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Nu het overheidsbeleid er uitdrukkelijk op gericht is mensen met dementie zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten wonen, wordt hulp van familieleden en mensen uit de 
directe omgeving steeds belangrijker. Maar hulp van buurtgenoten voor mensen met 
dementie is nog niet vanzelfsprekend. Daarom hebben zorgorganisatie Careyn, het 
Van Praag Instituut en onderzoeksinstituut NIVEL een project uitgevoerd, 
waarbinnen mensen met dementie een (extra) beroep konden doen op hulp van 
mensen uit de buurt. Casemanagers moesten die buurthulp op gang brengen. Wat 
waren hun ervaringen met het project en hoe zien zij hun rol? 
 
Voorafgaande aan het project dachten de casemanagers dat alle vijftien te benaderen 
cliënten wel extra hulp konden gebruiken. Uiteindelijk wilden echter slechts vier van 
hen ondersteuning van een casemanager om naar (extra) hulp in de buurt te zoeken. 
De meeste mensen met dementie die waren benaderd, zeiden al voldoende steun te 
krijgen, meestal van hun kinderen maar ook van buurtgenoten en van mensen van de 
kerk. Zo kreeg een alleenwonende mevrouw wekelijks bezoek van een vrijwilligster 
van de kerk die haar hielp bij haar administratie en de organisatie van de 
boodschappen. Zij vond dit voorlopig voldoende, al kon zij zich voorstellen dat zij 
op termijn wel extra hulp uit de buurt nodig zou kunnen hebben. Dat gold ook voor 
een deel van de andere cliënten die zeiden op dat moment voldoende ondersteuning 
te krijgen.  
Interessant was dat de kinderen van deze mensen vaak wel behoefte hadden aan extra 
hulp uit de buurt voor hun ouder. Vooral wanneer zij verder weg wonen is het voor 
hen lastig om bij ongemakken zoals een kapotte wasmachine snel langs te komen. 
Ook is er een groep mensen die wel (extra) hulp nodig heeft, maar dit niet wil of kan 
zeggen of kan accepteren. Een mevrouw met beginnende dementie die heel angstig 
was, zei bijvoorbeeld bij elk hulpaanbod van de casemanager dit niet te zien zitten. 
 

WENSEN VAN CLIËNTEN 
De mensen met dementie die behoefte hadden aan extra hulp, zeiden vooral graag 
meer sociale contacten te willen. Hulp in het huishouden en hulp bij de zelfzorg 
krijgen mensen met dementie toch het liefst van professionele zorgverleners en 
anders van hun kinderen. Wanneer de casemanagers deze cliënten vroegen naar 

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu 

http://www.nivel.eu/
http://www.nivel.eu/


Verkaik, R., Koeneman, T., Busch, M., Aa, R. van der, Francke, A. De juiste rol kiezen: buurthulp 
en de casemanager. Denkbeeld: 2015(4), 6-9 
 

mensen met wie ze meer contact wilden, noemden zij vooral buurtgenoten en 
vrijwilligers die al iets voor hen deden. 
 
Mevrouw Cornelisse (1930) woont alleen en heeft de ziekte van Alzheimer in een 
beginnend tot gevorderd stadium. In de straat zijn al een paar hulpvaardige buren 
die klusjes doen of een praatje komen maken. Haar zoon komt frequent en is heel 
zorgzaam, maar mevrouw Cornelisse wil graag extra hulp uit de buurt, met name 
iemand die af en toe op bezoek komt om samen koffie of thee te drinken. Zelf noemt 
zij haar buurvrouw op de hoek en een buurman die inwoont bij zijn kinderen.  
 
Andere cliënten wilden wel extra hulp, maar liever niet uit de buurt. Een echtpaar, 
van wie de man de diagnose Alzheimer had gekregen, had liever een 
dementievrijwilliger die af en toe een middag langs zou komen. Een andere cliënte 
wilde liever geen hulp uit de buurt, maar wel van een vroegere vriendin.  
 
Mevrouw Dohmen (1935, alleenstaand) vertelt heel weinig contacten in haar directe 
omgeving te hebben. Buren benaderen vindt zij geen goed idee. Als vraag voor een 
vrijwillige buurtgenoot heeft zij: iemand die meegaat met de dagtochten die zij maakt 
met de ouderenbond en haar vergezelt naar het winkelcentrum of bij andere 
uitstapjes. De enige persoon die zij noemt is een oude vriendin die recent buiten de 
stad is gaan wonen. Deze oude vriendin is verbaasd over de vraag, omdat ze al lang 
geen contact meer met mevrouw Dohmen heeft gehad. Ze wil graag een keer een kop 
koffie met haar drinken en over dagtochten met de ouderenbond wil ze wel 
meedenken. 
 
Ook de mensen die liever (extra) hulp van andere vrijwilligers dan buurtgenoten 
willen, hebben voornamelijk behoefte aan meer sociaal contact. 
 

WAT VINDEN DE BUURTBEWONERS? 
Wanneer iemand had aangegeven behoefte te hebben aan extra hulp uit de buurt, 
deden de casemanagers navraag bij de buurtgenoten die de mensen met dementie zelf 
noemden. Soms zeiden deze buurtgenoten wel bij calamiteiten beschikbaar te zijn, 
maar verder geen extra hulp te willen geven omdat ze bang waren overvraagd te 
worden. Een andere, vaker genoemde reden was dat men de betreffende persoon met 
dementie niet aardig vond. Dat was ook het geval in de hierboven beschreven casus 
van mevrouw Cornelisse, die graag extra hulp wilde van een buurvrouw en een 
buurman. 
 
Telefonisch contact gehad met buurvrouw De Bruyn. Zij is de afgelopen tijd druk 
geweest met mevrouw Cornelisse en ervaart het contact niet als prettig. Mevrouw 
Cornelisse is dwingend en doet een te groot beroep op haar. Buurvrouw wil wel op 
haar straatgenote blijven letten en voor haar klaarstaan, maar zich niet binden of 
anderszins voor de langere termijn vastleggen. Buurman Kamphuis vertelt zelf wat 
last van vergeetachtigheid te hebben. Hij is tachtig jaar en heeft geregeld contact 
met mevrouw Cornelisse. Buurman probeert hierin echter wat grenzen aan te geven 
omdat hij haar als claimend ervaart. Meedoen aan het project wil hij niet. Hij heeft 
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er geen behoefte aan om na zijn werkzame leven opnieuw in een structuur terecht te 
komen, zo zegt hij heel stellig.  
 
Wordt iemand echter wel aardig gevonden en is er een ‘klik’, dan kan (extra) 
buurthulp van vanzelf ontstaan. 
 
Buurtgenote Mik zag meneer Evers beneden vaak in zijn eentje op het bankje zitten, 
met zijn hondje. Hij zag er dan verdrietig uit. Mevrouw Mik heeft ook een hondje. Op 
een gegeven moment is ze in het voorbijgaan naar hem gaan zwaaien en heeft ze een 
gesprek aangeknoopt. Ze heeft hem gevraagd of hij af en toe wil koffiedrinken in het 
restaurant beneden in de flat. Eens per twee weken haalt zij hem op om koffie te gaan 
drinken. Meestal duurt dat zo’n anderhalf uur. Soms gaat er ook nog een andere 
flatbewoonster mee. 
 

ROL VAN DE CASEMANAGER 
Bij mensen met dementie die zeggen geen (extra) hulp nodig te hebben, is het voor 
de casemanager met name van belang de belasting van de betrokken mantelzorgers 
en vrijwilligers in de gaten te houden. Uit eerder onderzoek is immers bekend, dat 
daar waar de zorg te veel op één partij leunt, het risico van overbelasting groot is. Dit 
blijkt niet alleen voor partners en kinderen te gelden, maar ook voor buurtgenoten. 
 
Wanneer mevrouw Bakker haar pols breekt, krijgen zij en haar man versneld een 
plek toegewezen in een verpleeghuis. Na de verhuizing vertelt hun dochter dat haar 
ouders alles aan de buren vroegen, zeker toen haar vader geen auto meer mocht 
rijden. Samen met de buurvrouw gingen zij bijvoorbeeld elke week boodschappen 
doen. De buren durfden geen ‘nee’ te zeggen en pas nu, na de verpleeghuisopname, 
kan buurvrouw zich eindelijk weer ontspannen. Haar ouders bonkten op de muur van 
de buurvrouw als er wat was, aldus de dochter. Ook ’s nachts. Een personenalarm 
bij een zorgorganisatie wilden zij niet, dat vonden ze te duur.  
 
Do’s voor casemanagers dementie bij mensen die geen extra hulp nodig zeggen te 
hebben: 

• houd de belasting van mantelzorgers en vrijwilligers in de gaten; 
• verwijs eventueel door naar ondersteuningsvormen voor 

mantelzorgers/vrijwilligers; 
• zoek naar iemand in de buurt die kan helpen met praktische klusjes of bij 

calamiteiten; 
• houd in de gaten wanneer de persoon met dementie wel behoefte krijgt aan 

(extra) hulp. 
 
Bij mensen met dementie die wel (extra) hulp willen, is het van belang te kijken wat 
precies hun wensen zijn. De meeste mensen lijken behoefte te hebben aan extra 
sociale contacten. Sommigen willen die in de buurt, anderen juist niet. Die willen 
graag contacten met bekenden van vroeger, met een speciale dementievrijwilliger of 
met iemand van de kerk. Belangrijk bij alle contacten lijkt te zijn, dat er een ‘klik’ is 
tussen potentiële vrijwilligers en de persoon met dementie.     
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Do’s voor casemanagers bij mensen met dementie die extra hulp willen: 
• kijk met welke mensen in de buurt de cliënt al contact heeft; 
• ga binnen het (vroegere) sociale netwerk na wie er benaderd kunnen worden; 
• benader welzijnsorganisaties voor speciale dementievrijwilligers. 

 
Daarnaast is er een groep mensen met dementie die wel (extra) hulp nodig heeft, 
maar dit niet  kenbaar maakt of kan accepteren. Het kost casemanagers in deze 
gevallen veel tijd om vertrouwen te winnen, het (vroegere) sociale netwerk in kaart 
te brengen en mensen daaruit te benaderen. Ook is het benaderen van potentiële 
vrijwilligers voor de casemanagers dan soms lastig, omdat zij gebonden zijn aan hun 
beroepsgeheim ten opzichte van de cliënt.  
Wanneer er wel sprake is van behoefte aan extra hulp, maar mensen dit niet durven 
of kunnen vragen, biedt het inzetten van ‘sociale netwerkcoaches’ wellicht uitkomst. 
Dit zijn vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid om iemands sociale netwerk weer te 
activeren. Zij doen dit door bijvoorbeeld te focussen op wat mensen nog wel kunnen 
en op wederkerigheid. De bij het project betrokken welzijnsorganisaties zetten zich 
in om sociale netwerkcoaches speciaal voor mensen met dementie op te leiden. 
 

WEERBARSTIG 
Het doel van het project was om te verkennen wat casemanagers voor mensen met 
dementie kunnen doen om extra hulp in de buurt te organiseren. Dit lijkt van belang 
nu de overheid van mensen met dementie en andere ouderen verwacht dat zij langer 
thuis blijven wonen. Opvallend was dat maar een klein deel van de bij het project 
betrokken mensen met dementie (extra) hulp uit de buurt wilde. Door het 
kleinschalige en verkennende karakter van deze studie kunnen we geen conclusies 
trekken over het daadwerkelijke aantal ouderen met dementie in Nederland dat 
behoefte aan buurthulp heeft. Ons onderzoek laat echter wel zien dat de praktijk rond 
buurthulp voor mensen met dementie weerbarstig is, zowel van de kant van de 
potentiële hulpvrager als van de hulpverstrekker. Casemanagers blijken een drietal 
rollen te kunnen spelen bij het organiseren van extra hulp: mensen met dementie in 
contact brengen met buurtgenoten, met mensen uit hun vroegere netwerk en met 
welzijnsorganisaties voor dementievrijwilligers of ‘sociale netwerkcoaches’. 
Welke van deze drie rollen het wordt, is afhankelijk van de situatie en de wensen van 
de persoon met dementie. Als er eenmaal hulp is, is het belangrijk dat casemanagers 
in de gaten houden of buurtgenoten en andere vrijwilligers niet overbelast raken of 
overvraagd worden. Zeker bij dementie is dit van belang, omdat mensen dan zelf 
vergeten wat ze al hebben gevraagd en aan wie. Casemanagers kunnen in die 
gevallen doorverwijzen naar vormen van mantelzorgondersteuning. Het is de taak 
van gemeenten om ervoor te zorgen dat die er in voldoende mate zijn. 
Een ander belangrijk punt is dat veel mensen met dementie en hun kinderen gebaat 
zijn bij iemand in de buurt bij wie ze terecht kunnen voor kleine klusjes of praktische 
vragen. Casemanagers kunnen in dit geval per cliënt uitzoeken wie er daarvoor in 
aanmerking zou kunnen komen. Nog beter is het indien er een buurtconciërge 
beschikbaar zou zijn voor meer mensen in de wijk. Aan gemeenten en 
welzijnsorganisaties de taak om te bekijken welke buurtinitiatieven op dit vlak 
mogelijk zijn.  
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