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Zorg en wonen in Nederland voor mensen 
met dementie  
 

Twee inspiratievolle dagen! 
 
In 2019 bezocht een Vlaamse delegatie Nederland, om te leren van best practices op het gebied 

van zorg en wonen voor mensen met dementie.  

 

In samenspraak met de Vlaamse delegatie maakte Corine van Maar voor hen een programma op 

maat. Ingezoomd werd op innovatieve zorg- en woonvormen op het gebied van dementie.  

 

“De inspiratie die werd verwacht, werd ruimschoots ingevuld met leerrijke onderbouwde 

bezoeken en presentaties”, aldus Dirk De Meester hoofdzorg WZC Leiehome uit België.  

 

Locatie bezoek De Herbergier 
 
We bezochten onder andere de kleinschalige 

woonvorm De Herbergier voor 17 mensen met 

dementie.   

 

We waren onder de indruk van de warme, 

persoonsgerichte zorg en de prachtige rustige 

sfeervolle locatie in hartje Den Haag. 

Gerund door het echtpaar Jari en Claudia van der 

Toorn, die samen met een team van medewerkers 

en vrijwilligers echt inspeelt op de  

behoefte van de bewoners.  

 

Locatie bezoek Dementiedorp 
 

Een ander hoogtepunt was het Dementiedorp in Weesp. Hier kunnen mensen met dementie ook 

echt buiten lopen in de straatjes in het dorp. De bewoners kunnen kiezen uit verschillende 

woonleefstijlen en er is beschikbaarheid van dagelijkse activiteiten als winkel, kapper en café. 

Deelnemers van de woonzorgcentra 

Leiehove en Veilige Haven bezoeken De 

Herbergier.  
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We kregen informatie over het doel van deze internationaal bekende woon- zorgvorm en hoorden 

over de kritische succesfactoren om tot zo’n totaal ander concept te komen. 

Presentatie probleemgedrag bij dementie  
 
Daarna op pad naar Capelle aan de IJssel, waar Ton 

Bakker een lezing gaf over kort- en langdurende 

zorg bij matig/ernstig probleemgedrag.  

 

Ton Bakker en Corine van Maar werken samen in het 

landelijke Memorabel ZonMw project STIP: de 

implementatie van de methode Gepersonaliseerde 

Stapsgewijze Integrale aanpak van Probleemgedrag  

bij dementie.  

 

De Vlaamse delegatie was zo enthousiast, dat zij 

gevraagd hebben om in 2020 in België zelf, een 

presentatie te geven. Dit heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Hierbij gaf Corine van Maar gaf een 

overview over de gezondheidszorg in Nederland, 

Ton Bakker vertelde over de STIP-aanpak. 

Akropolistoren in Amsterdam  
 
In een Amsterdamse woontoren hoorden we over 

een burgerinitiatief met bewoners in de lead! Dat 

blijkt nog een uitdaging te zijn, voor bewoners, 

woningbouwcorporatie en andere partijen, die met 

de bouw en inrichting te maken hebben.  

Doel van de bewoners: “Het zelfstandig wonen 

staat voorop met veel aandacht voor ontmoeting en 

contact. Het is echt thuiskomen hier. Ook maken we 

afspraken om elkaar te zien en zo eenzaamheid te 

voorkomen.”  

 

 

Dr. Ton Bakker, Lector Hogeschool 

Rotterdam (Functiebehoud Ouderen), 

Specialist Ouderengeneeskunde bij de 

Zellingen in Capelle a/d IJssel en 

directeur Stichting Wetenschap Balans 

Rotterdam. 

 

Met dank aan Yvonne Witter van 
kenniscentrum Aedes. Zij gaf 
achtergrondinformatie over wonen bij 
ouderen. 
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Inspiratiereizen georganiseerd door Corine van Maar 
 

‘Hoe is de zorg in andere landen georganiseerd en wat kunnen wij daarvan leren? Met veel 

plezier organiseer ik studiereizen, waarbij ik bestuurders, managers, zorgverleners en 

beleidsmakers uit verschillende landen bij elkaar breng’, aldus Corine. 

‘Bij elkaar in de keuken kijken’ in een ander land levert vaak zo veel inspiratie op. Je ziet hoe men 

daar werkt en praat erover met je reisgenoten, waardoor concrete plannen voor je dagelijkse 

werk ter plekke worden geboren.’ Kijk op www.vanmaaradvies.nl voor het huidige aanbod. 

Tweedaagse studiereis naar Nederland voor 
deelnemers uit België. 
 

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Het 

aantal mensen met dementie, zal als gevolg van de vergrijzing, 

in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen 

in 2040.  

Tijdens de afgelopen studiereis werd ervaren dat vraagstukken 

in België en Nederland voor een groot deel op elkaar lijken. 

Vergrijzing, personeelstekort, uitdagingen in financiering, 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, staan in 

beide landen hoog op de agenda. 

Modulair programma 
Om aan te sluiten bij uw informatiebehoefte, is er gekozen voor 

een modulaire aanpak. U kunt kiezen uit verschillende Best 

Practices en presentaties door experts.  

 

Voor wie? 
Belgische bestuurders, managers en beleidsmakers in zorg, welzijn en wonen op het gebied van 

dementie. 

 
Meer informatie?  
Neem gerust contact op met Corine van Maar, mobiele telefoon: 06-216 59 559.  

 


