Dementie door
de ogen van de
mantelzorger

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor mensen met dementie
als voor de mensen die voor hen zorgen. Waar ligt de grens tussen
vergeetachtigheid en de diagnose dementie? En tussen extra aandacht
en echte mantelzorg? CZ heeft gedachten en gevoelens in kaart
gebracht van mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.
We zorgen voor antwoord op hun vragen en voor oplossingen voor hun
obstakels. Zo doen wij alles voor betere zorg.

Mantelzorgers en hun dierbaren die leven met dementie
Maanden - Jaren

Weken - Maanden

Obstakels / Kansen

Weken - Maanden

Levenslang

1

Tijd

De ‘online’ informatie sluit onvoldoende aan bij de persoonlijke situatie.

2 Gevoel breekijzer nodig te hebben. Waar hebben we het nou precies over?
Een lange weg naar de diagnose

Vormgeven van een leven

Hulp inschakelen

Niemand weet het echt. Niemand wil het weten.

In een stroomversnelling

3 Tijdens dit eerste bezoek verwachten patiënten en mantelzorgers actie en

Fases

Niet pluis

Begeleiding

Diagnose

antwoorden.

Zorg uit huis

Thuiszorg

4 De persoon met dementie (en partner) zitten in de ontkenning, ervaren het
“Wie kan mij
vertellen wat er
aan de hand is?”

Motivaties &
Overtuigingen
Gevoelens

Mantelzorger

Contactmomenten

Angst

Verdriet

Onzekerheid

"Zal ze mij straks nog wel
herkennen? Waarom moet
ons dit overkomen?”

Ontkenning

Frustratie

“Ik wil graag hulp bieden
maar hoe en waarmee
kan ik het beste helpen?”

Leegte

Eenzaam

Boosheid

Alleen

1

De symptomen houden aan, heb
het gevoel een breekijzer nodig
te hebben bij de huisarts.

Huisarts

6 Diagnostisch traject met allerlei onderzoeken is erg belastend voor zowel

mantelzorger als voor de persoon met dementie; uitleggen, geruststellen,
logistiek organiseren.

7

23

Dit is het moment om de situatie rondom degene met dementie goed in
kaart te brengen en de casemanager te introduceren.

8 Lastig om lotgenoten te vinden met wie je emoties en tips en ervaringen

14
Een nieuw evenwicht
in de dagindeling lijkt
gevonden. De situatie
voelt stabiel.

10 Omdat er weinig kennis is over hoe je met degene met dementie om moet
gaan, is het lastig voor familie en vrienden om begrip te tonen.
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11 Het is niet vanzelfsprekend dat er na de diagnose over omgaan met dementie

24

Voor mijn ouders is het goed
zoals het gaat, ze willen geen
vreemden in huis.

gesproken wordt. Hoe betrek je kleinkinderen, familie en omgeving?
Hoe creëer je een netwerk?

Eindelijk 'quality time'. Samen
kleine geluksmomentjes beleven.

12 Een goede casemanager is zeer gewenst. Zonder casemanager zijn de

mogelijkheden op het gebied van welzijn (en zorg) onduidelijk of geven
geen goed gevoel. Er is behoefte aan persoonlijke hulp.

13 Dagopvang gaat helaas vaak niet zonder gedoe. Waardoor de dagopvang

18

veel onrust geeft.

Het wordt steeds
moeilijker om
contact te maken.

14 Als mantelzorger houd je vragen. Kan ik iets doen om symptomen te

Onverwachts is de situatie echt
onhoudbaar en moeten we met spoed
op zoek naar een verpleeghuis.

vertragen? Ik wil de dingen doen die hem/haar gelukkig maakt.

15 Wat is het juiste moment om professionele hulp in te schakelen?
16 Je ouders willen thuiszorg niet accepteren. Ze lijken het normaal te vinden

21

dat jij veel taken op je hebt genomen.

12

17 Door gefragmenteerde zorg ontbreekt soms het totaaloverzicht om zorg in

Het is fijn om
samen met de
casemanager de
dag in te richten.

5

18 Hoe zorg je voor momenten van opleving? En hoe houd je die vast?
In deze fase is er ook steeds meer sprake van onbegrepen gedrag.

19 Voor je gevoel moet je afscheid nemen bij leven en dat maakt verdrietig.
20 Schuldgevoel van de mantelzorger en de gezonde ouder, die graag willen
blijven zorgen, ondanks alles.

We gaan na
veel aarzeling met
onze vermoedens
langs bij de huisarts.

Eindelijk bevestiging dat
het hier gaat om dementie.

Wie houdt het overzicht over
de zorg in en om huis?

13

Ik wil praten over mijn
gevoelens met mensen die
hetzelfde hebben meegemaakt.

8

Lotgenoten

5 Huisartsen stellen niet makkelijk de diagnose dementie.

huis soepel te laten verlopen.

6

Overige zorgverleners

Vertrouwen

Het kost me allemaal steeds
meer energie; verzorging,
opvangen van problemen.

De casemanager is onze
rots in branding. Deze
begeleiding geeft rust.

9

Acceptatie

Ik realiseer mij nu
pas hoe heftig de
zorgtaak was.

20

10

Ik wil met de familie/
ouder/partner erover praten,
maar ik voel een drempel.

Opgelucht

niet als een beperking. Ze wijten de symptomen aan ouderdom. De partner
helpt zo goed mogelijk de persoon met dementie.

kunt uitwisselen.

Ze redden het aardig
maar eigenlijk hebben
ze (meer) hulp nodig.

2

“Ze herkent alleen ons
nog, ze vindt het leuk
als we langskomen.”

Schuldgevoel

15

Niet alle familie en vrienden
begrijpen en/of hebben begrip
voor de symptomen van dementie.

3

Onzekerheid

Ik begin ‘op’ te raken, maar het is
maar tijdelijk en mijn ouders
hebben ook altijd voor mij gezorgd.

11

(schoon)ouder 67+ met
dementie & partner

Verdrietig

Verloren

7

4

Casemanager

Alleen

Ik heb het gevoel dat
ik er alleen voor sta.
Wat moet ik nu doen?

Ik zoek op internet, magazines,
boeken naar informatie over de
symptomen van mijn dierbare.

“Uit huis is een drempel, omdat
ik verwacht dat de zorg heel
slecht is. Je hoort daar veel over.”

“Bij wie moet ik zijn voor
professionele zorg?”

Depressie
Boos

Ik zie dat er steeds vaker
lastige of zelf onveilige
situaties ontstaan.

Familie & Vrienden

“Hoe kan ik de hulp
integreren in mijn
dagelijks leven?”

Ik merk gelukkig dat anderen ook
heel goed voor haar kunnen zorgen.

22

17

Zorgen ze hier wel
goed voor haar?

Dagopvang is een moment
waarop je even niet hoeft te
zorgen en alert te zijn.

19

21 Inzicht in ziekte-proces ontbreekt, niet kunnen inschatten wanneer
voorbereiding voor opname zou moeten beginnen.

22 Geen 'warme' overdracht gehad. Niemand kent mijn ouder zo goed als wij.

25

Nog steeds in opperste staat van paraatheid.

23 Moeheid, ontlading en stress komen er nu pas uit. Wat voor rol wil ik nog
Hoe kan ik met mijn
ervaring andere mantelzorgers helpen?

spelen in de zorg?

24 Wat kan ik het beste doen om contact te maken?
25 Achteraf spijt dat je de stap naar het verpleeghuis niet eerder hebt gezet.

26

Ik voel me er alleen voor staan.
Zijn er anderen die mij kunnen helpen?
Bron: Rapportage Patiënt Journey - Ouderen (67+) met dementie en hun mantelzorger, Altuïtion, februari 2015
*Dit is geen specifieke klantreis voor alle mantelzorgers en hun dierbaren die leven met dementie en zelfs binnen een segmentatie zijn er verschillende reizen mogelijk. Er bestaat namelijk niet één klantreis.
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