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Uit de Informatiemap 

 

 

 

Schuldgevoelens en hoe hiermee om te gaan. 

Omgaan met schuldgevoelens over het nemen van tijd voor jezelf  

Het is begrijpelijk dat je je soms schuldig voelt als je als mantelzorger tijd neemt voor jezelf. Want 

hoe kun jij nu genieten terwijl je naaste alleen is of door iemand anders wordt verzorgd? Het is 

goed om je te realiseren dat je de zorg beter aankunt als je jezelf regelmatig wat tijd en ruimte 

gunt. Als je even hebt kunnen opladen, kun je je naaste makkelijker positief tegemoet treden. En 

juist jouw benadering is erg belangrijk bij de omgang met je naaste met dementie.  

Ik merk dat ik mijn wekelijkse bridgeavond echt nodig heb. Na een leuke avond voel ik me veel 

beter. Opgewekter ook. Grappig is dat mijn man dan ineens veel minder dwars lijkt. (Riet (72) 

 

Aan hulp wennen 

Als je voor het eerst de zorg even aan een ander overdraagt om wat tijd voor jezelf te nemen, 

twijfel je er misschien aan of je er wel goed aan doet. Zet toch door. Je naaste went er meestal 

vanzelf aan dat er (tijdelijk) iemand anders voor haar zorgt. Ze kan het kan zelfs als een prettige 

afwisseling ervaren. Misschien vind jij het in het begin lastig zijn om je echt te ontspannen. Als je 

ziet dat het thuis ook goed gaat als een ander bijspringt, ga je vanzelf meer van de tijd voor jezelf 

genieten. En dat heb je nodig om je batterij op te laden. 

 

Contact met lotgenoten 

Een goede manier om te leren omgaan met schuldgevoelens, is door contact te zoeken met 

lotgenoten. Dat kan door deel te nemen aan de gespreksgroep voor mantelzorgers in het 

Odensehuis, of een Alzheimer Trefpunt te bezoeken, maar ook door deelname aan het Alzheimer 

Forum Ik wil mijn moeder graag helpen, maar mijn gezin en werk vragen ook veel aandacht. Dat 

vreet aan me. Door op het forum te lezen en tips te krijgen, kan ik de situatie steeds beter aan.  

 

 

Hoe reageren mensen in de maatschappij op mensen met 

dementie?  

‘Samen Dementievriendelijk’ testte het uit met de verborgen 

camera. Help je mee Nederland te laten weten dat het 

belangrijk is om goed om te gaan met mensen met dementie? Deel dit filmpje in jouw netwerk. Via 

social media of gewoon per mail. 

https://www.samendementievriendelijk.nl/straatonderzoek-

nieuwsbrief?utm_medium=email&utm_campaign=actiemail&utm_content=straatonderzoek&utm

_source=nieuwsbrief 

https://dementie.nl/informatie-en-tips/twijfels-en-onzekerheid-doe-ik-het-wel-goed
https://dementie.nl/informatie-en-tips/contact-met-lotgenoten-mantelzorgers-voor-mensen-met-dementie
https://dementie.nl/informatie-en-tips/contact-met-lotgenoten-mantelzorgers-voor-mensen-met-dementie
http://forum.alzheimer-nederland.nl/
http://forum.alzheimer-nederland.nl/
https://www.samendementievriendelijk.nl/straatonderzoek-nieuwsbrief?utm_medium=email&utm_campaign=actiemail&utm_content=straatonderzoek&utm_source=nieuwsbrief
https://www.samendementievriendelijk.nl/straatonderzoek-nieuwsbrief?utm_medium=email&utm_campaign=actiemail&utm_content=straatonderzoek&utm_source=nieuwsbrief
https://www.samendementievriendelijk.nl/straatonderzoek-nieuwsbrief?utm_medium=email&utm_campaign=actiemail&utm_content=straatonderzoek&utm_source=nieuwsbrief
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De Magische Wereld van Alzheimer 

Geschreven door Huub Buijsen, voor u gelezen en aanbevolen door Ria Veliscek: 

Huub neemt ons mee in de wereld van zijn ouders met dementie en geeft tips voor 

begrip en tevredenheid. Wat mij opviel was de saamhorigheid van de familie 

(kinderen en aangetrouwde kinderen). Verhalen met humor, en vooral humor is 

belangrijk voor mensen met dementie. Humor neemt spanningen weg. Contact met 

de persoon met dementie bied je de mogelijkheid om te onthaasten, prachtig vond 

ik dat. 

 

En de tips:  

Ga op bezoek met een vriendelijk gezicht, en het is ook de toon die de muziek maakt. 

Achter de boosheid van de persoon gaan vaak andere gevoelens schuil. 

Het gelijk krijgen van mensen met dementie is van levensbelang, al zou je dat niet denken. 

Geef ze vertrouwen en begrip, en een luisterend oor. 

Praat met ze over vroeger, ga met ze zingen en/of muziek luisteren.  

Bemoedigende zinnen of woorden: 

Zo!, Knap zeg, Geweldig, Leuk om te horen, En toen? Interessant, Wat vervelend, oke, 

Ongelooflijk, Prachtig, Goed van je, Ik houd van je. 

 

Dit boek is zeker een aanrader om te lezen! 

 

 

 

 

  

 

Altijd bij de hand: Internet Links 
 

Odensehuis Hoeksche Waard:   http://odensehuishw.nl/  

 

Odensehuizen Landelijk platform:  http://odensehuizen.nl/ 

 

‘Doorleven’: verlies-, rouw en  

stervensbegeleiding:   http://www.praktijk-doorleven.nl/ 

 

Handen in Huis (vrijwillige respijtzorg) https://www.handeninhuis.nl/ 

 

Samen Dementievriendelijk:  https://samendementievriendelijk.nl/ 

http://odensehuishw.nl/index.php/agenda
http://odensehuizen.nl/
http://www.praktijk-doorleven.nl/
https://www.handeninhuis.nl/
https://samendementievriendelijk.nl/

