
Ik heb zóveel aan de training 
Omgaan met dementie gehad

Els Saarloos (66 jaar) uit Fijnaart volgde via haar vrijwilligersorganisatie 
een training Omgaan met dementie. Deze geeft mantelzorgers en vrij- 
willigers meer inzicht in de ziekte en biedt praktische handvatten om met 
dementiepatiënten om te gaan. Tijdens haar vakantie met Trudie*, die lijdt 
aan Parkinson en beginnende dementie, viel Els geregeld op de training 
terug. Daar had ook Trudie baat bij. “Ik zag Trudie opbloeien. Een genot  
om te zien.”

“We zaten in de woonkamer, ik had een cd van Frank 
Sinatra opgezet. Trudie zong voluit mee. ‘Jij bent 
lief’, zei ze. Dat raakte me zó.” Els schiet weer vol als 
ze erover praat. Ze is net terug van 4 weken vakan-
tie met een bevriend echtpaar, van wie de vrouw  
– Trudie – Parkinson en beginnende dementie heeft. 
“Ik heb zo’n sterke band met Trudie opgebouwd. Ze 
vertrouwde me volledig, ik kon er daardoor écht voor 
haar zijn. Dat was me zonder training nooit gelukt.” 

Diepe indruk
Els volgde de training vorig jaar oktober. “Ik was in 
gesprek met Surplus Zorg, omdat ik vrijwilligers-
werk wilde doen. Daar attendeerden ze me op de 
training.” Een goede zet: de training heeft haar 
“enorm geïnspireerd om iets te doen voor dementie-
patiënten. De impact die de ziekte heeft op mensen 
en de emotionele strijd die patiënten en hun man-
telzorgers voeren, maakten diepe indruk.” Net als de 
grote effecten die simpele handelingen of oefenin-
gen kunnen hebben op de belevings  wereld van en 
het contact met dementiepatiënten. “Ik werd ge-
grepen door een filmpje van een man die de hele 
dag in elkaar gedoken zat. Hij reageerde nergens 
op. Totdat iemand hem muziek uit zijn jeugd liet 

horen. Hij kwam met zijn hoofd omhoog, begon te 
zingen en toen de muziek stopte, was hij in staat om  
vragen te beantwoorden over die muziek. Dat vond 
ik fantastisch.” Ze dacht er tijdens de vakantie aan 
terug, toen Trudie wat in zichzelf gekeerd leek. Els 
zette muziek op, Trudie genoot – en kwam los. 

Genot
Maar er waren meer momenten dat Els terugviel op 
de training. “Trudie zat soms voor zich uit te staren. 
Dan streek ik over haar arm, om haar een gevoel van 
veiligheid te geven. In de training was veel aandacht 
voor wat geduld, aandacht en fysieke aanrakin-
gen met dementiepatiënten kunnen doen, mits ze 
het toelaten natuurlijk.” Na 4 weken Spanje kwam  
Trudie weer in haar eigen huis. “Ze stond er wat ver-
loren bij. Zonder training was me dat niet opgevallen, 
dementiepatiënten kunnen gevoelens soms aardig 
verbloemen. Nu pakte ik haar vast: ‘Fijn hè Trudie, 
lekker thuis’. ‘Nee’, schudde ze. Ik ben bij haar geble-
ven, totdat ze alles weer herkende.” De vakantie was 
intensief, maar Els kijkt er met veel voldoening op  
terug. “Het was een genot om Trudie te zien opbloei-
en. Ik hoop voor haar en andere dementiepatiënten 
nog veel te kunnen betekenen.” (29 woorden)
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Els volgde de training Omgaan met dementie 

via Surplus Zorg. De training is onderdeel van 

het project Samenwerking in dementiezorg 

Moerdijk. Samen met zorg- en welzijnsaan-

bieders, een huisarts, Alzheimer Nederland en 

de gemeente Moerdijk werkt CZ hier aan een 

toekomstbestendige dementievriendelijke  

gemeente. Zorgt u ook voor iemand met  

dementie? Wij helpen u graag om demen-

tie beter te begrijpen. Volg bijvoorbeeld de  

gratis online cursus Omgaan met dementie. 

De cursus bestaat uit praktische opdrachten, 

een interactieve film en een app met tips.  

Of bekijk het online seminar Dag en nacht 

met dementie. Hier vindt u praktische tips  

van experts voor ieder deel van de dag.  

Voor meer informatie: www.cz.nl/dementie.  

 

Wilt u weten hoe CZ ook in andere regio’s werkt 

aan het verbeteren van de zorg? Kijk dan op  

www.cz.nl/rondjezorg.

 * De naam Trudie is om privacy-redenen gefingeerd, 
de echte naam is bij CZ bekend.
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