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Voorwoord 
 
Van de Gemeente Amersfoort mochten wij in 2018 vanuit het Toekomstfonds innovatie Zorg en Welzijn 

een subsidie ontvangen voor de realisatie van een ontmoetings-/ logeerhuis voor mensen met demen-

tie. Voor u ligt het naslagwerk over ons startjaar.  

Nadat op 1 augustus 2018 overeenstemming werd bereikt over de huurperiode van minimaal 1 en maxi-

maal 3 jaar met GGZ Centraal over de huisvesting van ons ontmoetings-/ logeerhuis op het terrein van 

Zon en Schild, werd de jacht geopend op het verkrijgen van tweedehands meubels, lampen, schilderijen, 

bestek, serviezen en glaswerk. Oproepjes op linkedIn, facebook en in de krant leverden fraaie interieur-

stukken op. Vrijwilligers speurden markplaats af en haalden de meubeltjes op, ook via marktplaats wer-

den meubels ons vaak gratis gegund.  

De verbouwing en inrichting werd efficiënt door de projectleider gecoördineerd. Handige familieleden en 

vrijwilligers verbouwden de douches en de keuken en hingen spullen op.  Met de hulp van een volledig 

vrijwilligersteam van PWC werd het pand schoongemaakt, geschilderd en behangen. Tijdens NLDoet! in 

September werd samen met vrijwilligers kleur gegeven aan de tuin.  

Ook moesten er nieuwe zaken worden aangeschaft, zoals ledikanten, beddengoed en badhanddoeken, 

een vaatwasser, fornuis, koel-/ vriescombinatie en een wasmachine.  

Op 5 oktober organiseerden wij een open dag, die druk werd bezocht door (zorg)professionals, casema-

nagers dementie, wijkteammedewerkers, familie, vrienden en kennissen. Op 8 oktober ontvingen wij on-

ze eerste gast, die 10 dagen bleef logeren.  

In het eerste jaar mocht ontmoetingshuis-/logeerhuis Amersfoort 107 gasten ontvangen, waarvan 30 gas-

ten één of enkele keren terugkeerden. Met een gemiddelde verblijfsduur van 17 dagen en de gemiddelde 

bezetting  van 87,5%  voorziet de logeerfaciliteit duidelijk in een behoefte.   

 

In deze uitgave treft u naast de rapportage, persoonlijke ervaringen/waarnemingen van projectleider    

Petra Visser.  

 

Wij wensen u veel leesplezier!          
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Aanleiding  

Het landelijke beleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het aantal mensen 
met dementie neemt toe, het aantal mantelzorgers neemt af. 
Cijfers tonen aan dat met de vergrijzing er een tekort ontstaat aan mantelzorgers, waardoor het vraagstuk 
voor tijdelijke opvang dubbel zo groot wordt.  
Om het zo lang mogelijk vol te kunnen houden is structurele ondersteuning en begeleiding nodig van de 
persoon met dementie én hun mantelzorger(s). Het ontmoetings-/logeerhuis (hierna: OMHA) heeft een 
preventieve functie, het helpt voorkomen dat de mantelzorger zelf patiënt wordt.  

 

Gemeente Amersfoort sorteert voor op landelijk programma  
Op initiatief van de Amersfoortse gemeenteraad is in 2018 het “Toekomstfonds innovaties zorg en wel-
zijn” in het leven geroepen om projecten die innovatie in het sociale domein stimuleren te ondersteunen.  
 
Innovatie 
In de Gemeente Amersfoort zijn Eerstelijnsverblijf (ELV) plekken voor mensen met somatische klachten 
en/of revalidatie. Deze plekken zijn ongeschikt voor mensen met dementie. De ondersteuning van men-
sen met dementie vraagt een andere aanpak, waaronder het bieden van een dagstructuur en activiteiten. 
OMHA is specifiek voor mensen met dementie. De gelden worden gelabeld voor projectleiding, onder-
steuning en inhuur van expertise.  
 

In tegenstelling tot het programma langer thuis, is OMHA zelfstandig en op zichzelfstaand en zijn de lo-
geerplaatsen niet gerealiseerd in een instelling, hetgeen deelname misschien aantrekkelijker en laag-
drempeliger maakt.  
 

Bovenregionale functie 
OMHA heeft een bovenregionale functie. Van de gasten was in het pilot jaar 66% afkomstig uit de provin-

cie Utrecht, 24% uit Noord Holland, 5% uit Flevoland en 5% uit Gelderland. 

 

Verwijzers 
De belangrijkste verwijzer is de casemanager. Maar ook de praktijkondersteuner van de huisarts, de huis-

arts, buurtteammedewerkers en de thuiszorg attendeerden mantelzorgers op de mogelijkheid van respijt-

zorg.   

 

Kwaliteit van zorgverlening 
OMHA wordt gerund door een klein team van professionals (zelf organiserend team), dat wordt bijge-

staan door een facilitair dienst en (zorg)stagiaires. Daarnaast is er administratieve ondersteuning van de 

supportoffice, HR en Kwaliteit. De zorgverleners beschikken minimaal over een maatschappelijke of zorg-

opleiding MBO niveau 3, aangevuld met certificaten op het gebied van dementie, medicatieveiligheid, 

ADL en BHV. 

Programma Langer Thuis (VWS)  

Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Door logeerzorg kunnen 

ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een  zorginstelling ‘logeren’ zodat 
de mantelzorger even op adem kan komen. Het ministerie van VWS ondersteunt de gemeenten met 1 mil-
joen euro vanuit het programma Langer Thuis. 
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Gastprofiel 
Persoon met een vermoeden van dementie of diagnose (beginfase) waarvan de mantelzorger vanwege 

(neiging tot) overbelasting of wegvallen tijdelijk ontlast wordt door middel van respijtzorg in de vorm 

van logeeropvang. 

Voor de logé zal er gedurende de periode van de opvang taken overgenomen worden die normaliter in 

de thuissituatie door de mantelzorger worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de intake wordt uitvoerig 

nagevraagd  of de logé ondersteund moet worden bij de persoonlijke verzorging, zelfstandig kan eten, 

drinken en lopen, al dan niet met lichte ondersteuning.  

Voor de logé is het van belang dat hij/zij zich veilig kan voelen in een groep. Wenselijk is dat iemand al 

vertrouwd is met deelname in groepen zoals dagbesteding of ontmoetingsplekken. Maar gezien de 

groepsbegeleiding in het logeerhuis waarbij uiteraard wel rekening kan worden gehouden met individu-

ele wensen. Als er meer sprake is van individuele begeleiding gezien de aard van de dementie of per-

soonlijkheid zal het logeerhuis minder passend zijn.  

 

Exploitatie 
De financieringsvorm voor het verblijf in OMHA is divers. Er zijn logees met een Wlz, ZvW (ELV laag com-

plex) en Wmo (respijtzorg) verwijzing. Er zijn ook logees die kiezen voor particuliere betaling. De mix van 

financieringsvormen en de extra dagdelen die worden ingezet om te wennen (dagbesteding) maken de 

exploitatie mogelijk.   

 

In het eerste jaar verbleven 51% van de gasten bij ons met een Wlz-indicatie, 27% met een Wmo toewij-

zing, 17% vanuit de ZvW en betaalde 5% van de logees het verblijf particulier. 

 

Onderzoek  
Omdat OMHA nog niet zo lang draait, is er nog weinig inzicht op de psychische drempels die mantelzor-

gers ervaren om gebruik te maken van deze faciliteit. Hier wordt de nieuwsgierigheid van de onderzoe-

ker geprikkeld; wat blijken werkzame elementen in het verlagen van drempels bij mantelzorgers om ge-

bruik te maken van respijtzorg en in hoeverre is deze organisatie al bezig met het toepassen van deze 

elementen? Meer inzicht in de psychische drempels voor mantelzorgers om gebruik te maken van res-

pijtzorg levert bruikbare informatie op voor professionals die met deze doelgroep werken. De betrokken 

verwijzers/medewerkers in dit onderzoek zijn casemanagers en zorgpersoneel. Het informeren van de 

verwijzers heeft als uiteindelijke doel dat zij de klant (zowel mantelzorger als die persoon met demen-

tie) nog beter kunnen begeleiden in de zorg en ondersteuning die zij wensen en/of nodig hebben rond-

om deze vorm van respijtzorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student toegepaste psycholo-

gie in de periode van juni 2019 tot en met april 2020.  

 

Delen van kennis 
OMHA ontving in het afgelopen jaar diverse partijen, waaronder beleidsmedewerkers, maar ook initia-

tiefnemers die met de gedachten spelen een logeerfaciliteit op te zetten. Ook de komende jaren blijven 

we dit doen.   
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Kenmerken ontmoetings-/ logeerhuis Amersfoort  
OMHA is een kleinschalig ontmoetings-/logeerhuis voor 6 logees met dementie. Er wordt planbare zorg 

geboden en is specifiek bedoeld om mantelzorgers te ontlasten en een paar dagen rust te gunnen in de 

wetenschap dat hun naaste met dementie in een liefdevolle omgeving verblijft. OMHA combineert ont-

moeten en logeren. Dat wil zeggen dat logees zo nodig eerst vertrouwd kunnen raken met de omgeving, 

het huis en de begeleiders door eerder al deel te nemen aan activiteiten in de woonkamer 

(dagbesteding). OMHA is bedoeld voor mensen met dementie die gedurende een korte periode 1 of 

meer nachten buitenshuis willen/ moeten verblijven door een te kort aan toezicht thuis. Of van wie 

door een partner of andere mantelzorgers een logeerplek gezocht wordt voor een korte periode, omdat 

de mantelzorger er tijdelijk niet is vanwege bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een vakantie. 

OMHA is niet bedoeld voor mensen met dementie: 

• die revalidatiezorg nodig hebben; 

• die een verpleeghuisplek zoeken en totdat deze gevonden is, een plek zoeken als overbrugging.  

De inrichting en sfeer in het huis zijn warm en informeel, hierdoor doet het huis bij binnenkomst direct 

vertrouwd aan.  

De meeste meubels zijn geschonken, van de antieke klok tot en met de piano. Bijna geen enkel item 

(met uitzondering van wet en regelgeving op het gebied van hygiëne) doet vermoeden dat het om een 

verpleeghuis setting gaat.  

De 70 hectare bos, het winkeltje, restaurant met zonnig terras, gazons en de kapel maken dat het ter-

rein als een vakantieparadijs aan doet. Het terrein blijkt een schot in de roos, want vakantie is iets dat 

mensen zich nog heel lang heugen. Ook de kleine logeerkamers met wastafel maken dat niemand het 

als iets blijvends ziet.  

Er is van alles te doen, alles mag en niets moet. Er wordt veel gewandeld en soms helpt men bij het dek-

ken en opruimen van de eettafel, het doen van de was of het bereiden van het eten ‘net zoals thuis’.  

Tevens is er een abonnement op de krant en zijn er tijdschriften, legpuzzels, puzzelboekjes, spelkaarten, 

kletspotten, een pooltafel, dartbord, platenspeler, piano, braintrainer, belevingstafel en een duo-fiets. 

Zo nu en dan gaan we er op uit en nemen we de logees mee naar een museum of de dierentuin.  

 

Lessen geleerd 
OMHA toont aan dat mensen met dementie tijdelijk op een andere plek kunnen verblijven, indien die  

locatie aan bepaalde voorwaarden voldoet en de logé voldoet aan het gastprofiel. 

Voorwaarden:  

• Compacte en overzichtelijke locatie, niet te groot. 

• Sfeervol, warm, huiselijk ingericht  en een vakantiegevoel kunnen creëren. 

• Familie, vrienden en kennissen zijn welkom tijdens de logeerpartij. 

• Professionele begeleiding met kennis van dementie en voldoende kennis van verpleging en ver-

zorging. 

• Wennen in de vorm van dagbesteding werkt, maar is geen must. 

• Eerlijk en oprecht zijn over de reden van het verblijf. 

• Open deuren beleid. 

• Denken in mogelijkheden, bijvoorbeeld een logé (in overleg met familie) met spotter alleen op 

pad durven laten gaan. 
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Resultaten klanttevredenheidsonderzoek september 2019  

De meting is uitgevoerd in navolging van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, waarin staat dat alle 

verpleeg– en verzorgingshuizen elk jaar een cliënt ervaringsonderzoek moeten uitvoeren. Voor de logeer-

faciliteiten zijn 42 vertegenwoordigers aangeschreven en 20 hebben meegedaan aan het onderzoek 

(48,78%). Van de respondenten is 44,4% echtgenoot, 44,4% dochter of zoon en 11,1% familie, anders dan 

partner of kind. 

Op de vraag of er voldoende contact is met de zorgverleners, antwoordde de respondenten als volgt: 

Hebben zorgverleners:          Meestal  Altijd 

Genoeg tijd voor de logé         29,4  %  70,6  % 

Genoeg aandacht voor hoe het met de logé gaat     23,5 %  76,5  % 

Geven zij voldoende antwoord op uw vragen      29,4 %  70,6  % 

 

Professionaliteit van zorgverlening 

Kunnen de zorgverleners goed omgaan met  de logé     23,5 %  76,5  % 

Nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de  logé serieus 11,8  %  88,2  % 

 

Maaltijden voor de Logé        Meestal Altijd  Weet niet 

Zien maaltijden er verzorgd uit       8,3  %  91,7         6  

Is er voldoende tijd om te eten       5,9  % 94,1         1 

 

Activiteiten en dagbesteding voor de logé     Nooit  Soms  Meestal Altijd 

Biedt het huis gezelligheid       0     %  11,1  % 11,1  % 77,8  % 

Organiseert het huis voldoende activiteiten    0     %  15,4  % 23,1  % 61,5  %  

Sluiten de georganiseerde activiteiten aan     7,1  % 14,3  % 57,1  % 21,4  %

  

Aanbevelen           

Op de vraag “Zou u de zorginstelling aanbevelen bij uw vrienden en familie?” scoorde het OMH op een 

schaal van 1 tot 10:  5,3% een 5, 26,3% een 8, 31,6% een 9 en 36,8% een 10 ‘zeer waarschijnlijk wel’. 

 

Welk cijfer geeft u de zorginstelling? 

Op deze vraag scoorde 10,5%  een 7,  26,3% een 8, 26,3% een 9 en 36,8%  een 10 ‘uitstekende zorginstel-

ling’. 

 

Extra vragen         Nooit  Soms  Meestal Altijd 

Vindt u dat het KAG gelukt is een plek voor uw naaste te   

realiseren om te ontspannen       0     %  5,3  % 36,8  % 57,9  % 

Voelt u zich als mantelzorger door de logeerpartij ontlast  0     %  0     % 21,1  % 78,9  % 

Wilt u vaker gebruik maken van deze logeerfaciliteit   7,7  % 7,7  %  15,4  % 69,2  % 

 

Enkele quotes: persoonlijke aandacht en de manier waarop zorgverleners omgaan met de logé, ze probe-

ren een huiselijke sfeer te creëren, liefdevolle zorg, afstand is niet heel dichtbij, maar te behappen, ik zou 

niets willen veranderen, betere herkenbaarheid zorgverleners (naambordjes) en wellicht meer activitei-

ten of een televisie op de logeerkamers.  
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Activiteiten pilotjaar 
2018 

Juli/Augustus     On tour: werkbezoek 3 logeerfaciliteiten in Nederland.  

September    Binnenhuisarchitect geconsulteerd voor interieur advies. 

September    Websitebouwer ontwikkelde een boekingssysteem (zoals je een  

hotelkamer boekt).  

Oktober     Casemanager observeert enkele nachten. 

November HAP Meander wordt gebeld voor een logé die 3 dagen bij ons verblijft en 

ernstig ziek blijkt te zijn. HAP besluit dat meneer hier mag overlijden. Deze 

casus heeft geleid tot het opstellen van een werkwijze bij overlijden 

(Palliatieve zorg). Begeleiders bieden vervolgens ook de laatste zorg (wassen 

en aankleden na overlijden). Een schouwarts stelt de dood vast. Monuta 

wordt geconsulteerd (afleggen, opbaren en vergezellen naar opbaarplaats). 

November Zorg Coaching & Consulting : observatie logé nav een geconstateerd delier. 

December GGZ verpleegkundige verzorgt cursus bloedsuiker prikken (begeleiders zijn 

wel bevoegd, maar voelen zich niet (meer) bekwaam). 

December HAP op het Z&S terrein wordt geconsulteerd nav delier.  

December Specialist ouderengeneeskunde geconsulteerd voor specifieke casus. 

December Werkwijze “zelf urine strippen” wordt ingevoerd.  

December Intervisie  teamleden. 

 

2019 

Januari Afspraken met HAP GGZ centraal worden opgestart en geformaliseerd 

(logees worden als “passanten” behandeld, nota is voor KAG). 

Januari Afspraken met Molemann, een Specialistisch centrum voor ouderen te Soes-

terberg, wordt geformaliseerd, de nota voor deze ondersteuning gaat buiten 

KAG om naar de Zorgverzekeraar. 

Januari Vastleggen afspraken voor maandelijks teamoverleg  en intervisie momen-

ten. 

Januari Kennis Zorg Café hygiëne en infectiepreventie.  

Januari Observeren in de huiskamer, advies en uitrol begeleiden (eea leidt tot veran-

deringen zoals bijvoorbeeld het geluid van de bel, het sluiten van de toe-

gangsdeur en de ingang woonkamer wordt verplaatst). 

Februari De pedicure komt langs: afspraken worden gemaakt voor oproepbare inzet 

Februari Beweegfaciliteiten en activiteiten gebruik terrein Z&S. 

 Onderzoek gestart over gebruik faciliteiten op het terrein, waaruit o.a. af-

spraken over de inzet van deelnemers van Zero&Sano (Safehouse) voortko-

men. 

Maart Mic commissie 
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Vervolg activiteiten 
Maart (oud) Inspecteur (gepensioneerd) van de IGJ wordt geconsulteerd ivm hygi-

ëne en preventie en de adviezen opgevolgd, zoals bezems en zwabbers niet 

op de vloer plaatsen, het enkelvoudig gebruik van klamvochtige schoon-

maakdoeken en kennis over het belang van handhygiëne en het gebruik van 

handalcohol. 

April Een homeopaat schrijft een voorstel voor de familie van een logé om te on-

derzoeken of het gebruik van homeopathische middelen bijdragen aan het 

welzijn van hun naaste. 

April Prezo Care audit. De Niet reanimeren werkwijze wordt aangepast nav de au-

dit. 

April Externe hygiëne preventie audit wordt uitgevoerd door UMS. 

April Braintrainer wordt aangeschaft en ingezet na een proefperiode. 

April Tussenevaluatie wordt opgeleverd aan de Gemeente Amersfoort 

Mei Bewustwording bij teamleden (zelforganisatie) maakt dat alle begeleiders 

besluiten de komende maanden te gaan leren en zich verder te bekwamen. 

Juni Onderzoek (afstudeeropdracht) start naar de werkzame elementen om 

drempels te verlagen bij mantelzorgers (afronding april 2020). 

Juni Mic commissie. 

Juli Werkbezoek Alzheimer Nederland, gesprek en rondleiding. 

Juli Sociale gasten: jongeren van de het Corlaer College ondernemen activiteiten 

met de logees. 

Juli De eerste uitjes met de logees naar dierenpark en museum worden georga-

niseerd. 

Augustus Werkbezoek: Duo Gemeenten (beleidsmakers) komen op bezoek voor ge-

sprek en rondleiding. 

Augustus  Werkbezoek Gemeente en vrijwilligersorganisatie Kennemerland komen op 

bezoek voor gesprek en rondleiding.  

Augustus Toezichthouder Wmo GGD Amsterdam brengt een bezoek aan het logeer-

huis omdat wij een contract hebben met de DUO gemeenten voor respijt-

zorg. 

Augustus    24-uurs observatie: Casemanager verblijft 24 uur in het huis en  

observeert of de klant echt gezien wordt en zelf zijn of haar ritme van de dag 

mag bepalen, keuze vrijheid heeft ten aanzien van activiteiten en wat hij eet, 

drinkt en draagt. Op basis van deze observatie wordt een gastprofiel gefor-

muleerd en een intervisie met teamleden georganiseerd. 24uurs observaties 

worden in 2020, tweemaal in de jaarplanning opgenomen.  

September Sociale gasten: jongeren helpen Amersfoorters die wel een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken en begeleiden de logees tijdens een uitje. 
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Vervolg activiteiten 
September Toezichthouder GGD regio Utrecht bezoekt ontmoetings-/logeerhuis. 

September Belevingstafel is één week  op proef in het huis aanwezig, na deze week 

wordt besloten tot aanschaf. 

September Mic commissie. 

Oktober Rapport toezichthouder GGD Regio Utrecht ontvangen. 

Oktober     In opdracht van VWS en in samenwerking met een aantal gemeenten, waar-

     onder Utrecht, is Movisie bezig om casuïstiek te verzamelen rond het thema 

     ‘logeren’ bij mensen met dementie, als respijtzorg voor de mantelzorger(s). 

     Op verzoek van de Gemeente Utrecht leveren wij casuïstiek aan. 

Oktober Het huis wordt met de kennis van de afgelopen maanden deels opnieuw in-

gericht, er komt een aparte ruimte voor hulpmiddelen en er wordt een af-

sluitbare medicatiekast ingericht en nieuwe afspraken gemaakt over de wijze 

van het uitzetten, aanreiken en toedienen van medicatie. Ook wordt de 

voorraadkast uitgebreid en worden de planken in de kast op advies van in-

spectie vervangen door planken van behandeld hout. 

Oktober Medicatieveiligheid, innovatie en onderzoek: Met de leverancier van de   

Medido worden afspraken gemaakt over een pilot. Er wordt een plan van 

aanpak opgesteld om de inzet van de Medido te testen in het logeerhuis. Nu 

wordt om veiligheidsredenen het aanreiken van medicatie (vaak) overgeno-

men, terwijl mensen het in de thuissituatie nog zelf (samen met partner) 

kunnen. 

Oktober Kennis zorg café Medicatie veiligheid. 

Oktober Kwaliteit: Verpleegkundige verzorgt interne opleiding insuline spuiten (on 

the job) voor alle teamleden. Niet iedereen voelde zich meer bevoegd én 

bekwaam.  

November Uitleg Wmo Soest hoe respijtzorg beter in te zetten.  

November Wij wonen het “congres van de aanjager respijtzorg” bij in de jaarbeurs in 

Utrecht, waarbij VWS aanwezig is, enkele gemeenten en zorgverzekeraars 

vertegenwoordigd zijn.  

November  Deelname aan bijeenkomst van de Gemeente Utrecht en Movisie over lo-

geervoorzieningen voor mensen met dementie. Movisie heeft de afgelopen 

tijd in een aantal steden waaronder Utrecht casuïstiek verzameld rond dit 

onderwerp. De bijeenkomst is bedoeld om op grond van de bevindingen te 

kijken naar wat er gedaan kan worden aan het verlagen van drempels voor 

het gebruik van logeerfaciliteiten en ook na te denken over eventuele alter-

natieve vormen van respijtzorg.  

December    Tijdens Jaarevent Deltaplan Dementie verzorgen wij een workshop over 

     Respijtzorg (logeren). 

December    Eindrapportage wordt opgeleverd aan de Gemeente Amersfoort. 



10 



11 

 

Persiflage op de Muppetshow 

Hij is een jonge man met dementie. Welke vorm is niet 

echt definieerbaar. Wel komt sterk naar voren dat hij 

woordvindproblemen heeft en zeer a-praktisch is. In het 

logeerhuis proberen we hem zoveel mogelijk te bieden 

wat bij zijn beleving aansluit. Hij is voor het merendeel 

van de begeleiders een leeftijdgenoot. Hij bezit naast 

zijn sombere dagen een overdosis aan humor. Dit 

maakt de omgang en benadering met/naar hem anders 

dan bij de logees van oudere leeftijd. We sluiten bij hem 

aan in zijn muziekvoorkeur, tv-programma’s en regel-

matig worden er herinneringen opgehaald over muziek 

en tv uit onze jonge jaren. Zo ook de Muppetshow. 

Door zijn woordvindproblematiek kan hij niet echt ver-

tellen wat hij er zo leuk aan vond maar opeens brengt 

hij uit; “Die kok, fantastisch”. 

Het bracht mij op het idee om samen met hem in de 

keuken de lunch te maken. Het worden pannenkoeken. 

Hij maakt met intensieve begeleiding en instructies sa-

men met mij het beslag. Daarna gaan we samen bak-

ken. Het lukt hem niet zelfstandig maar samen de lepel 

vasthouden, beslag scheppen en in de pan doen gaat 

prima. 

Ondertussen rammelen we met potten en pannen en 

maken de geluiden van de Zweedse Kok van de Mup-

petshow. Eeteudefreudehtudefreude fuut. EEEEEHop-

pa, als er een pannenkoek in de pan wordt omgekeerd. 

Hilarisch. We hebben samen veel schik en lachen wat 

af. De overige logees slaan het gebeuren in de keuken 

met grote ogen gade. Sommigen moeten er ook onbe-

daarlijk om lachen wat onze gekkigheid alleen maar 

aanmoedigt. 

Dan na enige tijd staat er een grote stapel pannenkoe-

ken op tafel. Vol trots zegt hij; de Muppets hebben dit 

gebakken. Een volzin in één keer. 

Dit staaltje theater van hem en mij met interactie van 

de andere logees, bleef het gesprek van de dag. Nog 

regelmatig moeten we er samen om lachen. 

Heerlijk om iemand die soms zo’n moeite heeft met zijn 

situatie zo onbedaarlijk te zien lachen en die dan even, 

heel even maar al zijn ellende kan parkeren voor een 

hilarisch moment. Het verdriet bestaat dan even niet 

meer. 
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Feestdagen in het logeerhuis 

Omdat het logeerhuis het hele jaar 24/7  geopend is zijn er tijdens de feest-

dagen als Sint Nicolaas, Kerst, Oud en Nieuw, Pasen en Pinksteren ook lo-

geergasten in huis. Aan de feestdagen wordt dan ook met veel plezier aan-

dacht besteed.  De woonkamer van het logeerhuis wordt in de sferen van de 

feestdagen gebracht. Het ontbijt heeft het thema wat bij desbetreffende 

feestdag past. De activiteiten worden aangepast aan het feest dat gevierd 

wordt. Met de Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er een uitgebreid diner of 

brunch verzorgd. Familie wordt uitgenodigd en is van harte welkom om deel 

te nemen. 

Begeleiders en vrijwilligers helpen mee met de boodschappen, het maken 

van het diner en/of de brunches voor Pasen en Pinksteren. Het feestelijk 

dekken van de tafels en versieren van de ruimte. Logees die het leuk vinden 

om ook mee te helpen worden aangemoedigd dat ook te doen. Of dat nu is 

met het versieren, meegaan boodschappen doen of meehelpen met de 

maaltijden. Waar zij maar goed in zijn. 

Ook aan Koningsdag, Prinsjesdag  of NK of WK voetballen / schaatsen wordt 

aandacht besteed. Er wordt dan gezamenlijk naar de uitzending op de TV 

gekeken en er ontstaan gesprekken over uit vroeger tijden. Ook wordt er 

lekkers in huis gehaald, zoals oranjetompoezen of erwtensoep en chocolade-

melk met slagroom gemaakt. De rood-wit-blauwvlaggetjes staan overal in 

huis. De rijtoer met de Gouden Koets en het zien van de Koninklijke familie 

blijft favoriet. De hoedjes parade tijdens Prinsjesdag brengt veel hilariteit. 

De feestdagen brengen een bijzondere sfeer in huis. De versieringen kunnen 

gasten onrustig maken, het is immers anders dan anders in huis. Maar over 

het algemeen voelt men wel aan dat het erbij hoort wanneer er verteld 

wordt met welk feest we te maken hebben. 

Families ontmoeten elkaar tijdens de brunches en diners en er ontstaan 

mooie gesprekken onderling en met de logeergasten. Er heerst dan een ge-

moedelijk en gezellig samenzijn met als gemene deler dementie. Er worden 

ervaringen uitgewisseld en tips aan elkaar gegeven. Maar er zijn naast de 

dementie ook andere gespreksonderwerpen. Niet alles is kommer en kwel. 

Er wordt gelachen, grapjes verteld en iedereen zorgt voor elkaar. Er een ont-

staat een gevoel van één grote familie.  

Verjaardagen van gasten worden gevierd. Er wordt gebak gehaald of meege-

nomen door familie voor iedereen die in huis is. Voor de jarige wordt een 

presentje gekocht, bonbons of een lekker verzorgingsproduct. De jarige mag 

aangeven wat er op zijn/haar verjaardag gegeten wordt. Er wordt gezongen. 

Naast het verdriet wat dementie met zich meebrengt is er ook ruimte voor 

vrolijkheid en gezelligheid.  
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Hebben we een huwelijk gered?  

Nou, dat is misschien overdreven maar voor hem is het 

wel zo. Hij woont samen met zijn vrouw in een eengezins-

woning. Voor hen beiden is het een tweede huwelijk. Zijn 

partner heeft een psychiatrische aandoening. Hij zorgde 

ervoor dat het goed met haar bleef gaan. Nu heeft hij de 

diagnose Parkinsonisme gekregen nadat het al een tijdje 

niet echt goed meer met hem ging. Gestaag gaat het 

steeds minder met hem alhoewel hij nog wel zelfredzaam 

is. Nu zijn de rollen omgedraaid en zorgt zij steeds meer 

voor hem, opdat hij nog lang zelfredzaam kan blijven. Dat 

valt haar zwaar want nu is zij degene die beslissingen 

moet nemen op allerlei vlak en kan zij dat niet meer met 

hem overleggen. Haar steunpilaar valt langzaam om. Hij 

merkt dat zij het niet aankan en is bang dat de situatie 

hun huwelijk zal schaden. Hij is bang dat zij de zorg voor 

hem niet vol kan houden en de angst voor een scheiding is 

aanwezig bij hem. In overtreffende trap want door zij ziek-

te wordt deze angst uitvergroot. 

In november 2018 komt meneer een weekje logeren in 

het logeerhuis. De rust thuis doet haar zo goed, dat ze er-

van opknapt. Bij hem geeft dat een bevestiging van zijn 

angst; “zie je wel, ze is beter af zonder mij”. Meneer gaat 

weer naar huis en het echtpaar gaat weer over op de orde 

van de dag. Hij gaat weer enkele dagen naar het ontmoe-

tingscentrum en zij vangt haar arbeid op de school waar zij 

werkt weer aan. Toch blijft de relatie en de situatie thuis 

moeizaam gaan. 

In maart op een zaterdagochtend komt het echtpaar on-

aangekondigd naar het logeerhuis. De begeleider denkt 

nog; “Gezellig, bezoek. Wat leuk dat zij een kopje koffie 

komen drinken”. Eénmaal een stap over de drempel be-

gint mevrouw onbedaarlijk te huilen. Tussen de snikken 

door vertelt ze dat ze het niet meer aankan, dat ze elkaars 

aanwezigheid niet meer goed kunnen velen. Dat elk 

woord dat gezegd wordt door elkaar verkeerd begrepen 

wordt. Het is zo erg dat zij niet meer samen in één bed 

liggen. “Ik ben zo moe, ik zit er zo doorheen. Heb je een 

bed over? Kan hij een weekje bij jou in het logeerhuis sla-

pen zodat ik ook weer kan slapen thuis?”. 

Het is een vraag waar de begeleider even over moet na-

denken. Er is plaats, er is een bed.  



15 

Maar onaangekondigd te komen logeren is niet de proce-

dure, bovendien is de casemanager hier niet van op de 

hoogte. De begeleider neemt het volgende besluit; omdat 

de situatie zeer verdrietig is biedt de begeleider een plaats 

voor twee nachten aan met de afspraak dat mevrouw 

haar man op maandag weer komt halen. Dan is even de 

angel uit de pijnlijke situatie en kunnen beiden echtelie-

den even tot rust komen.  

De begeleider neemt dan maandag contact op met de ca-

semanager om te bespreken hoe nu verder. Deze gang 

van zaken is een uitzondering op de regel. 

In overleg met de casemanager kan er ruimte vrijgemaakt 

worden in de WLZ indicatie om meneer langer te laten 

logeren. Ook de twee onaangekondigde opvangnachten 

kunnen eruit worden gefinancierd. Meneer ziet ook alleen 

maar de voordelen ervan, voor zijn huwelijk, en wil dan 

zelf ook wel komen logeren. Woensdag daarop komt hij 

voor 10 dagen. 10 dagen om tot rust te komen voor hem 

en voor haar. Tijdens zijn verblijf komt mevrouw regelma-

tig op bezoek. De begeleiders in het logeerhuis zien de 

liefde tussen beide partners weer opbloeien. Mevrouw 

ziet het weer zonnig in en meneer krijgt beter zicht op zijn 

situatie en heeft het erg naar zijn zin in het logeerhuis 

waar hij zichzelf kan en mag zijn. Na zijn thuiskomst gaat 

het echtpaar in gesprek met elkaar. Er is ruimte gekomen 

om elkaar te begrijpen en naar elkaar te luisteren. Om het 

samen vol te kunnen houden, want de liefde is er nog al-

tijd, komen ze tot de conclusie dat het voor hen beiden 

goed zou zijn als meneer regelmatig een weekend naar 

het logeerhuis komt. 

Met de casemanager bespreken zij of dit mogelijk is. Het 

kan met pas en meetwerk uit de indicatie. Het biedt ruim-

te voor twee weekenden per maand. Meneer stemt er-

mee in en mevrouw ziet weer licht aan de horizon. 

Wanneer meneer voor de derde keer het logeerhuis ver-

laat na een weekend logeren zegt hij; “Dank je wel, je 

hebt m’n huwelijk gered”. Mevrouw vult aan met; “het is 

waar, we slapen weer bij elkaar en verlangen er weer naar 

om elkaar te zien!”.  Zielsgelukkig keren zij samen huis-

waarts. Zijn we nu dan ook mediators in huwelijkse pro-

blemen bij dementie? Hoe dan ook, het maakt ons bege-

leiders gelukkig om mensen weer gelukkig met elkaar te 

zien.  
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Telefoon: “goede middag logeerhuis Amersfoort, met Petra” 
“goede middag met…., ik zou graag met mijn moeder eens langs willen komen voor een kennismakingsge-

sprek en rondleiding. Het gaat om mijn vader, hij heeft dementie en mijn moeder kan het amper meer te 

baas. Zij heeft even een tijdje rust nodig om tot zichzelf te komen. Als zij het wat vindt zouden wij graag 

mijn vader een poosje willen laten komen logeren”. Nog diezelfde week komen moeder en dochter op 

bezoek in het logeerhuis. Na een kennismaking en de situatie besproken te hebben volgt er een rondlei-

ding. Moeder is heel tevreden maar kan de zorg om haar man maar moeilijk loslaten. Er wordt een mid-

denweg gevonden. Eerst een weekend voordat moeder overgaat tot een langere tijd in de zomer. Na nog 

een kopje koffie vertrekken moeder en dochter weer naar huis. Het kennismakingsformulier mbt vader 

met dementie wordt hen gemaild en ter zijner tijd nemen we weer contact op. Een week later belt doch-

ter weer op. “mijn ouders zijn beiden ziek geworden. De griep, mijn vader heeft longontsteking opgelopen 

en mijn moeder is te ziek om voor hem te zorgen. Pa is met spoed opgenomen in een verpleeghuis maar 

wij zijn niet tevreden. Het voelt niet goed. Anders dan bij jullie waar zowel ik als mijn moeder ons gelijk 

thuis voelden. De sfeer voelt bij jullie warm en prettig in tegenstelling tot daar. Kan ik mijn vader vandaag 

nog bij jullie brengen”? 

Dat kan. Er is nog een kamer vrij en nog diezelfde middag komt meneer binnen. Broos en fragiel zit hij in 

zijn rolstoel. Zegt niets en kijkt dromerig om zich heen. Geen contact met hem te krijgen. We bespreken 

het één en ander en vullen het kennismakingsformulier in. De persoonlijke map wordt aangemaakt en de 

medicatie besproken. Dankbaar dat haar vader bij ons mag verblijven gaat dochter met man weg om te 

kijken hoe het met moeder is. 

 

Nog diezelfde avond is er een incident: meneer is uit bed gevallen. De slaapwacht helpt hem overeind. Dit 

gaat niet gemakkelijk, meneer heeft de ziekte van Parkinson en is niet in staat om mee te bewegen. De 

vraag rijst of deze man wel op de goede plek is om aan te sterken. Toch gaan we ervoor. De goede man is 

nu bij ons in huis en dus zorgen we dat hij de verzorging en begeleiding krijgt die hij nodig heeft.  

Naarmate de tijd verstrijkt, knapt meneer meer en meer op. Hij wordt alerter, voorzichtig aan oefent hij 

weer wat stapjes achter de rollator, begint weer met zichzelf zelfstandig te wassen op de rand van zijn 

bed. Hij wordt spraakzamer, maakt grapjes. Begint beter te eten en geneest van zijn longontsteking. Dan 

waagt hij ook wat stapjes buiten de deur en gaat mee met de ochtendwandeling. Slaapt nu de nachten 

door maar gaat, als hij moet, zelfstandig naar het toilet. Daarbij wordt hij door de slaapwacht gevolgd via 

camerabeelden op de tablet. Dan gaat het nog  2 keer fout, val incidenten. We besluiten om een alarm-

mat bij zijn bed te leggen zodat wanneer meneer zijn voeten naast zijn bed zet, er gelijk gealarmeerd 

wordt en de slaapwacht direct ter plekke is. Dit geeft meneer een veiliger gevoel. Maar op een nacht 

stapt hij erover heen want hij wilde de slaapwacht niet wakker maken. 

 

Na ruim een maand kan meneer zichzelf staand wassen bij de wastafel, scheert zichzelf en loopt soms 

zonder er erg in te hebben zonder rollator in huis. Zijn gezicht krijgt weer meer kleur. Hij kan zelfstandig 

maar onder toeziend oog douchen. Na een maand volgt er een familiegesprek; Hoe nu verder? Vlak daar-

voor geeft meneer aan weer naar huis te willen. “Het was fijn hier, ik heb het goed gehad. Maar nu wil ik 

eigenlijk wel naar huis. Het is genoeg geweest zo”. Zijn vrouw is ook weer opgeknapt en uitgerust. Ook zij 

verlangt ernaar om haar man weer thuis te hebben. Er worden afspraken gemaakt voor de thuissituatie 

opdat mevrouw de zorg voor haar man beter kan volhouden. Twee dagen later gaat meneer blij naar huis 

en vol trots loopt mevrouw met haar man aan haar zij het pad af. Wat hebben we toch een mooi vak! 



18 

Misvatting 

Zij is al heel lang een bekende bij King Arthur Groep. Al vijf jaar neemt zij deel aan 

ontmoetingsgroep Soest. Zij woont zelfstandig met haar man in een appartement. 

Hij draagt veel zorg voor haar. Let op haar medicijnen, zorgt dat ze eet. Er is thuis-

zorg aanwezig voor huishoudelijke ondersteuning. Hij doet de boodschappen. Hij 

doet dat als zij naar de club is. Zij gaat nooit mee. Kleding moet voor haar klaarge-

legd worden, anders draagt zij dagen achter elkaar hetzelfde. 

Nu is hij ziek, ernstig ziek. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. De kinderen maken 

zich zorgen om beide ouders. Om hun vader voor wat hem te wachten staat want 

het ziet er niet goed uit. Om hun moeder want hoe moet het dan met haar. Zij 

kan niet alleen blijven nu vader in het ziekenhuis ligt. Zij doen een beroep op het 

logeerhuis. 

De begeleiders daar kennen mevrouw goed en zij kent hen nog goed. De begelei-

ders denken dat het mevrouw helpt als zij aanwezig zijn wanneer mevrouw haar 

intrede neemt in het logeerhuis. Hoe een misvatting is dit. 

Mevrouw komt heel boos en verdrietig aan. Zij vindt het maar onzin dat zij in het 

logeerhuis zal verblijven, vindt dat de kinderen zich onnodig zorgen maken en is 

stellig in het idee dat zij het prima alleen kan thuis. Welke argumenten er ook 

aangedragen worden door de dochters, zij zet de hakken in het zand en wordt 

alleen maar bozer. Na enige tijd gaan de kinderen dan toch zonder moeder naar 

huis. Zij durven geen afscheid te nemen van moeder uit angst dat “het drama” 

zich zal herhalen. In de ochtend voor vertrek was moeder ook al heel boos ge-

weest en heeft haar dochter van alles naar het hoofd geslingerd wat maar mooi 

en lelijk is. Dochter is daarvan uit het lood geslagen. 

Nadat de kinderen weg zijn gegaan, blijft mevrouw in de serre zitten, nog altijd 

boos. “oh nee, hier wil ik niet blijven, voor geen goud. Ik kan het prima alleen, wat 

denken ze wel niet van mij. Dat ik gek ben?” Bij de begeleider probeert zij het 

nogmaals; “laat mij naar huis gaan, ik kan het best”. Begeleider probeert haar ge-

rust te stellen en haar afleiding te geven. Het mag niet baten. Begeleider 2 die 

mevrouw ook kent, probeert het ook eens. Na een gesprek van anderhalf uur lijkt 

mevrouw zich erbij neergelegd te hebben. Maar zodra de eerste bekende weer in 

beeld komt bij mevrouw begint ook het claimgedrag weer en steekt het verdriet 

ook weer de kop op. Wanneer de bekenden niet in beeld zijn, merken we op dat 

mevrouw de krant pakt of een tijdschrift en volkomen kalm is. De begeleiders be-

sluiten om voorlopig even niet in haar gezichtsbeeld te verschijnen. 

Na twee dagen is mevrouw weer de oude zoals we haar kennen. Ze voelt zich 

prettig, helpt mee met klusjes, helpt andere logees die dat nodig hebben, maakt 

gezellig een praatje en zegt zich thuis te voelen. Na een ruime week gaat me-

vrouw weer naar huis. Zij heeft het verder erg naar haar zin gehad en zegt bij het 

afscheid; “Wanneer het weer eens nodig is, als mijn man bijvoorbeeld weer naar 

het ziekenhuis moet, Dan kom ik graag terug. Ik weet nu waar ik dan terecht kan 

om niet alleen te zijn”. 
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Bezoek aan Luchtvaartmuseum    

  
Op donderdag 19 september kregen wij bezoek van sociale gasten. Onze soci-
ale gasten waren leerlingen van het stedelijk gymnasium Johan van Oldenbar-
nevelt te Amersfoort. 
Het doel van onze sociale gasten was, hun horizon verbreden en ervaring op 
doen. Zij hadden geen idee wat ze konden verwachten en gingen “open min-
ded” de dag in.  
 
Om 11:15 uur arriveerden onze gasten. Na een korte kennismaking, het voor-
stellen en inleiding, begon het instappen van de bus voor ons maandelijks uit-
je. Het was even passen en meten, 2 rolstoelen en 2 rollators moesten mee, 
maar uiteindelijk zaten we dan allemaal in de bus, respectievelijk volgauto. 
 
Onderweg naar het luchtvaartmuseum (onze bestemming), werd er gezellig 
gekletst en gelachen in de bus. De logees hadden er geen idee van waar ze 
naar toe gingen, maar ach, het stond op het programma, dus gingen ze maar 
mee, zo werd er onderling gesproken. En, “oh…, ze doen hun best hier, dus we 
doen maar mee”. 
 
Aangekomen bij het luchtvaartmuseum was er enige herkenning bij sommige 
logees. Er kwamen verhalen van vroeger los en onze gasten gingen met de lo-
gees in gesprek. 
 
Na enige verwarring hoe wij op het buitenterrein konden komen, met de trap? 
Dat was wat onpraktisch met onze rolstoelen…, werden we geholpen door 
een uiterst vriendelijke dame van de receptie.  
 
Beneden aangekomen werd er gewandeld en hebben we onze lunch genuttigd 
met een heerlijk kopje koffie/thee erbij, dit alles tussen de vliegtuigen. In klei-
ne groepjes werden de vliegtuigen van dichtbij bekeken. Wat werd er geno-
ten. Opmerkingen als: “wat een heerlijke dag”, “wat is het hier mooi”, “wie 
heeft dit bedacht, het is hier zo leuk”, werden continue gemaakt. Wat heerlijk 
om deze reacties terug te krijgen, daar doen we het per slot van rekening 
voor! 
 
Onze gasten moesten natuurlijk even een wedstrijdje op de stormbaan hou-
den, dit tot hilariteit van onze logees. 
 
Weer in het logeerhuis aangekomen werd de dag geëvalueerd. 
 
Onze sociale gasten gaven aan, dat ze genoten hadden van deze dag.  De doel-
groep sprak ze aan. Eén van de sociale gasten gaf aan dat hij er na deze dag 
serieus over ging denken om de zorgkant op te gaan, in welke vorm/
hoedanigheid ging hij nog over nadenken. Onze andere gast gaf aan al bekend 
te zijn met de doelgroep en door deze ervaring zich nog meer te interesseren 
over de mogelijkheden om iets met deze doelgroep te gaan doen in de toe-
komst.  Wat is het mooi om de enthousiasme van deze jongeren te mogen 
meemaken! En wat fijn, dat wij als King Arthur Groep mee mogen werken om 
deze jongeren kennis te laten maken met onze werkwijze en onze doelgroep.  
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Familieparticipatie 
Familie en mantelzorgers hebben een belangrijke rol in het logeerhuis waar hun naaste tijdelijk verblijft. 

Natuurlijk, het logeerhuis is bedoeld om hen tijdelijk te ontzorgen, maar toch kunnen we ook niet zonder 

hen. Hun informatie met betrekking tot de logé is zeer van belang. Van hen komen we te weten wie de 

logé met dementie was in hun gezonde jaren, welke hobby’s er zijn, welke rol zij hadden ( hebben) in het 

gezin, hoe het ouderlijk gezin van de zorgvrager er uitzag, in welk vakgebied iemand werkzaam is ge-

weest, hoe het sociale netwerk er uit ziet of zag. Het ritme en routine van de zorgvrager, welke medica-

tie, ziekte beelden, of gewoon wat men lekker vindt om te eten en drinken zijn allemaal zaken waardoor 

wij in het logeerhuis goed kunnen aansluiten bij de logé in zorg en ondersteuning en in de belevingswe-

reld van de logé met dementie. Niet onbelangrijk is ook om te weten welke vorm van dementie er aan de 

orde is. Soms is dat bekend, soms ook niet. Elke vorm van dementie heeft zijn eigen specifieke benade-

ring en aanpak. Zoals ook elk uniek mens met dementie dat heeft. Het wordt vermeld in het zorg/

begeleidingsplan met daarin de zorgkaart. 

De respijtzorg in het logeerhuis geeft de partner, familie of mantelzorgers de ruimte om even tot zichzelf 

te komen, even ontzorgt te zijn van de dagelijkse zorg rondom hun naaste. Dat wil niet zeggen dat in alle 

gevallen dat ook lukt. Het komt voor dat partners de zorg nooit helemaal los kunnen laten. Wanneer zij 

een bezoek brengen aan hun naaste kan het voorkomen dat zij hun man nog eens een scheerbeurt willen 

geven, ook al is dat in de ochtend al gebeurd. Of een dochter komt op visite en wil graag het kapsel van 

haar moeder nog een coifferen, of haar moeder van andere kleding voorzien of de nagels lakken. Het is 

een uiting van liefde voor hun naaste die zij kunnen doen nu hun naaste tijdelijk in het logeerhuis ver-

blijft. 

Een afspraak is dat de partner, familie, mantelzorger verantwoordelijk blijft voor de was van de logé. We 

merken dat daar veel zorg en aandacht aan besteed wordt. Regelmatig wordt de vuile was opgehaald en 

weer schoon terug gebracht; keurig gestreken en gevouwen en strak in de kleding kast gelegd. Setje bij 

setje. Opdat hun naaste er elke dag netjes uitziet. Hoe mooi deze aandacht en zorg op afstand tussen 

thuis en logeerhuis. Gevoelsmatig blijft de nabijheid groot. Hoewel ook niet in elke situatie. Maar daar is 

éénieder vrij in. De eigen inzet heeft vooral ook te maken met de draaglast en draagkracht van de partner 

of familie. 

Vaak komt de partner of familie gewoon uit gezelligheid. Zij eten mee, zetten zelf koffie, helpen mee met 

de maaltijdvoorbereidingen. Hebben dan ook oog voor de andere gasten. Helpen hen uit eigen initiatief 

daar waar nodig. Veel bezoekers voelen zich thuis in het logeerhuis en zijn ontspannen op bezoek. 

Voor de logees in het logeerhuis is het een weldaad wanneer hun partner of familie zich vrij bewegen 

wanneer zij op bezoek zijn. Zonder dat de familie het door heeft, geven zij een mandaat voor het tijdelijke 

verblijf. Want wanneer zij zich thuis voelen en zich vrij kunnen bewegen en een goede verstandhouding 

hebben met de begeleiders van het logeerhuis, geven zij een gevoel van: “Het is goed”. Dit kan de accep-

tatie van de logeergasten vergroten. Maar ook hierbij geldt, dat is niet altijd zo, maar het helpt wel. De 

logeergasten voelen dan dat zij niet zijn vergeten door hun naasten. 

 

Na elk tijdelijk verblijf wordt er een enquête verstuurd naar de familie over hoe zij het verblijf van hun 

naaste hebben ervaren in het logeerhuis. De logeergasten zelf wordt gevraagd een stukje te schrijven in 

het gastenboek, indien zij dat nog bij machte zijn. Aan de hand daarvan kunnen wij in het logeerhuis ver-

beteringen aanbrengen en blijven we leren, of weten we wat goed is en wat we moeten behouden in de 

zorg en ondersteuning aan mensen met dementie. 
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Bezoek Dierenpark Amersfoort 
Mijn naam is Corien Veltmeijer en ik ben sinds december 
2018 verbonden aan het logeerhuis Cederhorst te Amers-
foort. Mijn achtergrond is een opleiding als begeleider speci-
fieke doelgroepen met als uitgangspunt, dat ik het erg leuk 
vind om onder andere activiteiten te organiseren. Het stukje 
zorg, adl, medicatie was niet het eerste waar ik voor koos, 
maar gaandeweg ging ik dit werk steeds meer waarderen. Ik 
voelde mij al snel thuis op locatie Cederhorst. Toch bleef het 
stukje dagbesteding/activiteitenbegeleiding erg kriebelen.  
Mijn wens is dan nog steeds om op een dagbesteding te gaan 
werken.  
 
Bij de King Arthur Groep wordt er gekeken naar de mens. Niet 
alleen bij de logees en deelnemers, maar ook bij de opdracht-
nemers. Er wordt gekeken naar de wensen van iedereen en 
hoe de krachten en kwaliteiten van de persoon in kwestie po-
sitief in te zetten zijn in een win-win situatie. Zo ook de mijne. 
Na een goed gesprek met de King Arthur Groep, is er besloten 
dat ik maandelijks een uitje mag gaan organiseren voor de 
logees. Vol enthousiasme heb ik deze gelegenheid aangepakt.  
 
In mei was ons eerste dagje uit. Dierenpark Amersfoort was 
onze bestemming. Doordat we een logeerhuis zijn is er veel 
wisseling in de logees. Het is dan ook wat complexer om een 
uitje te regelen, daar je soms een logé nog niet kent tijdens 
het organiseren van een dagje uit. Ik weet dan niet of alle lo-
gees mobiel zijn en/of het geplande uitje geschikt is voor ie-
dereen. Bij ons eerste uitje waren er genoeg begeleiders om 
alle logees te kunnen begeleiden, waardoor de bestemming 
geen probleem was.  
 
Vol gezonde spanning vertrokken we om 10.15 uur richting 
het dierenpark. Niet voor alle logees was het duidelijk wat we 
nu precies gingen doen. Anderen haalden herinneringen op 
van vroeger, welke dierenparken zij bezocht hadden of welke 
dieren zij graag zagen. In het dierenpark aangekomen zijn we 
met een kopje koffie gestart. Daarna een rondje over de be-
gaanbare paden (de oude stad met oneffen stenen maar ont-
weken). Vooral de jonge dieren waren erg in trek, een pasge-
boren varkentje, de kleine olifantjes, maar ook de giraffen 
konden onze logees erg waarderen. Na een picknick op het 
overdekte terras (wat iets te rumoerig was, dit is een goed 
leerpunt voor ons geweest) gingen we uitgerust verder. Te-
gen 14.30 nog een soft ijsje gescoord, wat is het heerlijk om 
de logees te zien genieten. Moe maar voldaan gingen we de 
bus weer in.  
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Bezoek Spakenburg  
In juni stond Spakenburg op de planning, het idee om een 
wandeling te maken, eventueel het museum te bezoeken en 
een portie kibbeling te gaan eten hebben we door de hitte 
laten varen. We besloten een dag van tevoren om iets te 
gaan doen wat zo min mogelijk inspanning zou kosten. Het 
werd de Lage Vuursche. Een mooie toeristische route in een 
verkoelde bus met airco ging vooraf. Aangekomen bij de Lage 
Vuursche hebben we ons op een schaduwrijk terras geïnstal-
leerd. Een lekker kopje koffie/thee en genieten van de rusten 
de omgeving. Vele verhalen kwamen los, de meeste logees 
waren wel eens bij de Lage Vuursche geweest. Één van onze 
logees kwam zelf uit de buurt en wist ons veel te vertellen 
over de omgeving. Na de koffie is er een korte wandeling ge-
maakt onder de schaduwrijke bomen. Een lunch bij het pan-
nenkoekenhuis waar tot onze hilariteit maar 2 personen een 
pannenkoek wilden en de rest voor een broodje of tost ging. 
Daarna vervolgde wij onze dag weer langs een mooie toeristi-
sche route richting Cederhorst. 
 

Kasteel Groeneveld 
In juli hadden we een logé die erg veel last heeft van geluiden 
om zich heen. Dus besloten we naar Kasteel Groeneveld te 
gaan. Het mooie park leent zich voor fijne rustige wandelin-
gen. Op dat moment hadden we een groep logees die allen 
redelijk ter been waren. Wat hebben we genoten van de 
wandeling en de omgeving, de lunch en de rust. Het kunst-
beeld dat in het park stond is uitgebreid besproken, actie en 
poseer foto’s van de logees zijn gemaakt! Ontzettend fijn dat 
zij zichtbaar genoten.  
 
Mijn ervaring is, dat de logees het erg leuk vinden om een 
dagje uit te gaan. Ondanks dat dit veel energie kost en zij ’s 
avonds moe maar voldaan vroeg op bed liggen, zijn de reac-
ties erg positief. Van collega’s krijg ik terug, dat zij de volgen-
de dag niet uitgepraat raken over het uitje. Ook de familie 
van de logees hebben zeer positief gereageerd. Vaak wordt er 
gevraagd naar foto’s van hun geliefde door de familie. Op-
merkingen als: “wat leuk dat jullie dit doen” en “mijn man/
vrouw/moeder/vader heeft genoten” is waar wij het voor 
doen. Dit maakt ons werk zo mooi.  
 
Elke maand hebben we een andere samenstelling van logees, 
wat het organiseren uitdagend en leuk maakt. Voor het 
maandelijkse uitje regelen we eerst het vervoer en begelei-
ding. Daarna bekijken we verschillende opties, rekening hou-
dend met de mobiliteit van de logees. Daar het weer in Ne-
derland nogal wisselvallig kan zijn, nemen we een paar dagen 
van tevoren pas de beslissing wat de bestemming gaat wor-
den. Vol enthousiasme zullen wij ons blijven inzetten om deze 
mooie dagen vol herinneringen voor onze logees te kunnen 
organiseren.  
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Meneer van S uit Utrecht 
In het najaar van 2018 komt meneer van  logeren in Amersfoort. Om dat te kunnen realiseren wordt er 

een speciale regeling getroffen met het Sociaal Domein van de gemeente Utrecht. Meneer van S heeft 

een WMO indicatie om deel te nemen aan de ontmoetingsgroep van King Arthur Groep in Utrecht, niet 

voor respijtzorg. En daar kan een week logeren niet uit gefinancierd worden. Zijn vrouw, mevrouw van S, 

is erg overbelast en toe aan een weekje rust. 

 

Meneer is een aardige vriendelijke man maar doet graag alles op zijn eigen wijze. Meebewegen is het de-

vies. En dat doen we dan ook. Meneer komt binnen met een klein weekendtasje kleding. Zoals het ernaar 

uitziet heeft hij zelf zijn tas ingepakt. Te weinig kleding voor een hele week. Alhoewel de familie verant-

woordelijk is voor de was en schone kleding, doen wij deze week de was voor meneer anders draagt hij 

de hele week dezelfde kleding, ongewassen. In de avond wanneer meneer naar bed is wordt zijn goed 

gewassen en is het de andere morgen weer droog. Zo blijft meneer er fris uitzien. Meneer doucht zich 

niet, hij wast zich aan de wastafel. Met enig ondersteuning doet hij dat zelf. Hij kan daarbij enigszins ont-

remd in zijn. Hij zegt dan; “dat doet een man goed, vreemde handen aan z’n zakie”. Niet alle begeleiders 

zijn daarvan gediend en zeggen er wat van, anderen doen net of zij het niet horen en storen zich er niet 

aan. 

Meneer heeft ook een tas proviand meegenomen. In die tas zit; 2 pakken koekjes, een brood, kaas, cho-

cola, een fles cola, snoepjes en een beschuit. Hij heeft de tas achter de stoel in de kamer verstopt en be-

waakt het als zijn fort. Ik vraag hem of wij het brood en de kaas in bewaring mogen nemen omdat het in 

zijn kamer wellicht kan bederven. Dat vindt meneer een goed idee. Ik neem het mee naar de keuken en 

berg het op. Elke morgen krijgt hij bij het ontbijt zijn eigen brood en kaas. Z’n naam staat erop. Al het an-

dere in de tas blijft op zijn kamer. Hij vult zijn proviand aan met lekkernijen die in de woonkamer op tafel 

staan. Daar geniet hij van wanneer hij even op zijn kamer wil rusten. Wanneer meneer naar huis gaat is 

de proviand bijna op. 

 

Meneer heeft een katheter. Hij weet hier goed mee om te gaan. Dat wil zeggen, hij kan deze overdag zelf 

legen. Ook kan hij deze zelf loskoppelen voor een nachtzak maar hygiënisch gaat het niet. Voor onder-

steuning in het aankoppelen van de nachtzak komt er in de avond een begeleider die daartoe bevoegd is. 

Meneer wacht elke avond op zijn kamer op haar en wanneer zij er tegen 21.00 uur nog niet is wordt me-

neer onrustig en vraagt dan of ze wel komt, of ze hem niet vergeten is. Wanneer zij binnenkomt is hij op-

gelucht en blij dat ze er is want hoe moet het anders in de nacht. Meneer gaat direct daarna naar bed. 

In de nacht slaat de onrust weer toe. Regelmatig horen we hem rommelen in zijn kamer. De nachtzak is 

vol en meneer probeert het te legen. Dat is eigenlijk niet nodig want de katheterzak kan heel wat opvan-

gen. Toch kan meneer het niet velen dat er urine in zit. Het moet leeg. Meneer is gewend dit zelf te doen. 

Maar de nachtzak heeft geen leeglooptuutje. Dus koppelt hij het af zonder de toevoerslang dicht te doen 

met het schuifje. Met alle gevolgen van dien. Meneer nat en de vloer nat van de overtollige urine uit de 

zak. De kamer wordt schoongemaakt, het bed verschoond en meneer gewassen. De nieuwe nachtzak 

wordt weer aangekoppeld en meneer kan weer gerust slapen. De nacht daarop weet meneer nog wat er 

de vorige nacht gebeurd is maar wil ook niet dat de nachtzak vol blijft. Het moet geleegd. Meneer be-

denkt hier zelf een oplossing voor. “Ik knip hem gewoon aan de onderkant open, doe hem dan in een em-

mer en dan kan t spul gewoon doorlopen de emmer in. Prachtig bedacht maar niet echt een goede oplos-

sing want wat als de emmer omvalt?                Lees verder op de volgende pagina 
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Vervolg vorige pagina 

Tja, daar had hij niet aan gedacht. Met 

meneer besproken om dan geen nacht-

zak meer te gebruiken maar gewoon de 

dagzak, met tuutje. Daar weet hij mee 

om te gaan. We spreken af dat meneer 

1x in de nacht wordt wakker gemaakt 

om zelf zijn katheterzak te legen. Dat 

kan dan in de urinaal. Meneer vindt het 

een goed idee en de nachten verlopen 

daarna zonder onrust bij meneer. 

Na een week nemen we afscheid van 

een bijzonder markante man. Een man 

die zich prettig voelt wanneer je met 

hem meebeweegt op zijn eigen wijze, 

waarmee je prima een gesprekje kunt 

voeren zolang hij het onderwerp kan 

bepalen. 

Na de logeerweek hebben we de part-

ner van meneer gesproken. Zij vertelde 

het fijn te vinden even alleen te zijn en 

de nachten te kunnen doorslapen was 

een weldaad. Zij werd namelijk ook 

wakker gehouden door de nachtelijke 

onrust van meneer om zijn katheterzak.  

Enkele maanden later na zijn logeerpe-

riode in Amersfoort, vernemen we dat 

meneer is overleden. Rust zacht me-

neer van S. 
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Wat als de zorg die wij bie-

den uiteindelijk niet past 

bij de logé? 
Tijdens het eerste contact dat er is met de 

naaste van de zorgvrager wordt er een eerste 

triage gehouden. Er wordt dan gevraagd naar 

de mate van zelfstandigheid van de logé, de 

mobiliteit en waar de zorg en ondersteuning 

aan moet voldoen. Deze vragen staan ook in 

het kennismakingsformulier dat na het eerste 

gesprek gemaild wordt. Soms komt het voor 

dat bij het eerste gesprek al duidelijk wordt 

dat het logeerhuis de zorg en ondersteuning 

niet kan bieden. De zorgvrager is volledig 

afhankelijk van zorg en er zullen verpleeg-

technische handelingen verricht moeten wor-

den. Hier is het logeerhuis niet op ingericht, 

de locatie leent zich er niet voor en het team 

is niet verpleegkundig opgeleid. Hoog com-

plexe zorg kunnen wij niet bieden. 

Eén van de leidende principes van King Arthur 

Groep is “ een betrouwbare partner zijn”. 

Willen we dit principe uitdragen dan rest ons 

niets anders dan daar ook eerlijk in zijn  en te 

vertellen dat wij de zorg niet kunnen bieden. 

Het is hartverscheurend om dan de teleur-

stelling van een partner, kind of mantelzorger 

te horen.  Mensen zijn al zo door hun reser-

ves heen en al lange tijd op zoek naar respijt-

zorg. “Wat kan ik doen? Wie kan ons dan hel-

pen?”. De enige hulp en ondersteuning die 

we dan kunnen bieden is meedenken over 

oplossingen of gewoon de mensen even laten 

vertellen over de situatie waar zij zich in be-

vinden. Als verantwoordelijke voor de boekin-

gen voel ik met de mensen mee, kan me in-

denken hoe wrang het is dat ik hun naaste 

met dementie dan niet een plekje bij ons in 

het logeerhuis kan bieden. Toch houd ik me 

aan waar het logeerhuis voor bedoeld is; res-

pijtzorg voor mensen met dementie, laag 

complex en tijdelijk verblijf.  
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Er slipt een complexe casus tussendoor 
Een mantelzorger van een meneer (meneer is 87 jaar, ongehuwd en zonder kinderen of naaste familie) 

met dementie belt met de vraag of meneer 3 weken kan komen logeren zodat zij en haar man weer eens 

na drie jaar samen op vakantie kunnen. Ook de huisarts van meneer komt met dezelfde vraag. In het eer-

ste telefonische contact komt naar voren dat meneer alleen woont, nog mobiel is maar met rollator 

loopt. Hij is niet erg spraakzaam maar wel goed van begrip. De dementie heeft nog niet gemaakt dat hij 

niets meer kan.  

 

De mantelzorger geeft aan dat meneer zelfstandig kan eten, dat zij regelmatig met hem een museum be-

zoekt of op een terrasje de lunch gebruikt. Wel geeft zij aan dat meneer voor langere stukken buiten 

afhankelijk is van een rolstoel omdat lange tijd lopen met rollator níet meer gaat. Hij kan met enige on-

dersteuning opstaan uit zijn stoel. Wel gebruikt meneer incontinentie materiaal, alleen in de nacht.  

 

De huisarts geeft aan dat het om laagcomplexe zorg en ondersteuning gaat. Bovendien geeft de mantel-

zorger al jaren alleen de verzorging en ondersteuning aan meneer. Meneer komt in aanmerking voor een 

logeerplekje in het ontmoetings-/logeerhuis. We boeken hem in want we gunnen de mantelzorger haar 

welverdiende vakantie. Het kennismakingformulier wordt naar de mantelzorger gemaild en er wordt een 

afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met rondleiding.  

 

Drie weken voor de vakantie (mevrouw heeft al geboekt) komt de mantelzorger een bezoekje brengen 

aan het logeerhuis. Er volgt wederom een gesprek, nu aan de hand van het kennismakingsformulier. Dan 

volgt de rondleiding. De mantelzorger geeft aan dat meneer niet staand kan douchen en dat de douche-

kruk die in het huis aanwezig is en de beugels aan de muur volstaan bij de verzorging voor meneer. Er is 

geen hoog/laag bed maar een senioren bed , ook dat voldoet, aldus de mantelzorger. De mantelzorger is 

onder de indruk van het huis en is blij dat meneer kan komen logeren. Meneer is zelf niet mee met dit 

bezoek. 

 

Een dag voor vertrek van de mantelzorger wordt meneer naar het logeerhuis gebracht. Hij zit in een rol-

stoel omdat van de parkeerplaats, 100 meter verderop, naar de ingang lopen te ver voor hem is. Meneer 

wordt naar de woonkamer gereden en neemt met ondersteuning vanuit zijn rolstoel plaats in een com-

fortabele stoel met hoge rugleuning. Zijn spullen worden in de gang gezet en de chauffeur van meneer 

gaat binnen 10 minuten weg zonder afscheid te nemen van meneer. We denken nog; “Vreemd maar hij 

zal wel tijd nodig hebben voor zijn eigen vertrek naar zijn vakantieverblijf buiten Nederland”. 

 

Meneer oogt vriendelijk en tevreden. Ziet er schoon en verzorgt uit. Is inderdaad niet erg  

spraakzaam maar op zijn gemak. Later op de avond blijkt het veel minder gesteld is met  

meneer dan dat naar voren is gekomen in de gesprekken. Meneer is zwaarlijvig en er zijn 2 begeleiders  

nodig om hem uit zijn stoel te krijgen. Lopen kan meneer amper, ook niet met een rollator. Hij staat  

wankel op zijn benen. Wordt daarom ondersteund tijdens het lopen door ook weer twee begeleiders.  

Wanneer hij één arm loslaat van de rollator en ermee gaat zwaaien, verliest hij zijn evenwicht en valt.  

We krijgen hem met moeite weer op de benen.  
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Meneer wordt naar zijn bed begeleid. Dan blijkt dat hij niet zelfstandig in bed kan komen, hij moet hierin 

ondersteund worden door wederom 2 begeleiders. De volgende ochtend blijkt meneer enorm urinever-

lies te hebben gehad in bed en dat hij enorm zweet in de nacht.  

 

Een douchebeurt is dan geen overbodige luxe. Maar ook dat gaat met grote inspanning van de begelei-

ders gepaard. Gedrieën dit keer, wordt meneer ondersteund met het uit bed komen. Hij kan dit niet zelf-

standig. Ook zelfstandig rechtop zitten lukt hem niet. Met een douchestoel wordt hij naar de douche-

ruimte gereden. Op het krukje in de doucheruimte gaan zitten lukt hem niet, staan gaat ook niet wegens 

evenwichtsproblemen. Dan maar met de douchstoel onder de douche, terwijl de douche zich hier in het 

geheel niet voor leent. Bij het afdrogen en aankleden moet meneer geholpen worden.  

 

Er wordt besloten om meneer voortaan op bed te wassen omdat het meneer en de begeleiders teveel  

lichamelijke inspanning kost . Bij het ontbijt blijkt meneer niet zelfstandig zijn brood te kunnen smeren.  

En ook bij het eten moet meneer geholpen worden, hij krijgt het niet zelfstandig in zijn mond. Daarbij  

loopt het speeksel langs zijn mondhoeken over zijn kin en overhemd. Het voedsel valt uit zijn mond op  

zijn broek. Er wordt besloten om hem een groot servet om te doen om zo zijn kleding te beschermen te 

gen het overvloedige speeksel en voedsel. Zijn voeding wordt toegediend. Zo ook bij de lunch en  

avondmaaltijd. Ook de medicatie kan meneer niet meer zelfstandig innemen. Het wordt toedienen in  

plaats van aanreiken. Dit mogen onbevoegde begeleiders niet doen, dus komt er speciaal een bevoegde  

begeleider om dit te doen.  

Meneer kan niet zelfstandig naar het toilet. Ook hierbij staat hij wankel op de benen en durft hij 

niet door zijn knieën te zakken. Door zijn zwaarlijvigheid zijn er twee begeleiders en een kantoor- 

medewerker, met geringe zorgachtergrond maar erg sterk in de armen, nodig om hem te kunnen helpen 

en verschonen op het toilet: uit de rolstoel, voor het toilet manoeuvreren, laten zitten, weer opstaan,  

schoonmaken en weer aankleden. Regelmatig heeft meneer een ongelukje met de ontlasting. Er wordt  

besloten meneer ook overdag  incontinentiemateriaal te laten dragen. Voor het naar bed gaan wordt een 

tweede, soms derde begeleider ingevlogen om meneer te kunnen Helpen. Om het matras te beschermen 

tegen het vele urineverlies en soms ontlasting in bed, komen er grote onderleggers en een grote  

handdoek onder de matrasbeschermer.  

 

Meneer rookt graag een sigaartje. Na de koffie en na de lunch gaat een begeleider of vrijwilliger met hem 

mee naar buiten om hem zijn sigaartje te laten roken. Meneer moet volledig in zijn jas geholpen worden 

wat moeilijk gaat want meneer geeft niet mee. De oplossing hiervoor wordt; de jas met open rits over zijn 

hoofd aantrekken en niet langszij. Meneer is na het ochtend ritueel of na de toiletgang of avondeten zo 

moe dat hij vrijwel de hele dag slaapt in zijn rolstoel. Een gewone armleuning stoel is geen optie meer. Na 

twee valpartijen durft meneer niet meer te lopen of te staan. Meneer gaat steeds meer voorover zitten 

wat niet bevorderlijk is voor zijn rug.  

 

Meneer kwam op vrijdag binnen. Op maandag  wordt contact opgenomen met de huisarts, want wat te 

doen? Deze zorg is immers niet laag-complex te noemen maar hoog-complex en hoort daarom eerder in 

een verpleeghuis te geschieden waar ook de middelen en materialen zijn om die zorg te bieden. De huis-

arts reageert met de woorden; “Wat wilt u dat ik doe? Er is nu op korte termijn geen plek in een ver-

pleeghuis en de mantelzorger doet het immers ook alleen.”  
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Dilemma 

Kunnen we deze zorg bieden? Nee! Maar wat dan? Meneer kan nergens anders heen?  We besluiten om 

er het beste van te maken. Voor meneer, dat zijn we aan hem verplicht, hij kan er immers ook niets aan 

doen. En ook voor ons begeleiders in het logeerhuis. We zetten onze schouders eronder en bieden me-

neer de beste zorg die in onze macht ligt om de logeerperiode voor hem zo comfortabel mogelijk te laten 

zijn. 

 

De logeerperiode zit erop 

Wanneer meneer na drie weken weer opgehaald wordt, niet door de mantelzorger maar door een kennis, 

geeft deze aan dat meneer er beter uitziet dan hij de laatste tijd heeft gedaan. Hoe is het mogelijk, den-

ken wij in het logeerhuis. Na alle dilemma’s, interventies en mankracht. 

 

Met de mantelzorger is drie dagen later telefonisch contact. In dat telefoongesprek vertelt zij dat er in de 

thuissituatie een hoog/laag bed is, een aangepaste badkamer en een tillift. Dat meneer vaak in de stoel 

slaapt ’s nachts als het haar ook niet lukt om hem naar bed te brengen. Dat hij thuis misschien maar ge-

ring loopt en dat er 2x in de week fysiotherapie is om zijn spieren nog een beetje soepel te houden. Als de 

mantelzorger een week later nog wat vergeten spullen komt ophalen is zij, na amper een woord te zeg-

gen, binnen een kwartier weer weg. Want “de taxi wacht”. 

 

In het logeerhuis blijven wij met vragen achter 

• Hoe hadden we dit kunnen voorkomen? 

• Hoe ver moet je doorvragen in het eerste gesprek? 

• Hadden we erop kunnen aandringen bij de huisarts voor een betere oplossing voor meneer? 

• Is de thuissituatie wel veilig voor meneer?  

 

Maar bovenal toch ook trots dat we dit met z’n allen hebben volbracht. Want zo voelde het wel, de zorg 

en begeleiding deze drie weken, schouders eronder en volbrengen. 
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King Arthur Groep 

Ontmoetings-/ logeerhuis Amersfoort (gebouw Cederhorst) 

Utrechtseweg 266-1, 3818 EW  Amersfoort 

035-2050950 

ontmoetingshuisamersfoort@kingarthurgroep.nl 


