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Met veel genoegen sturen wij u deze nieuwsbrief; Dit kwartaal was er weer van alles te beleven in het 

Odensehuis. Zoals u misschien heeft gemerkt, groeit het bezoekersaantal gestaag. Reden om de 

openingsdagen uit te breiden. Vanaf april is het Odensehuis dan ook elke woensdag geopend. Lydia van 

Egmond zal deze dagen als assistent coördinator gaan begeleiden. Om aan de woensdag te wennen, was 

het Odensehuis al op woensdag 9 en 23 maart geopend. Ik nodig u uit om regelmatig te kijken in de 

agenda op de site, om te zien wat er zoal wordt georganiseerd.  

Heel bijzonder is, dat het aantal vrijwilligers nu  uit 13 personen bestaat, die u op wisselende dagen zult 

aantreffen.  Er is al een mooi begin gemaakt met inhoudelijke verdiepingsbijeenkomsten voor de 

vrijwilligers. Deze gaan zo 1 x per 3 maanden gaan plaats vinden.  

Nieuw is ook de tweede gespreksgroep voor mantelzorgers, die in januari is gestart, speciaal voor de 

nieuwe bezoekers. U kunt hier altijd bij aansluiten. Met de al langer bestaande groep zijn we begonnen 

met themabijeenkomsten, zo werd er o.a. gesproken over overbelasting en schuldgevoelens. De 

uitwisseling blijkt iedere keer weer erg belangrijk voor iedereen te zijn. We leren van elkaar en ervaren het 

delen als grote steun. Menigmaal hoor ik een bezoeker vertellen, dat zij/hij er weer even tegen kan.  

Voor de eerste keer werd er een uitstapje voor mantelzorgers georganiseerd, een groot succes. 

Er waren twee bijzondere gebeurtenissen wat betreft de publiciteit, zowel op Rijnmond televisie als op 

Radio Hoeksche Waard. Meer hierover leest u verderop.  
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Deze maand hebben we afscheid moeten nemen van Frans van den Berg, de man van Riet. Riet is een 

trouwe bezoeker van de eerste mantelzorggroep. Frans is een paar keer geweest, maar hield meer van zijn 

rust thuis. Wij wensen Riet namens ons allen sterkte met dit verlies. 

Komend half jaar zullen we zo af en toe gezamenlijke activiteiten ontwikkelen met Stichting Welzijn 

Hoeksche Waard. Zo is er op de woensdagochtend een inloop met de mogelijkheid meer te ontdekken op 

uw computer en of tablet. U kunt hier ook gebruik van maken, achter in de grote zaal. Het danspaleis  

was eveneens een samenwerking met hen, net als de pannenkoeken dag, waarbij schoolkinderen, 

geholpen door ouders, verantwoordelijk waren voor de heerlijke pannenkoeken en bediening.  

Eind december vroeg Tessa Quatfass, 4e jaarstudente Toegepaste Psychologie, of zij voor haar 

afstudeeropdracht onderzoek mag doen in ons Odensehuis. Uiteraard is zij van harte welkom. U heeft haar 

vast al eens ontmoet en zult haar nog regelmatig tegenkomen.  

Zoals u ziet geeft een nieuw jaar weer verassende nieuwe mogelijkheden. Het Odensehuis Hoeksche 

Waard biedt steeds meer bezoekers een veilige plek, waar u informatie kunt krijgen, boeken en 

tijdschriften kunt lenen en folders kunt krijgen over allerhande onderwerpen die met dementie te maken 

hebben. Daarnaast is het een bijzondere ontmoetingsplaats, waar nieuwe vriendschappen ontstaan. Hard 

nodig als het eigen kringetje om je heen steeds kleiner wordt. Ook biedt het Odensehuis respijtzorg, men 

komt en gaat wanneer men wil, alleen, met partner of ouder. Kortom een plaats waar u ook welkom bent.  

Veel leesplezier,  

Ria Los 

Nieuws van het eerste kwartaal 

Vrijdag 8 januari speelde de band 'Looking Sharp' 

allerhande achtergrond muziek. Deze band 

bestaande uit Marianne Groothand, keyboard, 

mondharmonica en zang, Fred van Heeren, bas en 

Joost Jansen gitaar, speelt in kleine setting diverse 

genres, van ballades, tot blues en jazz.  

 
 
 

Woensdag 13 januari organiseerde het Odensehuis 
Hoeksche Waard een informatieve avond onder de titel 
“Dementie, Uit zicht? of Uitzicht!” in ‘De Vijf Schelpen’ in 
Mijnsheerenland;   
Gee Roijmans, voorzitter van het bestuur van het 

Odensehuis opende de avond en heette iedereen 

welkom. Janna Papma, hoofd van het 

onderzoekscentrum Alzheimer in Erasmus MC sprak over de medische en recente onderzoeken 

van dementie. Claudia Lemmens, coördinator development & voorlichting van de internationale 

Stichting Alzheimeronderzoek vertelde over de sociaal maatschappelijke kanten van dementie. 
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Tenslotte vertelde coördinator Ria Los hoe het Odensehuis is ontstaan en wat er op een dag in het 

Odensehuis zoal gebeurt. De avond werd drukbezocht, er waren 65 bezoekers, inclusief een grote 

opkomst van onze Odensehuis bezoekers!  

 

Vrijdag 15 januari  hebben we met zo’n 18 bezoekers een uitstapje naar het herinneringsmuseum 

in Akropolis gemaakt; Er viel veel te beleven en te zien; een prachtige huiskamer, 3 verschillende 

keukens, slaapkamer en niet te vergeten het winkeltje. Voor de mannen was ook de werkkamer en 

de schuur erg interessant! Vele herinneringen werden n.a.v. de getoonde voorwerpen opgehaald. 

Na afloop dronken we nog een kopje koffie met iets lekkers erbij.   

Vrijdagmiddag 22 januari  trakteerde Arie Biemans ons op gezellige verhalen in sappig Hoeksche 

Waards dialect. Gelukkig konden we het allemaal toch volgen. Er werd veel gelachen en het was zo 

een hele gezellige middag. Voor herhaling vatbaar. 

 

Op verzoek van Boijmans en RTV Rijnmond gingen we dinsdag 2 februari met 9 personen opnieuw 

naar museum Boijmans met een rondleiding, speciaal voor ons. Hiervan zijn opnamen gemaakt, 

waarvan u een klein stukje kunt zien via de volgende link! 
http://www.rijnmond.nl/nieuws/138206/Speciale-rondleiding-Boijmans-voor-mensen-met-dementie 

 

In samenwerking met Stichting Welzijn Hoeksche Waard verzorgden Arie en 

Chris op vrijdag 5 februari weer muziek en dansbegeleiding, zodat alle 

bezoekers konden dansen. Er waren niet zoveel bezoekers, maar het was wel 

een gezellige middag. Het lukte Arie om alle mensen op de vloer te krijgen met 

een line-dance en dit gaf veel plezier. Bezoekers die niet konden/wilden dansen 

genoten in ieder geval van de gezellige muziek en de smakelijke hapjes die 

werden rondgedeeld (verzorgd door Mieke). 

 

Vrijdag 12 februari werd 

coördinator Ria Los 

geïnterviewd op Radio 

Hoeksche Waard! 

 

http://www.rijnmond.nl/nieuws/138206/Speciale-rondleiding-Boijmans-voor-mensen-met-dementie%C3%82
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Dinsdagmiddag 16 februari kwam 

Els van Gemeren van De Verhalen 

Caravaan verhalen vertellen van 

vroeger en nu; Verhalen die 

zomaar werkelijkheid zouden 

kunnen zijn, boeiend en 

spannend, herkenbaar en mooi.  

 

 

 

Vrijdag 19 februari bezochten we 's middags het Mariniersmuseum in Rotterdam. 

Om 12.45uur verzamelden wij met 15 personen bij het Odensehuis. Wij hadden vier auto’s met 

chauffeur ter beschikking. Anja, Leone, Gee en Henk, waren de vrijwilligers om te rijden. Hiervoor 

hartelijke dank, zonder deze inzet hadden we dit niet kunnen doen. 

Iedereen had er zin in. Om 14.00 uur werden wij welkom geheten in het museum en kon de 

rondleiding beginnen. Er was o.a. een gedeelte over Nieuw-Guinea waar een van onze bezoekers is 

geweest. Het was geweldig, dat hij op de kaart kon laten zien, waar hij had gezeten. Tijdens een 

uitleg kwam een bezoeker ten val, hij struikelde bij het achteruit stappen. Gelukkig hadden wij 

Henk en Leone, gediplomeerde EHBO-ers bij ons en stond onze bezoeker snel weer op de been. 

Nadat er een groepsfoto was gemaakt zijn wij nog een drankje en hapje gaan gebruiken in het 

restaurant, ter afsluiting van weer een geslaagde middag. 

 

Vrijdag 26 februari en 25 maart hebben we een start gemaakt met het inloopspreekuur van de 

casemanagers; 

Dit spreekuur zal voortaan elke laatste vrijdag van de maand plaatsvinden tussen 10:00 tot 12:00 

uur. Het spreekuur is bedoeld  voor iedereen die nog geen casemanager heeft.  

In de middag kwam Corrie Deijl van Zaanen naar het Odensehuis 

om te vertellen uit haar boek “Grootmoeder Vertelt”.  Corrie had 

ook verschillende voorwerpen meegenomen om haar verhaal nog 

meer beleefbaar te maken. Z o werden herinneringen dichterbij de 

beleving van de bezoekers gebracht. Hierna spraken de bezoekers 

met elkaar over hun eigen herinneringen.  
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Vrijdag 4 Maart hebben we genoten van een bezoek 

aan het Chabot museum in Rotterdam; Schilder en 

beeldhouwer Henk Chabot (1894-1949) woonde en 

werkte in de stad  en was in de periode tussen de 

twee wereldoorlogen een toonaangevend Nederlands 

expressionistisch kunstenaar. Zijn uitbundig 

geschilderde landschappen, woedende zeeën en 

staalkoude winters fascineren ook vandaag nog. Net 

als zijn zeer persoonlijke en indringende schilderijen 

van boeren, tuinders en dieren en tijdens de oorlog 

van vluchtelingen, onderduikers en gevangenen. Dank 

aan Rob en Titi Grootveld, die dit bezoek van ons aan 

het door hen opgerichte museum mogelijk maakten. 

 

Vrijdagmiddag 11 maart – Het Odensehuis Lacht met Conchita Scheffer! 

Er werd een lachyoga workshop in het Odensehuis georganiseerd. Kan het gekker? 

Wat moet ik mij hierbij voorstellen? De lach is zo langzamerhand uit mijn leven 

verdwenen. Tja, als er een baby lacht, dan lach ik terug en er is contact. Heel anders 

gaat het als ik tussen grijze muizen in bus of metro stap. Maak vooral geen contact 

lijkt hier het motto en daarom kijk ik strak voor mij uit. Gelukkig heb ik nog altijd mijn smartphone 

bij me. Deze middag heb ik geleerd, dat dit niet meer normaal is. Kom op! Kijk iedereen met een 

glimlach aan en de wereld wordt leuker! (Annie) 

  

Vrijdag 18 maart Landelijke Pannenkoeken-dag ook in het Odensehuis! 
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Door samenwerking met stichting Welzijn Hoeksche Waard 

en kinderen van een lagere school uit Oud-Beijerland, 

konden we meegenieten van deze activiteit. Koopmans en 

de schenkstroop hadden het materiaal voor deze dag 

geschonken. De hele dag waren wij te vinden in de blauwe 

kamer en werd de Beijerkorf gevuld met zo'n 60 gasten en 

20 kinderen. Een drukte van belang. Tot onze verrassing 

kwamen er 2 mini-koks met de serveerwagen 2 grote stapels 

heerlijke pannenkoeken brengen, met stroop, suiker en jam. 

Het was werkelijk smullen. Allemaal heel hartelijk dank 

hiervoor. 

 

Dinsdagochtend 22 maart konden onze bezoekers onder leiding van Rosa van Santen aan de slag 

om een bloemstukje voor Pasen te maken. Rosa maakt op een creatieve manier gebruik van 

verschillende materialen in haar bloemstukken.  

In de middag kwam Celly Bussing, coördinator van de werkgroep hulp en steun bij verlies en rouw, 

vertellen over de mogelijkheden die Humanitas biedt. De vrijwilligers van Steun en Rouw reiken 

graag de hand en bezoeken u aan huis. Vaak zijn dit ervaringsdeskundigen, die weten wat u 

meemaakt en troost bieden in de herkenning en erkenning van het verlies. 

 

Ter ere van zijn 80ste verjaardag werd onze Hans Biemans woensdag 23 maart in het zonnetje 

gezet met prachtige bloemstukken van Rosa en van Mieke, met taart en felicitaties tijdens de vrije 

inloop ochtend. Na de lunch hebben we genoten van de bijzonder talentvolle zang door Marleen 

Biemans, die niet alleen haar vader tot tranen ontroerde. Marleen vertolkte met het grootste 

gemak een breed scala van verschillende genres zoals het Nederlandstalige levenslied, jazz, en 
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werk van “klassieken” als Leonard Cohen,  Carol King en  Norah Jones om er maar een paar te 

noemen. Tezamen met alle andere verwennerijen en de inzet van onze bezoekers en vrijwilligers 

waaronder dit keer ook onze coördinator Ria Los, zorgde Marleen voor een onvergetelijke 

verjaardag voor Hans! 

 

Huib Berrevoets kwam met zijn accordeon op dinsdag 29 maart 

weer een gezellig uurtje verzorgen. Huib speelt gemakkelijk de 

prachtigste melodieën en vervulde graag muzikale wensen.  

 

Dinsdag 26 januari en 29 maart kwam de vaste 

groep mantelzorgers als Thema 

Mantelzorggroep bij elkaar om ervaringen uit te 

wisselen over een thema. Deze eerste 

bijeenkomst ging over de overbelasting bij 

mantelzorgers. Bijna iedereen voelt zich 

overbelast. Hoe maak je tijd voor jezelf en wat kan je nog meer doen om 

overbelasting te voorkomen waren de belangrijkste onderwerpen. Na de nasi met saté van Huib en 

met een goed gevoel ging iedereen weer naar huis. 

Dinsdag 23 februari ging de thema mantelzorggroep over Schuldgevoel; 

Deze groep is voor de mantelzorgers die al langer in het Odensehuis komen. Iedereen voelt zich 

vaak te kort schieten en schuldig als er ondanks alle goede bedoelingen iets mis gaat. Er werd 

gesproken over deze gevoelens en hoe hiermee om te gaan.  

 

De mantelzorgbijeenkomst voor nieuwe mantelzorgers kwam vrijdag 12 februari  en 11 maart 

weer bijeen; In contact met lotgenoten ervaart men deze ochtend als een warm bad, Met 

uitspraken zoals: je bent niet de enige met deze problemen, het kan altijd nog erger, verbazing 

over het open en eerlijk vertellen aan elkaar, de ervaring dat mensen ook betrokken zijn bij jou en 

het feit dat je niets hoeft uit te leggen werd de bijeenkomst afgesloten. 

 

Christine Oostveen en Nel Blonk organiseerden 29 januari samen het eerste uitstapje voor 

mantelzorgers .  
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Er werd verzameld in het Odensehuis en gezamenlijk werd hier eerst koffie gedronken. Vervolgens 

reisden de mantelzorgers naar Rotterdam, om achter de schermen van het nieuwe Luxor een kijkje 

te nemen. Hierna werd er geluncht bij lunch-café ‘Zonder Meer’ en dan weer terug naar het 

Odensehuis. Er werd nog even nagenoten met een kopje koffie en thee. Iedereen had zichtbaar 

genoten. De achterblijvers hadden een rustige, maar gezellige dag in het Odensehuis. (Rosa) 

 

Vrijdagavond 11 maart zijn wij met een leuk gezelschap naar de BINGO 

geweest. Deze avond werd georganiseerd door de zaalvoetbalvereniging 

DISSIDENTEN uit Heinenoord. De opbrengst van deze avond is voor 

activiteiten van het ODENSE HUIS. Na het welkomstwoord van de voorzitter 

mocht Ria Los vertellen wat onze 

doelstellingen zijn. 

Toen kon de BINGO beginnen. De eerste ronde stelde 

niets voor, onze Pleun won de 1e en 2e prijs, Henk de 3e.   

De overige rondes hebben we de prijzen aan de overige 

aanwezigen gelaten, het moest wel leuk blijven en dat 

ging goed. Na de BINGO kwam de verloting en deden we 

weer vrolijk mee. Na enkele lootjes verzilverd te hebben 

keerden we tevreden huiswaarts. Met 2 auto’s vol 

geladen. 

Een geslaagde avond, de opbrengst wordt ons later 

overhandigd omdat de vereniging nog verder spaart om er een leuk bedrag van te maken. 

DISSIDENTEN  bedankt  !!!!!   (Henk) 

‘Afscheid met een Randje…’ – Rosa 

Op 15 maart was het voor onze vaste bezoeker Joop, zijn laatste dag bij ons in het Odensehuis. Joop gaat 

ons verlaten, de dag van opname die wij allen vrezen, maar ook een dag van berusting. Wij weten dat hij 

een goede plek krijgt, waar aandacht voor hem zal zijn, en hij niet meer bang hoeft te zijn om zijn 

afspraken te vergeten; alle losse briefjes zijn verleden tijd.  

Joop is deze dag ingegaan zoals alle andere.  Onze coördinator  maakte het afscheid bespreekbaar  en ‘s 
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middags ontving hij een bloemstuk met daarin foto's van hem. Joop vond dit alles erg mooi. Hij werd wel 

wat emotioneel, maar gaf alsnog een toespraak en vermeldde daarbij: ”Ik zal jullie erg gaan missen, maar 

waar ik heen ga, zal ik het vaak over het Odensehuis hebben.”  Er werd door iedereen afscheid genomen 

van Joop. Wij zullen hem zeker nog een keer gaan bezoeken, maar zoals het spreekwoord zegt: er is een 

tijd van komen een tijd van gaan. Wij zullen ons Joop zeker blijven herinneren.  

 

De schatkist van het leven, met als thema ‘verbinding’. 

Martine was op 12 januari alleen aanwezig met bollen wol, vellen 

papier en stiften. De bol wol werden over de tafel naar elkaar over 

gegooid onder het uitspreken van mooie wensen. Hierna werd gekeken 

met wie er een verbinding was. Samen werden de handen nagetrokken 

en versierd. Alle handen werden opgehangen, het was een mooi 

gezicht. Zo werd de verbinding tussen de bezoekers in kaart gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 9 februari verrasten 

Martine en Connie  ons weer met 

mooie verhalen en gedichten. 

Thema van deze dag was “De 

Schoonheid van de Winter”. Er 

werd met speksteen gewerkt, een 

mooie uitdaging in dit jaargetijde.  

 

Dinsdag 8 maart was het thema ‘Zin in de Lente’, waarbij 

Martine en Connie de bezoekers begeleidden met de nat op 

nat techniek schilderen. Vooraf had Martine natuurlijke 

inspiratiekaartjes neergelegd op een tafel in de grote ruimte en 

aan de deelnemers gevraagd er eentje uit te kiezen, die ze 

aansprak. Dat werkte in de praktijk heel goed, omdat de 

mensen zich lieten inspireren door het kaartje of door de tekst 

op de achterkant.   
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Connie las een Lente verhaal voor van Toon Hermans en daar werd 

ademloos naar geluisterd. Daarna legde zij de mensen uit hoe het 

schilderen in zijn werk ging. Het was voor vrijwel alle deelnemers de 

eerste kennismaking met nat-in nat schilderen. Deze manier van 

schilderen nodigt uit om het houvast van strakke vormen los te 

laten en vanuit de kleur te schilderen. Het uitvloeien van de kleuren 

werd al doende ervaren en steeds meer gewaardeerd! 

Na het schilderen heeft Martine aan de aanwezigen in de Blauwe 

Kamer gevraagd om een uitspraak te doen over de Lente. Wat 

betekent de Lente voor jou? Die zinnen en uitspraken heeft zij op 

een flip over geschreven. Dit wordt het gezamenlijke Lente Gedicht 

van het Odensehuis. 

 

Bezoekers Uitgelicht: Corrie en Jan 

Corrie volgde op advies van de casemanager  de cursus voor 

mantelzorgers in Mijnsheerenland. Hierna was deze groep nog lang 

niet uitgepraat en kwamen zij op initiatief van Hendrien in het 

Odensehuis terecht.  

 

Corrie vond het fijn om hier naar toe 

te komen. Ze kwam hier vooral graag 

vanwege de sfeer. Je leert er andere 

mensen kennen en dat worden 

vrienden en vriendinnen. Dit heeft 

Corrie in haar leven altijd gemist, gaf 

zij aan: “Deze nieuwe vriendschappen 

zijn een verrijking van mijn leven.” 

 

Haar man Jan heeft een mengbeeld 

van vasculaire dementie en 

Alzheimer. Beiden waren zij niet 

bekend met deze ziekte, zij hadden 

hier nog nooit mee te maken gehad. In de gespreksgroep ontdekte Corrie, dat zij niet de enige 

was, die weleens haar geduld verloor. Dit gaf veel herkenning. Ook haar partner kon samen met 

haar mee naar het Odensehuis.  
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In het begin vond Jan het ook fijn. Hij vond het heerlijk om te kleuren en genoot enorm van het 

klankschalenconcert. Toen hij ook een instrument kreeg om mee te doen, , deed hij werkelijk 

enthousiast en zichtbaar genietend mee.  Door het voortschrijdende ziektebeeld, kwam Jan steeds 

minder mee. I.v.m met een zware operatie die Corrie moet ondergaan, is Jan helaas recent 

opgenomen. Namens ons allemaal wensen wij Corrie en Jan veel sterkte toe. 

 

 

Vrijwilliger stelt zich voor:  
Even voorstellen … 

Mijn naam is Christien Oostveen , ik ben nu ongeveer een jaar vrijwilligster bij 

het Odense huis. 

Ik ben sinds mijn 18e jaar werkzaam geweest als verpleegkundige in een 

ziekenhuis en de laatste 15 jaar als coördinerend verpleegkundige . 

Het verzorgen van en omgaan met mensen is wel m’n grootste hobby. 

Op mijn 63e  ben ik gestopt met werken om meer aandacht aan ons drukke 

gezin ( 4 kinderen en 11 kleinkinderen ) , hobby’s en sociale contacten te 

kunnen besteden . 

Na een jaar wilde ik vrijwilligerswerk gaan doen en toen ik met mijn echtgenoot Koos ( bestuurslid van het 

Odensehuis ) een keer meeging op de koffie in het Odensehuis, was ik meteen verkocht. 

De open sfeer, de inzet van vrijwilligers en de doelgroep sprak mij meteen aan. 

Nu probeer ik me,  zoveel als mogelijk , in te zetten voor de medemens met dementie en de mantelzorger in het 

Odensehuis. 

Ik ben getroffen door de kwetsbaarheid van de mens met deze ziekte en ook door de problematiek die deze ziekte 

voor de naaste omgeving geeft. 

Bovendien vind ik het leuk om dit vrijwilligerswerk te doen met een aantal mensen, je krijgt er energie van. 

 

Uit de Informatiemap  

Apps voor mensen met dementie (van Stichting Alzheimer) 
De smartphone en tablet (zoals een Ipad) zijn niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven. Mensen met dementie kunnen ook profiteren van deze nieuwe 
technologie. Zo blijkt uit onderzoek dat ze veel plezier kunnen beleven aan het 
spelen met een Ipad, ook als ze geen enkele ervaring met computers hadden. Ook 
voor mantelzorgers kan het een uitkomst zijn. Het is een manier om samen 
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iets leuks te doen. Maar het kan de zorg ook verlichten. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van de camera 
of GPS functie voor het bevorderen van de veiligheid. Op deze pagina vindt u tips en voorbeelden. Deze 
zijn afkomstig uit verschillende onderzoeken en gebruikerservaringen. 
Net als bij iedere activiteit, is het bij apps de kunst om iets te vinden dat aansluit bij iemands wensen en 
vermogens. Als iemand voor het eerst op een tablet speelt, is het verstandig om een 'voorraad' spelletjes 
te hebben. Zo kun je snel wisselen als iemand een spel of andere app niet leuk of zelfs vervelend vindt. Ook 
kan het helpen om meerdere keren te testen of iemand de tablet of een bepaald spel leuk vindt. Op deze 
manier kom je er achter welke spellen iemand leuk vindt en misschien ook welk moment van de dag het 
meest geschikt is om een spel te doen. 

 

Tips en trucs 
 Speel de spellen samen 

- Niet ieder spel is even makkelijk te begrijpen. Ook kan een spel er door een fout plotseling mee 
ophouden, of krijg je reclame te zien als je op een reclamevlak klikt. 

- Mensen met dementie kunnen snel afgeleid zijn. Als ze opnieuw aangemoedigd worden om 
verder te spelen, kan het een plezierige ervaring worden. 

 Uitproberen en leren 
- Een eerste negatieve reactie op een iPad hoeft niet te betekenen dat het apparaat niks voor 

iemand is. Uit onderzoek bleek dat veel mensen die het de eerste keer niks vonden, er een 
tweede of derde keer toch plezier aan beleefden. Uiteraard zijn er ook mensen die het echt niet 
leuk vinden. Dan heeft verder uitdagen geen zin en kan dat zelfs averechts werken. 

- Via de IPad worden mensen mentaal uitgedaagd. Dat is goed voor mensen met dementie. Het is 
echter niet verstandig om steeds spellen te kiezen die iemand maximaal uitdagen. Dat soort 
spellen roepen snel gevoelens op van falen, iets niet meer kunnen, of frustratie. Welke spellen 
geschikt zijn is een kwestie van uitproberen. De vuistregel is: iemand moet er plezier aan 
beleven. 

- Spellen kunnen iemand ook op een andere manier frustreren. Bijvoorbeeld als een spel iets 
doet wat iemand niet verwacht. Zo volgt een damspel vaak de internationale regels, terwijl 
mensen vaak 'huisregels' gewend zijn. 

 Betrek anderen 
- Soms weten (klein)kinderen of anderen niet goed wat ze moeten doen als ze op bezoek zijn. Het 

helpen met de iPad of samen een spelletje doen is dan vaak voor beide een plezierige activiteit. 
 

 Voorbeelden van apps: 

 

O n t s p a n n i n g s a p p s 
Bij deze apps is geen of lange tijd geen handeling nodig van degene met dementie. Enkele voorbeelden van 
ontspanningsapps uit onderzoeken naar het inzetten van apps voor mensen met dementie:  

Digitale dieren kijken 
Het kijken naar dieren is voor veel mensen ontspannend. Het spel Pocket Pond laat je naar vissen kijken 
terwijl er ontspannende muziek klinkt. 
Muziek luisteren 
Via apps als Spotify kun je oude muziek beluisteren. Vaak zijn er openbare afspeellijsten te vinden met 
muziek van vroeger. 
Geluiden 
Er zijn verschillende apps die ontspannende geluiden en/of beelden gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan zee 
geluid om slaap te stimuleren of vogelgeluid om te ontspannen. 
Reminiscentie 
Reminiscentie is het ophalen van herinneringen. De Nederlandstalige app Reminiscentie bij dementie 
bevat vele oude foto's, geluiden en beelden om samen oude herinneringen op te halen. 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/pocket-pond/id363154844?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reminiscense
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D o e   a p p s 
Dit soort apps vragen om een bepaalde actie van de gebruiker, zoals: 
Muziek maken 
Apps om eenvoudige muziekinstrumenten te bespelen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Denk 
aan drums, xylofoon of keyboard. Een voorbeeld is Awesome Xylophone.  
Kleurenspel 
Verschillende apps laten je op een eenvoudige wijze complexe en kleurrijke tekeningen maken. Twee 
voorbeelden zijn Tesla toy en Line Art 
Mikken / richten 
De tablet computer is zeer geschikt voor spelletjes om te spelen die draaien om mikken en richten. Veel 
van die spellen zijn heel druk met allerlei animaties. Het oudhollandse 
Sjoelen is een rustige variant op dit thema. 

 

D e n k s p e l l e n 
De spellen uit deze categorie zijn ten opzichte van de andere spellen 
nogal complex. Bovendien zijn de spellen te verliezen, kan men 
'vastzitten' of kunnen afwijkende spelregels leiden tot frustratie. Voor 
mensen met een lichte vorm van dementie kunnen bijvoorbeeld 
Aanlegspellen  veel plezier en ontspanning geven; Bijvoorbeeld 
domino, het kaartspel solitair, Mahjong of een Sudoku.  

 

T a b l e t / s m a r t p h o n e   t e r   o n d e r s t e u n i n g 
Apps waarmee een “Oogje in het Zeil” gehouden kan worden, zoals de cloud baby monitor (de app kost 4 
euro). s 
Oude smartphones hebben vaak een GPS. Wanneer je deze aan iemand meegeeft, kun je dat gebruiken om 
iemand terug te vinden of te bellen indien nodig. Een voorbeeld is GPS tracker. Tweri is een andere. Deze is 
speciaal ontwikkeld met mantelzorgers van mensen met dementie. Deze app is echter in het Engels. 
Ook zijn er verschillende apps voor mensen met taalproblemen (afasie) Bijvoorbeeld Gespreksboek  voor 
mensen die moeite hebben met het vinden van woorden maar nog wel kunnen lezen. Hehajo, maakt 
gebruik van pictogrammen om de communicatie te verbeteren. 

 

A n d e r e   A p p s  
Afhankelijk van iemands interesses, vaardigheden en beschikbare hulp van naasten en verzorgenden 
kunnen veel andere apps iemand plezier en ontspanning bieden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsapps, 
beeldbellen via bijvoorbeeld Skype,  en foto's en berichten delen via Facebook. Hobby's of beroep kunnen 
ook inspiratie geven. Zo zijn er veel apps over bijvoorbeeld tuinieren, koken gymnastiek en reizen. 

 

T i p s   v a n   l o t g e n o t e n 
Gebruikt u zelf een tablet computer of smartphone? Deel dan uw ervaringen op ons forum. In het 
buitenland schreven ook verschillende mantelzorgers (Engelstalige) blogs over dit onderwerp. Een mooie 
blog die werd overgenomen door onze Amerikaanse zusterorganisatie en vol staat met voorbeelden is: 
Alzheimer's Caregiving - There's An App For That! 

 

Gerelateerde pagina's 
 100 activiteiten voor mensen met dementie 
 50 tips om te bewegen met dementie  
 Alzheimer Assistent voor mantelzorgers 

 

 
 

https://itunes.apple.com/nl/app/awesome-xylophone-lite/id499200401?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/tesla-toy/id395767185?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/line-art/id389294575?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/sjoelen/id305229166?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/family-dominoes/id402136617?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/real-solitaire-free-version/id459994612?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/cloud-baby-monitor-unlimited/id432791399?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/gps-tracker-follow-family/id453761271?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tweri.-tranquilidad-para-personas/id451125003
https://itunes.apple.com/nl/app/gespreksboek-lite/id669963362?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/he-hajo/id709290916?mt=8
http://forum.alzheimer-nederland.nl/viewtopic.php?f=16166&t=2236
http://www.alzheimersblog.org/2013/08/19/alzheimers-caregiving-theres-app-that/
http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/onderzoek/2013/december/100-activiteiten-voor-mensen-met-dementie.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/onderzoek/2014/maart/50-tips-bewegen.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/nieuws/2015/januari/alzheimer-assistent-nu-ook-op-smartphone.aspx

