
 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 24 april 2018   

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en verschijnt onregelmatig. In de nieuwsbrief wordt gezocht naar een mix van 
ontwikkelingen rond zorginnovatie en nieuwtjes over activiteiten van DAZ. Wij vergroten graag het bereik van de 
nieuwsbrief. Wilt u daarom collega’s of andere belangstellenden attenderen op het bestaan van deze nieuwsbrief en vragen 
om zich ook aan te melden via www.anderszorgen.nl? 

 

China 
Vorige week is een grote handelsmissie naar China geweest, onder leiding van premier Mark Rutte. De 
Healthcare-delegatie stond onder leiding van minister Bruins. Hans Becker en Ruud Dirkse maakten deel uit 
van deze handelsmissie en Healthcare-delegatie. Hans Becker is de voormalig CEO van Humanitas Rotterdam 

en sinds kort directeur van zorgresidence Roosenburch. Met zijn 76-jaar was hij de oudste deelnemer aan de 
missie.  

    
 
In China zijn de vraagstukken rond de zorg voor steeds meer ouderen groot. Er is veel behoefte aan meer en 

andersoortige woonzorgcentra, thuiszorg is bezig met een professionaliseringsslag, dagbesteding staat nog in 
de kinderschoenen, er is pas in beperkte mate sprake van een ketenbenadering rond ouderen. Ouderenzorg, 
waaronder de dementiezorg, is nog veelal op een medisch model gebaseerd. Uitdagingen te over dus. 
Hans en Ruud zijn gevraagd naar China te komen, omdat hun visie zo goed aansluit bij de ontwikkelingen die 
men in China wil doorvoeren.  

 
 

Becker en Dirkse kijken met veel plezier terug op hun reis naar China. Becker: “We hebben leuke contacten 
opgedaan, met vele uiteenlopende partijen. Van investeerders tot organisaties in de ouderenzorg, van 
overheid en verzekeraars tot wetenschappers en hoogleraren. De eerste locatie die gedeeltelijk volgens mijn 
filosofie werkt, is al gestart. Onze aanpak met de ‘extended family-approuch’ sluit goed aan bij de Chinese 
situatie en de één-kind-problematiek aldaar. Rond de missie was alles echt perfect georganiseerd.” Dirkse: 
“Het ziet er naar uit dat wij betrokken worden bij enkele bouwprojecten, dat DemenTalent ook in China gaat 
starten en dat we daar gaan trainen. Ook worden onze boeken waarschijnlijk in het Chinees vertaald en 

gepubliceerd, zoals met het eerste boek van Hans Becker al gebeurd is.” Dirkse en Becker verwachten vaker  

http://www.anderszorgen.nl/


naar China te gaan om zo een uitwisseling tussen beide landen op te bouwen: “het is ook gewoon leuk om te 
doen”. 

Ruud Dirkse: “Onze thuisbasis is en blijft Nederland. Met DAZ blijven wij organisaties in de ouderenzorg 
ondersteunen op de drie onderwerpen waarop wij ons concentreren:  

1. Dementie 

2. Bewegen-activeren-participeren 
3. Samenwerken formele-informele zorg; meer actieve familieleden 

Dit doen we door project(bege)leiding, training, coaching en advisering. Vooral kijken naar wat mensen wel 

kunnen. Hospitalisering tegengaan. Denken en handelen in mogelijkheden. Dankzij onze 13 jaar ervaring in 
de Nederlandse ouderenzorg, kunnen wij in China het nodige betekenen in de veranderingsprocessen daar. 
Wij merken ook dat onze Nederlandse klanten/partners het leuk vinden om mee te werken aan 
uitwisselingsprogramma’s Nederland-China. Lijkt dit ook jouw organisatie leuk, laat het ons weten.”  
 

Muziek naar een hoger plan in jouw organisatie? 

Muziek heeft veel invloed op het functioneren van mensen. Dat geldt zeker ook 
voor ouderen en voor mensen met dementie. Gerichte muziekinterventies 
kunnen goed helpen bij de ondersteuning en begeleiding van mensen met 
dementie. DAZ, Reliëf en de Nederlandse Vereniging voor muziektherapie 
hebben een ondersteuningsprogramma ontwikkeld om muziek op een hoger 

plan te brengen binnen zorgorganisaties. Dit programma gaat over drie dingen: 
1. Hoe zorgen we dat nog meer en nog beter gebruik gemaakt gaat 

worden van muziek in de dementiezorg? 

2. Hoe zorgen wij daarbij voor goede samenwerking tussen muziektherapeuten en 
verzorgenden/verpleegkundigen/vrijwilligers/familie? 

3. Hoe zorgen we dat de nieuwe interventies breder toegepast worden. 
In deze aanpak staat maatwerk per organisatie voorop. Hoe sluiten we zo goed mogelijk aan bij wat er al is, 

maar worden ook forse stappen voorwaarts gemaakt? In de bijlage bij deze nieuwsbrief zit een flyer over 
onze ondersteuning. Belangstelling? Mail ons, info@anderszorgen.nl. 
 

DemenTalent start ook in Den Haag 
In navolging van vele andere plekken in Nederland start DemenTalent ook in Den Haag. We beginnen met 
twee pilots. Eén in de Schilderswijk/Transvaal, specifiek gericht op één of meerdere groepen migranten, en 
één in Loosduinen, echt buurtgericht, waarschijnlijk geconcentreerd op mensen met dementie en 
vrijwilligerswerk in een beperkt aantal straten.  
In veel gemeenten lopen de onderhandelingen over de nieuwe colleges van B&W nog. Naar verwachting zal 
in een groot aantal gemeenten in de collegeakkoorden worden opgenomen, dat men extra stappen wil zetten 
naar een dementievriendelijker samenleving. DemenTalent past hier uitstekend bij. Wijs svp ook jouw 

gemeente hierop. Nog beter: vorm samen met enkele anderen een initiatiefgroep, nodig ons daarbij uit en 
samen gaan wij ook in jouw gemeente of jouw wijk proberen DemenTalent te realiseren.  

Bekijk ook de DementieVlog van Ruud Dirkse over DemenTalent: www.moderne-dementiezorg.nl.  
Zie voor meer info over dementievriendelijke gemeenten bijgaande flyer. 
 

7 juni: Congres BestCare4Dem 
Dit jaar bestaan de ontmoetingscentra dementie 25 jaar. Daarom is op 7 
juni een congres. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 145 
ontmoetingscentra dementie. In Engeland, Polen, Italië, Aruba en Australië 
draaien inmiddels ook ontmoetingscentra. Vele andere landen overwegen 

met ontmoetingscentra te gaan werken. Ook in Nederland groeit het aantal 
ontmoetingscentra dementie nog hard. 
Ontmoetingscentra dementie worden wetenschappelijk goed gevolgd. De 
toegevoegde waarde is meer dan bewezen. Waarin verschilt een 
ontmoetingscentrum van traditionele dagbesteding/dagopvang? Er zijn 
zowel programma’s voor mensen met dementie als voor mantelzorgers. Er 
wordt vooral gebruik gemaakt van bewezen interventies met veel aandacht voor bewegen en vrije expressie. 

Er zijn gestructureerde dagprogramma’s. Ontmoetingscentra zijn bij voorkeur niet in zorglocaties, maar 
gewoon in de wijk gehuisvest. Psychosociale benadering staat centraal.  

Ontmoetingscentra ontwikkelen zich door. Bijvoorbeeld via het onderzoeksproject Ontmoetingscentra3.0, 
waarin de koppeling met de STAR-educatie, Dementelcoach en DemenTalent wordt uitgeprobeerd en 
wetenschappelijk gevolgd. Het congres van 7 juni staat dan ook in het teken van nieuwe inzichten, van leren 
van elkaar. In de aanloop naar het congres is er een Poëzie- en Kunstwedstrijd, waarvan de winnaars tijdens 
het congres bekend gemaakt worden. Het congres is in het DeLaMar Theater in Amsterdam. 

Meer info en aanmelden: https://www.vumc.nl/onderwijs/map/domein-symposia-congressen/Overzicht-
symposia-congressen/20180607BestCare4Dem/.  
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  

DAZ, Orchideestraat 15,  
1214 BG Hilversum, 035-6220336 

W: www.anderszorgen.nl  
E : info@anderszorgen.nl 

                 
 
 

mailto:info@anderszorgen.nl
http://www.moderne-dementiezorg.nl/
https://www.vumc.nl/onderwijs/map/domein-symposia-congressen/Overzicht-symposia-congressen/20180607BestCare4Dem/
https://www.vumc.nl/onderwijs/map/domein-symposia-congressen/Overzicht-symposia-congressen/20180607BestCare4Dem/
http://www.anderszorgen.nl/
mailto:info@anderszorgen.nl

