
Zo lang mogelijk goed, 

zo lang mogelijk thuis 
 

 

Zo lang mogelijk goed  

Voor de persoon met dementie is het fijn om zo lang mogelijk de dingen te kunnen blijven doen die voor 

hem/haar belangrijk zijn. Denk aan tuinieren, vrijwilligerswerk, boodschappen doen, koken, krant lezen, 

hobby, naar gebedshuis gaan, op vertrouwende plekken komen, aan verenigingen/sport/clubs deel te 

blijven nemen… 

TIP: Maak samen met de persoon met (beginnende) dementie een lijstje met 3 - 5 dingen die voor 

hem/haar van belang zijn voor een betekenisvol leven. Ter inspiratie kun je de afbeeldingen op de 

volgende pagina’s gebruiken. 

 

In het begin kunnen bovenstaande dingen nog zelfstandig, op enig moment niet meer. Door al in een 

vroeg stadium bij deze activiteiten een derde te betrekken, kan de persoon met dementie dit langer blijven 

doen met deze vertrouwde persoon en voorkom je dat de mantelzorger de enige is die dit ondersteunt. 

Tip: Ga nu al aan de slag met het betrekken en/of opbouwen van een goed sociaal netwerk. 

 

 

Zo lang mogelijk thuis 

Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, is het vooral van belang dat de mantelzorger(s) de 

toenemende zorglast goed vol kunnen houden. Dit geldt zowel voor een inwonende mantelzorgers (vaak 

de partner) als een uitwonende mantelzorger (vaak een kind). Juist omdat de situatie vaak erg lang duurt 

en de belasting sluipenderwijs toeneemt, hebben mensen vaak te laat in de gaten dat het te zwaar is. 

Tip: Breng vroegtijdig met de mantelzorger in kaart wat zijn/haar energiegevers en energiegevers 

zijn. Ook daar kun je de afbeeldingen op de volgende pagina’s voor gebruiken. Onderzoek hoe 

energiegevers in stand gehouden kunnen worden en welke ondersteuning mogelijk is voor 

energievreters. 

Om de (toekomstige) mantelzorgsituatie en mogelijkheden voor informele hulp goed in kaart te 

brengen kan ook de methode BordjeVol gebruikt worden. 

 

 

Door nu alvast ondersteuning in te schakelen 

 Raken de persoon met dementie en de mantelzorger gewend om anderen in de situatie te 

betrekken 

 Blijven mensen uit de eigen sociale kring ‘aangehaakt’ 

 Kan de mantelzorger langer de balans houden en voelt hij/zij zich er niet alleen voorstaan 

  

https://cooperatiewehelpen.nl/wp-content/uploads/2016/12/WHWD-BordjeVol-methode.pdf
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Dagelijks leven 
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Incidenteel 
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Zorgsituatie 

 

 

 

 


