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Anne-Mei The (bijzonder hoogleraar Langdu-
rige Zorg en Dementie): “De Sociale Bena-
dering Dementie is een hoopvolle emancipa-
tiebeweging, die de stemmen van mensen 
met dementie en hun naasten laat klinken. 
Het gaat niet om wat de ziekte is, maar wat 
de ziekte betekent en doet in het dagelijkse 
leven. Mensen met dementie willen niets 
liever dan zo gewoon mogelijk doorleven on-
danks de ontwrichtingen van hun ziekte. Wat 
ze vroeger deden en waar ze bevrediging 
uithaalden wordt moeilijker en er moet wor-
den gezocht naar nieuwe invullingen van het 
leven en de dag. Ook relaties met dierbaren 
en de omgeving komen onder druk te staan. 

Met behulp van Sociale Benaderingsteams 
proberen we mensen met dementie en hun 
naasten te ondersteunen in het gewone leven 
zodat ze zo lang mogelijk op een prettige  
manier thuis kunnen blijven wonen. We 
vormen een netwerk van professionals met 
verschillende achtergronden (met en ook  
juist zonder zorgachtergrond), ervarings- 
deskundigen, studenten en vrijwilligers. In  
zogenoemde Social Trials kijken we hoe dit 
zo goed mogelijk kan en wat dit betekent 
voor levenskwaliteit. In Haarlem gaan we ko-
mende jaren een kleine Social Trial opzetten.”

VERONIQUE DE KWANT, 
directeur-bestuurder Haarlem Effect: 

“Als het dagelijks leven niet meer  
vanzelf gaat. Als vrienden, collega’s  
of kennissen anders reageren.  
Als buren hun zorg voor de veilig- 
heid in de straat kenbaar maken. 
Als meedoen aan een vrijetijds- 
activiteit niet meer vanzelfsprekend  
is: in al die situaties willen we graag 
samen met u uitvinden wat een  
passende benadering is, zodat u  
er toe blijft doen! Vanuit deze  
missie wil Haarlem Effect, als  
brede wijkgerichte welzijnsorganisatie, 
graag bijdragen aan de Sociale  
Benadering Dementie.”

INGE VEENSTRA, 
directeur Wijkzorg Zorgbalans: 

“Ik vind het sociaal niet wenselijk 
om dementie vooral medisch te 
benaderen. De impact van de ziekte 
is ingrijpend, zonder dat zelfs de 
diagnose gesteld is. Laat staan 
als je de diagnose krijgt. Dat doet 
veel met de betrokkene zelf, maar 
ook voor de naasten en de nabije 
omgeving. Ik vind het belangrijk dat 
we daar ook sociale verantwoorde-
lijkheid voor nemen. Vanuit de zorg, 
vanuit het welzijn en in de omgeving, 
bijvoorbeeld de buurt zelf. Laten we 
het met elkaar vriendelijker maken 
en leefbaar houden, zonder de  
nadruk op de ziekte te leggen.”

Kleinschalige Social Trial 
in Haarlem

n Social Trial in samenwerking met 
hoogleraar Anne-Mei The om de  
Sociale Benadering Dementie  
in Haarlem te implementeren  
en de leereffecten hiervan te  
onderzoeken.

n Contact in de wijk door een  
multidisciplinair Sociale  
Benaderingsteam bestaande  
uit verschillende professionals  
met en zonder zorg- of welzijns-
achtergrond.

n De Social Trial vindt plaats in  
één specifiek gebied: Leidsebuurt,  
Leidsevaartbuurt en Haarlem  
Zuid-West. Voortbouwend op  
de leereffecten die hier worden 
opgedaan kan in de toekomst 
worden opgeschaald naar andere 
wijken.

Sociale Benaderingsteam 

n Het Sociale Benaderingsteam is  
er voor iedereen met dementie  
en zijn of haar naasten. Dichtbij,  
in de wijk, met aandacht voor de  
impact van de ziekte op het dage-
lijks leven. Nog voordat de diag-
nose dementie wordt vastgesteld 
is contact met het team mogelijk.  
Want hoe eerder, hoe beter.

n Het team start in november 2019.
n Wilt u meer weten of contact  

met het team? Mail naar  
socialebenadering@zorgbalans.nl. 

HAARLEM



Stijging kwaliteit van leven voor mensen 
met dementie en naasten
Doordat mensen met dementie en hun naasten passende  
ondersteuning ontvangen kunnen zij beter omgaan met de 
gevolgen van dementie en blijft het persoonlijke netwerk vitaler.

Samenwerken met partners in de wijk
Samen met partners in de wijk wordt passende ondersteuning  
voor mensen met dementie en hun naasten mogelijk gemaakt  
in de vorm van Sociale Benaderingsteams. 

Verbinden met bestaande initiatieven 
Door actief verbinding te zoeken en te maken met  
bestaande initiatieven worden krachten gebundeld  
en gaan we versnippering tegen.

Scholen van professionals, mensen met dementie en naasten 
Bij zowel zorgprofessionals als mensen met dementie en  
hun naasten wordt het bewustzijn rondom dementie vergroot  
door middel van scholing. 

Aanvechten stigma 
Mensen met dementie maken deel uit van de maatschappij,  
net zoals ieder ander. Om een inclusieve en dementievriendelijke 
samenleving te realiseren is het noodzakelijk dat vooroordelen  
en stigma rondom dementie worden aangevochten.

Doelen Sociale Benadering Dementie in Haarlem


