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HOREN, ZIEN EN … ZWIJGEN?
Graag willen we u laten horen en zien wat de 

medewerkers van Geriant en hun samenwerkings

partners in 2010 hebben gedaan. Alles behalve 

stilzitten! U kunt het lezen op de buiten en binnen

kant van dit vrolijke doosje, maar u kunt het ook zien 

op de DVD die u binnenin vindt: de film die laat zien 

wat ons werk is, werk dat we kunnen doen dank

zij de inzet van onze medewerkers en die van onze 

samenwerkingspartners in de regio. Samen bieden 

we in een steeds sterker wordende keten goede hulp

verlening aan mensen met dementie en hun familie. 

Daar kunnen en mogen we niet over zwijgen!

Jan Vuister (directeur) en Leny van Dalen (eerste 

geneeskundige)
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Film over Geriant 
toont casemanaGers 
in actie

“De tijd die aan mensen wordt besteed is echt 
onwaarschijnlijk. Gesprekken met de mensen 
zelf en hun familie, onderling overleg... Je 
vraagt je af: hoe kan dit betaald worden? Maar 
bij Geriant zeggen ze: ‘Wij vinden dat het zo 
moet, dus doen we het zo.’” 

Simone de Vries van IDTV is de maakster van 
de film Dementie, liever thuis. In opdracht van 
Geriant volgde zij thuiswonende mensen met 
dementie en hun familie. In de film zit 
bijvoor beeld een gesoigneerde mevrouw met 
wie alles in orde lijkt, tot ze een geheugen test 
doet. Een andere mevrouw vindt zelf dat ze 
niets mankeert en laat de hulpverleners met 
zichtbare tegenzin binnen. 

Het doel van de film is niet alleen een 
dwars doorsnede te tonen van de cliënten, maar 
vooral ook van de werkwijze en “spirit” van de 
casemanagers, zoals De Vries zegt. “Het viel 
me op hoe strijdbaar iedereen is. 

De mentaliteit is om 
niet te kijken wat 
mensen niet 
kunnen, maar wat 

ze wel kunnen.” Hoe intensief de begeleiding 
ook is, ze is nog altijd goedkoper dan een 
verpleeghuis, vertelt directeur Jan Vuister in de 
film.

De filmmaakster is getroffen door de 
betrokken     heid van de zorgverleners. “Een van 
de case  managers in de film zegt: ‘We komen 
binnen als het nog wel gaat en we gaan pas 
weg als iemand doodgaat of naar een 
verpleeg    huis moet.’ Wij van de crew dachten 
allemaal: als ik dement word, wil ik hier wel 
terecht komen.”

De film ‘Dementie, liever thuis’ over het 
Geriant-model werd in 2010 geproduceerd en 
financieel mogelijk gemaakt door Univé-VGZ-
IZA-Trias Zorgkantoren.

‘ Er gaat een wereld  
voor je open’

Het steunpunt dementie van Geriant geeft 
voorlichting, training en scholing aan 
mantelzorgers, vrijwilligers en zorg
verleners. Bijvoorbeeld in Zorgcentrum 
Horizon, waar verzorgenden leren wat 
dementie precies met mensen doet. 

Veertien verzorgenden kijken naar een 
schema: hoe zet het brein zintuiglijke 
prikkels om in handelingen? 
Dementieconsulent Pascalle Schmitz vertelt: 
“Van wat er binnenkomt tot wat je ermee 
gaat doen, overal kan het misgaan. Het 
geheugen is voor een deel onthouden en 
voor een deel opdiepen. Lang niet alle 
mensen met dementie vergeten wat net is 
gebeurd. Zij kunnen bijvoorbeeld geen 
problemen meer oplossen: hoe ga ik in die 
stoel zitten?”

Schmitz is op locatie in Broek op Langedijk. 
In de conversatieruimte van Zorgcentrum 
Horizon geeft ze de eerste les van de cursus 
Omgaan met dementie. Tijdens het 
voorstel rondje heeft elke verzorgende 
gezegd waarmee ze beter wil kunnen 
om gaan. Mensen die verdrietig of boos zijn, 
of steeds hetzelfde vragen, en dwangmatig 
gedrag scoren hoog. Al die thema’s komen 
aan bod, belooft de docente, die de kunst 
verstaat om contact te maken met haar 
publiek. In haar verhalen sluit ze aan bij het 
dagelijks leven en bij wat ter plekke 
gebeurt. “Heel veel dingen zijn gewoontes. 
Je denkt er voor je gevoel niet bij na, maar 

het zijn geheugentaken. Als je gaat douchen 
zet je de douche aan, je pakt een handdoek, 
je zeept je in.” Met een blik op een van de 
verzorgenden: “Daarnet zei ik tegen Angela 
dat haar naamplaatje op z’n kop zat. Dan 
weet zij meteen wat ik bedoel; ze haalt het 
plaatje los en draait het om zonder er 
bewust bij na te denken.”

Les 1 gaat over de meest voorkomende 
vormen van dementie bij oude mensen. 
Schmitz geeft in haar uitleg ook tips, zoals 
hoe je kunt omgaan met Alzheimerpatiënten 
die fantasieverklaringen geven voor 
gebeurtenissen die zij zich niet herinneren. 
“Het is de kunst om er een beetje omheen te 
draaien: ‘Ik weet ook niet wie het koper 
gepoetst heeft, maar het valt me op hoe 
mooi het is’.” 

Voor de volgende bijeenkomst gaan de 
zorg verleners ieder bij één cliënt observeren 
in welke ziektefase zij of hij zit. Verzorgende 
Nicole Meijn heeft in een eerdere ronde de 
cursus al gedaan en haalt nu de door haar 
toen gemiste eerste les in. Zij is enthousiast. 
“Er gaat een wereld voor je open. Door de 
observatie ging ik heel anders naar die 
mevrouw kijken. Zij zit in de ‘verborgen’ 
fase, in een innerlijke wereld. Als ik nu bij 
haar binnenkom maak ik bewust contact: ik 
kijk haar aan, ik pak haar handen. Ik kan 
veel betere kwaliteit leveren dan vroeger.” 
Haar buurvrouw zegt bijna verbaasd: “Ik 
ging hier naartoe omdat het moest, maar 
aan deze cursus heb je echt iets.”

Het steunpunt dementie is te bereiken op 
alle locaties van Geriant voor scholing, 
voorlichting en training.



nouschka van brakel - 
casemanager alkmaar‘ Ik wil dementie 

 emanciperen’
Leny van Dalen is sinds september 2010 eerste geneeskundige 
van Geriant. Vijf vragen over haar drijfveren en verwachtingen.

vaNWaaR uW OvERstap NaaR GERIaNt?  “Naast ouderen
psychiater ben ik systeemtherapeut (psychotherapeut voor 
relaties en gezinnen, red.). Bij Geriant kan ik mijn kennis van 
ouderen psychiatrie samenbrengen met mijn vaardigheid om 
ingewikkelde onderwerpen binnen een familie te bespreken. 
Dementie heeft namelijk ook een enorme impact op de familie.”

bIJ dE bEHaNdElING vaN dEmENtIE vERWacHtEN vEEl 
mENsEN EERdER EEN spEcIalIst OudERENGENEEskuNdE 
daN EEN psycHIatER.  “Dementie is een psychiatrische ziekte, 
maar wordt binnen de psychiatrie nogal stiefkinderlijk behandeld. 
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) doet nog wel diagnostiek, 
maar bij de behandeling denkt men al snel: dat moeten huisartsen 
of specialisten ouderengeneeskunde maar doen. Dementie is 
weliswaar niet te genezen, maar je kunt veel bereiken met goede 
behandeling en begeleiding. Tijdige medicatie voor lichamelijke 
problemen en ondersteuning en voorlichting aan mantelzorgers 

Leny van DaLen  - 
psychiater en eerste geneeskunDige

Casemanagement 
verovert verzorgings huizen
Binnenkort lopen in alle verzorgingshuizen in de regio NoordHolland Noord casemanagers rond. 
Het zorg kantoor, dat het AWBZgeld verdeelt, heeft dit besloten vanwege de goede ervaringen 
met het project Meer dan Wonen. Het betekent dat case managers samen met artsen van Geriant 
in de verzorgings huizen diagnoses stellen bij bewoners met dementie verschijnselen, familieleden 
begeleiden en een vraag baak zijn voor de verzorgenden. 

Voor al dat laatste leidt tot betere zorg, merkt Paul Silvius. Hij is bestuurder van woon en zorg
centrum De Nieuw poort in Alkmaar, waar sinds 2010 een case manager werkt. “De case manager 
kijkt mee naar zorg plannen, zit bij gesprekken met familie en verzorgt scholing in de vorm van 
koffieuurtjes. Alle mede werkers, van verzorgenden tot huishoudelijk mede werkers, bespreken die 
ochtend met elkaar een casus. De casemanager adviseert ze en geeft zo nodig een keer les over 
bijvoorbeeld fasen van dementie. Het is een soort coaching on the job.”

De verzorgenden bij De Nieuwpoort hadden eerder al klassikale bijscholing gehad over dementie, 
maar dat had minder effect. “Er was te weinig tijd en aandacht om het te laten beklijven. Nu is er 
iemand die veel kennis heeft en tijd om echt goed naar de zorg plannen te kijken. We moeten er wel 
op blijven letten, want verzorgenden hebben het zo druk dat een koffieuurtje er toch snel bij in kan 
schieten.”

De verzorgingshuizen en Geriant geven in 2011 vorm aan het project ‘Meer dan wonen’  
in alle 51 verzorgings huizen in Noord-Holland Noord.
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mantelzorgers kunnen cursus 
via internet volgen

Lia de Jongh - voorzitter van PLatform dementie noord-hoLLand noord (L) en
hanneke Bonfrer - BestuurLiJk secretaris

“Er is een vangnet nodig voor mensen met 
dementie die thuis wonen. Zeven van de tien 
dementerenden wonen thuis”, zegt Lia de 
Jongh. Dit platform bundelt zorg en wel
zijnsorganisaties, Alzheimer Nederland en het 
zorgkantoor NoordHolland Noord, dat het 
regionale ouderenzorgbudget verdeelt. 

“Er is een sfeer ontstaan om samen dingen op 
te pakken”, zegt Hanneke Bonfrer. Vooral met 
de inbreng van het zorgkantoor is het platform 
gelukkig. De Jongh: “Ten opzichte van andere 
samenwerkings verbanden zijn we daarmee 
echt in het voordeel.” Het doel is dat mensen 
met dementie en hun mantelzorgers de baas 
blijven over het eigen leven. Daarvoor heeft 
het platform bijvoorbeeld het dementiebeleid 

in gemeenten onderzocht en een ‘signalen
kaart’ ontwikkeld met symptomen van 
dementie. De projecten versterken elkaar 
onderling: zo gebruiken onderzochte 
gemeenten de signalenkaart voor bijscholing 
van ambtenaren.  De voorzitter en secretaris 
hopen dat ook huisartsen en gemeenten zich 
aansluiten bij het platform. “Zij vormen het 
startpunt van de keten.” Een aandachtspunt 
voor de toekomst, want het platform gaat 
door. Bonfrer: “Tot nu toe richtten we ons op 
projecten die een of twee jaar duurden, maar 
om echt verschil te maken moeten we veel 
verder vooruit kijken.”

Geriant maakt sinds de oprichting deel uit van 
het Platform Dementie Noord-Holland Noord.

Platform 
Dementie 
NHN bundelt 
verbetergrage 
organisaties

kunnen een hoop schelen. Bovendien hebben veel 
patiënten bijkomende psychiatrische stoornissen die 
je goed kunt behandelen, zoals hallucinaties of 
depressies.”

WaaRmEE bENt u bEGONNEN IN uW NIEuWE 
baaN? “Ik heb veel tijd gekregen om kennis te 
maken: teams bezoeken en met casemanagers 
mee lopen. Ik heb inhoudelijk nog veel te leren. Een 
van de thema’s waar ik nu mee bezig ben is 
euthanasie. Het gangbare idee is dat demente 
mensen niet in aanmerking komen voor euthanasie 
als ze erom vragen. Alsof dementie altijd betekent 
dat je de zaken niet kunt overzien en niet meer weet 
wat je wilt. Maar de ziekte kent veel verschillende 
vormen. Mensen met dementie worden ten onrechte 
geïnfantiliseerd. Het klinkt misschien raar, maar ik 
wil dementie emanciperen.”

Wat mOEt GERIaNt dE kOmENdE JaREN dOEN?
“We moeten ervoor zorgen dat we het geld voor 
dementiezorg de komende jaren verstandig 
uitgeven, want anders krijgen mensen een hele 
batterij aan  soms nodeloze  onderzoeken en blijft 

er geen geld over voor casemanagement. Geriant 
doet diagnos tiek, liefst in samenwerking met de 
huisarts en het zieken huis, maar start ook direct met 
de behandeling. Misschien moet er één voordeur 
komen waar wordt bekeken wat nodig is. Mensen 
die een heel verfijnde diagnostiek nodig hebben, 
bijvoorbeeld omdat ze nog jong zijn, gaan dan eerst 
naar het zieken huis. Een vijfentachtigjarige mevrouw 
voor wie het weinig uitmaakt welke vorm van 
dementie ze precies heeft, kan beter direct naar 
Geriant.”

ZIEt u IN dE tOEkOmst dEmENtERENdEN NOG 
laNGER tHuIs WONEN daNkZIJ casE
maNaGEmENt? “Absoluut! En we zullen ook wel 
moeten, omdat we het probleem niet gaan oplossen 
met het bijbouwen van verpleeghuizen. Maar die 
zorg thuis met casemanagement moeten we dan wel 
goed optuigen. Ik zie zóveel families die totaal 
uitgeput zijn tegen de tijd dat hun familielid wordt 
opgenomen. Het moet bijvoorbeeld ook mogelijk 
worden om in deeltijd in het verpleeghuis te wonen.”

Leny van Dalen is vanaf 2010 in dienst van Geriant. 
Zij volgde in die functie Chris Hooijer op.

Toos Wild, casemanager verzorgingshuizen  
bij gerianT-Wonen

‘ik maak me nu 
minder druk’

Kengetallen 2010

“Achteraf bekeken had ik een flinke dip. De cursus heeft mij goed geholpen”, zegt Ank 
Glas (65) uit Brielle. Zij volgde in 2010 Dementie DeBaas, een internetcursus voor 
mantel  zorgers die kampen met depressieve klachten en stress. Haar man Jaap kreeg al 
op zijn zestigste Alzheimer – een hard gelag voor het echtpaar. “Naar aanleiding van de 
test die ik had ingevuld, vroeg de psycholoog of ik me suïcidaal voelde. Dat was niet zo, 
maar ik dacht wel: ik moet er iets aan doen.” 

Cursisten maken huiswerk en krijgen feed back van een coach. Leerzaam, vond de 
ZuidHollandse. Ze ergerde zich bijvoorbeeld altijd als haar man dingen pakte uit zijn tas 
voor de dagopvang. Daardoor was hij nooit start klaar als de chauffeur van de dagopvang 
voor  reed. “Ik kreeg als feedback: hoe erg is het eigenlijk als die auto moet wachten? 
Sinds dien maak ik me daarover minder druk.”

De cursus heeft haar problemen over zichte lijker gemaakt. Zo moest ze invullen wat ze als 
mantel  zorger deed, waar en hoe ze dat deed en hoe ze zich daarbij voelde. “Dan krijg je 
onder scheid in: dát is het antwoord op ‘waar’, dát op ‘hoe’. Door het uit elkaar te trekken, 
zie je de dingen stuk voor stuk en niet meer als één aaneenschakeling van ellende.” 

De e-healthcursus op www.dementiedebaas.nl is het resultaat van een samenwerking 
tussen het Trimbos-instituut, Alzheimer Nederland en Geriant. 

•  ADHereNtiegebieD:  
NoordHolland Noord 608.000 inwoners

• MeDewerkers oP 31-12-2010: 
 • aantal: 175
 • fte: 124,2 fte.

• buDget: € 8.655.499,

• CliëNteN:
 •  aantal cliënten in zorg op 31122010: 

3.122
 • nieuwe verwijzingen 2010: 1.451

• ProDuCtie: 
 • ambulant: 47.646 contacten
 • klinisch: 6.031 verpleegdagen

• tevreDeNHeiD: 
 • cliënten/mantelzorgers: 8,2
 • medewerkers: 8,2
 • verwijzers (huisartsen): 8,0
 • ketenpartners: 8,3


