
  

  

Nieuwsbrief  

November 2022 Jungheimer Café Utrecht 
 

 

In deze nieuwsbrief van het Jungheimer Café Utrecht: 

• blikken we terug op de bijeenkomst van het Jungheimer Café Utrecht van 26 september  

• kijken we vooruit naar de volgende bijeenkomst op maandag 28 november 

 

Noteer de datum in uw agenda: 

Maandag 28 november 2022, met als onderwerp: 

‘Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie, hoe kun je hiermee omgaan?’ 
Met als gastspreker Judith van Schaik – Poli Neurologie Antonius Ziekenhuis Utrecht  

 

Terugblik op de afgelopen bijeenkomst van 26 september 2022 

In het afgelopen café was Jacqueline Sturkenboom bij ons te gast. Jacqueline werkt al 32 jaar in de zorg, 

waarvan de laatste 9 jaar in de dementie zorg. Het onderwerp van de dag was: ‘Je nuttig blijven voelen 

zowel als partner, mantelzorger, als de persoon met dementie’. Wat zinvol of nuttig is kan voor veel mensen 

als iets groots worden beschouwd, maar kan al in de kleine dingen zitten. Bijvoorbeeld een praatje maken 

met iemand met dementie kan al de betekenis geven van “Ik doe ertoe!”. Maar hoe voel je je dan nuttig als 

je bijvoorbeeld niet meer kan werken? Hierin proberen we een weg te zoeken waarin we personen met 

dementie in hun kracht zetten. Hoewel voor personen zonder dementie een tafel dekken misschien als iets 

simpels gezien kan worden, kan dit voor iemand met dementie al veel betekenen. Dit komt weer terug op 

dezelfde quote: “Ik doe ertoe!”. Ook is het belangrijk om te onthouden dat karakters en hobby’s ook 
kunnen veranderen. Waar iemand voorheen tuinieren als grootste hobby zag, kan het zo zijn dat iemand 

tuinieren ineens niet meer leuk vindt sinds de diagnose dementie. Dan is het goed om iets nieuws te vinden 

wat wel bij diegene past en zoals in het café gezegd: “Als het dan goed voelt, voelt het goed”. Oftewel, als 

de persoon met dementie zich goed voelt, dan voelt het voor de mantelzorgers vaak ook goed.  

 

“Gezien worden en gezien voelen in alle stadia van dementie, dat is wat er belangrijk is.” 
 

Hoewel er voorafgaand een onderwerp besproken is, is er ook te merken dat we zo nu en dan verhalen en 

ervaringen willen delen met elkaar. Het afgelopen café heeft hier dan ook veel ruimte voor gemaakt. Soms 

is het nog moeilijk om begrijpen hoe we omgaan met iemand met dementie. Er zijn goede en er zijn slechte 

dagen. Het kan in het begin verwarrend zijn dat bijvoorbeeld een verjaardag wordt vergeten, maar dat de 

persoon met dementie wel kan herinneren wat hij/zij vorige week allemaal gedaan heeft. Los van 

vergeetachtigheid verandert gedrag ook vaak. Gaan we nou wel of niet zo’n confrontatie aan? Soms 

moeten we uitkijken dat we de personen met dementie niet overvragen, want als het hoofd niet meer 

werkt, ga je op gevoel. In het café zijn hierover veel ervaringen gedeeld en proberen we er ook voor elkaar 

te zijn. 

  



  

  

 

Veelvoorkomende vragen 

Aangezien er elk café weer nieuwe mensen zijn en de diagnose dementie op jonge leeftijd 

voor velen nog een groot vraagstuk is, willen we hier nog een paar veelvoorkomende 

vragen behandelen die in een eerder café al eens aan bod zijn gekomen. 

 

Wat is er allemaal voor mantelzorgers? 

In de onderstaande links wordt het grote aanbod van Steunpunt Mantelzorg (Utrecht) beschreven, 

bijvoorbeeld cursussen en mantelzorg dagen.  

https://www.u-centraal.nl/mantelzorg/  

https://www.mantelzorgutrecht.nl/  

Daarnaast zijn er ook buurtteams, hier kan je aankloppen met dringende vragen over bijvoorbeeld zorg, 

welzijn en wonen. 

https://www.buurtteamsutrecht.nl/  

 

Woon je niet in Utrecht? Kijk dan via de onderstaande links voor zorg bij jou in de buurt. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-als-mantelzorger-

hulp-bij-de-zorg-krijgen  

https://www.mantelzorg.nl/organisatie-in-de-buurt/  

 

Wanneer maak je de moeilijke keuze voor niet meer thuis wonen? 

Hoewel deze situatie voor iedereen anders is, hebben we dit onderwerp wel besproken in een voorgaand 

café: 

 

‘Als mantelzorger is het vaak makkelijk om jezelf te vergeten en te focussen op de 

ander. Echter, wanneer je als mantelzorger ook over jezelf blijft leren, kan je de ander 

beter helpen met moeilijke keuzes maken. Zo’n eerste moeilijke keuze kan zijn om te 
kiezen voor dagbehandeling. Hoewel bijna niemand in het begin naar een 

dagbehandeling wilt, kan het voor zowel de persoon met dementie als voor de 

mantelzorger een vangnet zijn. De dagbehandeling kan mensen met dementie weer 

nieuwe succes ervaringen geven in een veilige omgeving met persoonlijke aandacht. 

 

Ondanks dat dagbehandeling een moeilijke keuze kan zijn, is voor veel mensen de stap 

naar beschermd wonen de grootste stap. Vaak wil je samen met je partner zo lang 

mogelijk thuis kunnen wonen, maar op een gegeven moment komt de keuze voor 

woonzorg misschien in beeld. Soms is het beter om de keuze voor beschermend 

wonen al eerder te overwegen. Niet alleen voor de mentale gezondheid van de 

persoon met dementie of de mantelzorger, maar ook omdat de wachttijden erg lang 

kunnen zijn. Ook als je dus nog niet direct wilt gaan verhuizen, is het dus handig om al 

wel aanmeldingen voor wachtlijsten te regelen. Dan kan lang wachten op een 

woonplek voorkomen worden op het moment dat de thuissituatie erg zwaar wordt.’ 
 

“Beschermend wonen overweeg je met een blik op de toekomst.” -Atty van der Vaart  

https://www.u-centraal.nl/mantelzorg/
https://www.mantelzorgutrecht.nl/
https://www.buurtteamsutrecht.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-als-mantelzorger-hulp-bij-de-zorg-krijgen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-als-mantelzorger-hulp-bij-de-zorg-krijgen
https://www.mantelzorg.nl/organisatie-in-de-buurt/


  

  

 

Vooruitblik Jungheimer Café – 28 november, met als onderwerp: 

‘Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie, hoe kun je hiermee 

omgaan?’ 
 

Judith van Schaik zal dit café bij ons te gast zijn. Judith is verpleegkundig specialist GGZ 

verbonden aan neurologie op de geheugenpoli en parkinsonpoli in het st. Antoniusziekenhuis.  

 

Om onze gastspreker te introduceren willen we graag het volgende filmpje met jullie delen. 

https://www.rtvutrecht.nl/tv/aflevering/margreet/RTVU_3462135_20221017130000 

Kijk ook naar meer afleveringen van ‘Margreet’ van RTV Utrecht over jonge mensen met dementie. In deze 

eerste aflevering wordt onder andere kennis gemaakt met Judith van Schaik. 

 

Onderwerp niet behandeld? 

Mochten er nog onderwerpen zijn die je graag behandeld ziet, vertel dat dan aan één van de vrijwilligers in 

het café of laat het ons weten via de mail: jungheimercafe.utrecht@alzheimervrijwilligers.nl  
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