uitzondering van de laatste, die voorbehouden wordt voor 
de leden. 
Giften: steun deze organisaties aub.  
Contactgegevens: voorlopig op vrijwillige basis 
 
 

4. Weetjes 
Het kan gebeuren dat de hieronder gegeven “Weetjes” al elders gepost zijn. Sommigen 
onder jullie hebben deze ontvangen, anderen niet. 
Bij de “even” nummers van de nieuwsbrieven kunnen de mantelzorger(s) en/of 
perso(o)n(en) met dementie hun bijdragen doen. Bij de “oneven” nummers mogen de 
WZC’s, organisaties/instellingen/OCMW’s… hun bijdrage plaatsen. In juli/augustus en 
december verschijnt er geen nieuwsbrief. 
Als u iets heeft om in de nieuwsbrief te plaatsen, stuur dan deze door via mail. Bedankt 
voor de reeds ingezonden teksten. 
 

A. “Manteltje aan, geschreven door een kleindochter” 
In “Belgische Contactgroep Dementie: (ex)mantelzorgers en personen met 
dementie” schrijft een kleindochter wekelijks “Manteltje aan, daar zorg ik voor” 

 
Woensdag 15/01/2020 -> deel 1 
Het is weer woensdag, dus tijd om even wat neer te schrijven voor jullie...  
Wat een verschrikkelijke dag vandaag. Beide grootouders zijn nog niet 100 procent 
hersteld van hun bronchitis en opeens rond 11u deze ochtend een luide knal. Een 
auto die achteruitreed, gleed van pedaal en i.p.v. te remmen duwde hij op het 
gaspedaal. Recht tegen de voordeur/gevel van mijn grootouders hun huisje. Veel 
brokschade. Oma en opa in paniek, ik probeerde de kalmte te bewaren en belde 

https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2511&action=edit
https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2721&action=edit
https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2721&action=edit
https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2748&action=edit
https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2748&action=edit
https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2751&action=edit
https://www.dementieathome.be/wp-admin/post.php?post=2748&action=edit
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157123657057903&set=gm.525961204708991&type=3&eid=ARAiRxe1deyEJUxEIJtsPyNUfubnBSyQyzOf2qA8mISAM7xQDvkqno5rXHKVKAj07JSrTCC33FloCN4Y&ifg=1
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eerst naar de politie en dan naar thuisverpleging om langs te komen. De mensen 
van de verhuurmaatschappij van het huisje waren ook vlug en de huisbaas. Door al 
het volk en drukte werd oma echt emotioneel enz. De mensen hebben alles gedaan 
zodat we de deur terug konden sluiten. Maar door de schade gaat er nu nog een 
aannemer moeten komen voor een nieuwe voordeur enz. Oma kon dit allemaal niet 
meer plaatsen en schoot dan ook in paniek. Heb haar dan op bed gelegd om wat te 
rusten. Toen ze wakker werd was ze bezig dat het deze ochtend precies oorlog 
geweest was met die auto's. Er bleef blijkbaar wat hangen daarover. Was ook een 
enorme impact, al dat volk binnen en buiten en dan ook de politie. Al bij al is het 
maar materiële schade maar niet leuk. En moeilijk te plaatsen voor haar. Gelukkig 
was ik daar. Zou niet weten hoe het anders ging gegaan zijn. 
 
Reacties van de leden: 
Lid 1: Dat komt er dan allemaal nog bij voor U en de oudjes . Wat zijn we (soms) 

toch sterk he . 
Antwoord kleindochter: inderdaad zat ook te denken nu dat nog. 
Lid 2: Wat ik fijn vind om te lezen, is dat je oma luistert naar je.  

Bij mij is dat niet het geval... 
Antwoord kleindochter: lukt mij ook niet altijd hoor. 
Lid 3: Amai, dat is weer iets wat je helemaal niet verwacht. Het heeft zo moeten 

zijn dat je dan net daar was. Je zou voor minder in paniek geraken. Goddank 
dat jullie niet aan de deur stonden of in de buurt....Dat zal zeker nog we; 
even blijven hangen. Pffff 

Lid 4: Zoiets is voor iedereen schrikken zeg amai. Wat een geluk voor je 
grootouders dat jij er net was! Ocharme toch 

Lid 5: Amai, dat moet er dan weer bijkomen, gelukkig komen ze er met de schrik 
van af; dat zal wel nog even blijven hangen denk ik 

 
Dinsdag 21/01/2020 -> deel 2 
Het is nu wel op dinsdag maar ik heb nood om iets te schrijven.  
Wat een heftige periode ook weer. Sinds donderdag (dag na het ongeluk) doet oma 
niet anders dan wenen. Ze wil constant slapen en ze slaapt zo vast. Ze is kijkt zo 
verdrietig en als je vraagt waarom ze weent krijgen we geen antwoord. Dringen 
niet tot haar door. We weten ook niet waarom ze opeens zo is. 
Is dit een nieuwe fase in het proces van de dementie. 
Is dit door het ongeval? 
Is echt op en wilt ze niet meer verder? 
Hebben wij iets verkeerd gedaan? 
Vragen die onbeantwoord blijven. Wat kan ik wel zeggen, het doet pijn haar zo te 
zien. Het doet pijn haar te zien wenen. Het doet pijn om zo machteloos te zijn.  
Ben eigenlijk ten einde raad. Ze neemt al een lichte vorm van antidepressiva, is de 
medicatie te licht? 
Volgens de huisarts moeten we nog even afwachten en zien hoe het verloopt maar 
ik heb er zo mee te doen.  
Mareinetje, was altijd iemand die voor iedereen klaar stond om te helpen. Ze was 
altijd vrolijk en goed gezind. Altijd lachen en plezier en nu zo.  
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Onlangs zei mij iemand: 
"Inderdaad klote ziekte!!! En iedere 'volgende stap/fase' is erg terwijl je weet dat 
de volgende nog erger zal zijn en dat het uiteindelijk niet zal ophouden tot het 
stopt." 
En ik moet haar gelijk geven. Och, wat ben ik bang voor de rest…. 
Toen ik er zondag was viel het mee, had veel strooingen. Vandaag komt de dokter 
langs om eens te bekijken en te bespreken. Want dit is niet leuk, dit is niet goed! 
Liefs 
 
Reacties van de leden: 
Lid 1: Da’s inderdaad een kloteziekte waarvan je weet dat het steeds erger wordt, 

en mensen daarbuiten snappen der niet veel van, krijg je soms commentaar, 
van “allé je ma ziet er wel goed uit é en je pa is een oud mannetje geworden”, 
terwijl ook mijn ma achteruit gaat, ze kan plots zo rare verhalen vertellen, 
over laatst hadden ze hen in bad gedaan, amai , wat een heisa, mijn ma, ik 
wil da niet meer zunne, zeg maar tegen de verpleegster dat ik bij jou in bad 
ga, als ik dan zeg , maar jij komt niet meer bij mij, ssst zegt ze dan , dat 
weet de verpleegster toch niet was best wat grappig maar tegelijk schrijnend 
, en mijn pa weet niets meer, ik in bad geweest? Dat weet ik niet meer, dan 
vraagt hij constant of hij zich mag recht stellen en mag zitten of mag 
wandelen, echt, zo bizar als ik zeg dat hij een verse broek moet aan doen 
zegt hij, hoe moet ik dat doen? Je moet me helpen zunne dus ja een rotziekte! 
Die we niet onder controle krijgen 

Lid 2: Hallo. Ook heel herkenbaar. Kijk eens op de bijsluiter. Misschien een van de 
bijwerkingen??? 

Antwoord kleindochter: had ik al gedaan. En daar staat wil iets bij van gevoeliger 
zijn maar volgens de dokter kan dit niet. Normaal springt 
hij deze voormiddag nog eens binnen om te bespreken 
wat we al dan niet kunnen doen. Ben beetje ten einde 
raad 

Lid 2:  Bij mijn moeder had bij medicatie sommige bijwerkingen die er niet op 
stonden. Wat bij de ene een positieve invloed had kon bij ons ma een hele 
averechts effect hebben. vb. Temesta was iets wat bij mijn vader heel goed 
hielp om rustig te zijn. Maar o wee als ze dat gaven aan mijn moeder … blijf 
dan maar 3 dagen uit de buurt want dan veranderde ze in een wild dier. Wat 
heel normaal was vond ik. 

Antwoord kleindochter: we zullen zien nu is afwachten. Hopelijk slaat het aan. We 
gaan zien . X 

Antwoord kleindochter: is allemaal zo moeilijk wat goed is voor wie he 
Lid 2: Nooit zullen 2 dagen hetzelfde zijn. Nooit zal het leven van een mantelzorger 

een sleur zijn/worden.... Morgen is het zoveel jaar geleden en... eigenlijk mis 
ik dat leven heel erg. Het manteltje was zwaar heel zwaar maar toch... 
Probeer ondanks deze negatieve "zaakjes" toch nog te genieten van je lieven 
grootouders en haal het positieve eruit.  
Zou het niet lukken om eventjes naar buiten te gaan om te wandelen? Als is 
het maar een paar minuutjes? 
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Antwoord kleindochter: morgen ga ik proberen op boodschappen te doen. Kon dit 
niet eerder door griep van opa en bronchitis van oma. We 
zien wat de dag zal geven morgen. Ik ben er nu net een 
half uurtje van weg, nu richting huiswaarts 

Lid 3: Ik ben geen expert, maar ik vermoed dat de schrik en de drukte bij het 
incident wel een extra impact heeft gehad, waardoor ze ook weer een stap 
achteruit is. De verwarring, de overdondering, het merken dat je zelf verward 
bent en niet goed in je vel... Daardoor wil je je wel in je veiliger bed 
terugtrekken. Hopelijk vindt ze snel een nieuwe balans. Veel goede moed! 

Lid 4:  Ik heb dat ook al ondervonden als er iets gebeurt in hun omgeving zijn ze 
helemaal overstuur, mijn pa weet dan met zijn eigen gene weg en mijn ma 
krijgt direct hoofdpijn, vroeger had ze nooit hoofdpijn, door hun ziekte 
ervaren ze situaties veel erger dan het is en soms komt dit ook van de 
medicatie, hopelijk voelen ze zich terug wat beter 

Lid 5: ik zou het nog wat tijd geven om haar terug op haar plooi te laten komen. 
Emotioneel had het ongeval/de drukte een groot impact. Op een gegeven 
moment moesten we mama een paar keer verplaatsen (thuis-WZC-thuis-
ander WZC) in anderhalve maand tijd en daar was ze ook ondersteboven 
van. Eenmaal de toestand terug rustig op een vaste plaats kwam zij terug op 
haar plooi. Niet meteen meer antidepressiva geven omdat je dan terug 
bijwerkingen krijgt...En dan weet je niet zo goed waar bijkomende 
symptomen vandaan komen... de dementie of de medicatie.... Da's mijn 
mening. Misschien wel zorgen dat de schade zo snel mogelijk terug wordt 
hersteld zodat ze er niet aan herinnerd wordt, al zal dat miss ook van de 
verzekering afhangen.... 

Antwoord kleindochter: schade niet hersteld. Duurt nog tijdje. Gestart met nieuwe 
medicatie maar voor 1 week en dan zien we verder 

 
Woensdag 29/01/2020 -> deel 3 
Het is terug tijd om iets neer te schrijven voor jullie. 
Sinds vorige week dinsdag waren we gestart met nieuwe medicatie, antidepressiva 
door het constante wenen en triest zijn. Sinds donderdag was het echt slecht met 
mijn Mareinetje. Suf, slapen, amper reageren. 
Vrijdagochtend belde één van de thuisverpleging mij op om te vragen of er iets 
veranderd was van de medicatie. (Was de eerste keer deze week dat hij er was). Ik 
zei ja, en vertelde wat voorgeschreven werd. Hij belde naar de huisarts omdat de 
verpleging onmiddellijke stop wou daarvan. 
Hij dacht dat het nu serieuze bijwerkingen waren aangezien ze totaal niet 
reageerde.  
(Alert en goed gereageerd van de verpleging).  
Zaterdag was ze na 1 dag stop al iets frisser, niet super maar beter.  
Zondag ben ik geweest en in de voormiddag viel ze ook al niet meer in slaap en 
staarde ze ook niet meer weg en wenen ook niet. Ze heeft geholpen met 
aardappelen schillen en met de wast te plooien.  
In de namiddag hebben de spelletjes gespeeld om haar af te leiden. En dat lukte 
redelijk om bij de pinken te blijven. Ze heeft ook gelachen. Ook momenten dat ze 
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heel stil was hoor, ze is nog niet de oude. Gaat dit ooit zo zijn? Wie zal het zeggen? 
Geen idee. 
Is toch allemaal raar, voor de antidepressiva was het constant wenen, tijdens de 
antidepressiva was het afwezig zijn, suf zijn en slapen. Na stop was dit alles iets 
beter. Ook de huilbuien…. 
Zou dit dan toch de invloed zijn van het ongeval van 14 dagen geleden waardoor 
ze volledig van de kaart was?  
Liefs en fijne woensdag 
 
Reacties van de leden: 
Lid 1: Fijn om dit te lezen. Gelukkig dat die verpleger alert was. Antidepressiva... 

ben er niet voor. Pas op voor sommigen kan dit goed uitdraaien. Maar voor 
mij maken ze van een mens een zombie. Meer niet. Blij dat die verpleger 
het initiatief nam en gebeld heeft naar de huisarts. Normaal moet men 
zoiets afbouwen. Maar omdat dit zo'n effect had.... Amai zeg. Ik denk ook 
dat die "slag" een zware domper het gehad op het onderbewustzijn.... 
Het komt weer goed hoor. Fijn dat je dit met ons deelt... 

 

De volgende nieuwsbrief is een “oneven” nummer Dan mogen de zorgverleners, 
professionals, … hun bijdragen plaatsen. Stuur ze aub voor 29/02/2020 naar het 
volgende mailadres: info@dementieathome.be 

 
 

Deze nieuwsbrief is enkel voorbehouden voor degenen die zich ingeschreven hebben voor 
de nieuwsbrief. En zal ook niet op de website staan tot de volgende nieuwsbrief uitkomt.  
 

 
Dementiegroet    
Hilde Dewael 
dementie@home 
Hulpmiddelen voor personen met dementie 
Schuttebergslaan 12  3950 Bocholt-Kaulille 
www.dementieathome.be info@dementieathome.be 
IBAN BE83-7360-4720-5015 BIC KREDBEBB 
GSM +32 476 83 59 74 
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