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Verhuizen naar een nieuw thuis
voor mensen met dementie
Een hersenbloeding maakte in april 2016 abrupt een einde aan
zelfstandig wonen van mevrouw Riet van Krimpen (87) in Rotterdam.
Na haar revalidatie in Vivium Naarderheem vond ze, dichtbij haar
dochters, een nieuw thuis in De Bolder in Huizen.
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Zes weken woont ze nu in het tweekamerappartement
op afdeling De Lindenlaan. “En dat bevalt uitstekend”,
zeg mevrouw Van Krimpen resoluut. “Het leefgedeelte,
de ruimte, bevalt me hier en net als thuis heb ik hier
een terras. Dan kan ik makkelijk even naar buiten
stappen.” Boven haar hangt een groot schilderij van
de haven van Rotterdam.
Ze was samen met haar dochters op vakantie toen
ze een hersenbloeding kreeg. “Ik ben nooit meer
thuis geweest.” Dochter Louise de Bruijn knikt. Ook
zij moest afscheid nemen van haar ouderlijk huis.
“Tijdens haar revalidatie werd duidelijk dat ze niet
meer naar huis kon. Dat was ook voor ons wel even
wennen. Waar kan ze dan wel dichtbij ons met enige
mate van zelfstandigheid besloten wonen met een
indicatie voor dementie?”
De zussen uit Bussum en Huizen bezochten
verschillende locaties in het Gooi. De Bolder sprong
er voor hen uit: ‘in de buurt, aardige mensen en
ruimte’. Ze gingen ook naar een familieavond voor
nieuwe bewoners. Louise: “Dat was zeer informatief
en je hoort andermans ervaringen. Als dit je overkomt
als familie, heb je geen idee wat de mogelijkheden
zijn. Gelukkig hielp Mary (Magielsen, sociaal agoog
bij Vivium) ons daarbij. Zij heeft het overzicht en de
ervaring.”

markt, een kledingzaak of supermarkt. Ook voor ons
is het fijn dat ze nu zo dichtbij woont en dat we weten
dat er op haar gelet en voor haar gezorgd wordt. Alles
–van kapper en fysio tot aan een arts- is hier in huis. In
Rotterdam moest dat allemaal georganiseerd worden.
Dat scheelt zoveel tijd en energie voor haar en voor ons;
die kunnen we nu samen besteden aan leuke dingen.”

Meer weten over wonen voor
mensen met dementie?
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–
‘Ik drink koffie waar ik wil, zit weer
achter mijn naaimachine die ze uit
Rotterdam hier hebben gebracht
en doe mee aan gym en de
wandelgroep.’
Mevrouw Van Krimpen is vergeetachtig, heeft
concentratieproblemen en loopt nu met een rollator.
Met hulp en zorg heeft ze haar eigen ritme en leven
weer opgepakt. Monter: “Ik drink koffie waar ik wil, zit
weer achter mijn naaimachine die ze uit Rotterdam
hier hebben gebracht en doe mee aan gym en de
wandelgroep.” Zelf koken en boodschappen doen
gaat niet meer. “Ik ga hier uiteten in het restaurant.
Laatst heb ik er met mijn vriendinnen uit Rotterdam
ook geluncht.”
Even wachten op hulp bij persoonlijke verzorging
vindt ze soms moeilijk. “Maar ja, ik kan en mag niet
alles meer alleen doen”, berust ze. “En het is hier wel
een dorp, hoor”, zegt de stadse. “Je kunt nergens
winkelen en er is geeneens een bushalte voor de
deur.” Louise grinnikt: “Maar nu hebben we een
regiotaxipasje, hè mam. Gaan we samen naar de

E-health bij u thuis?
Waar mogelijk zet Vivium e-health
oplossingen in die aansluiten bij uw
wensen en behoeften. Hierbij kunt
u denken aan Beeldzorg, speciale
telefoons, dagritme klokken, een
GPS tracker, leefstijlmonitoring en
zo zijn er nog talloze opties.
Deze producten kunnen helpen ervoor te zorgen
dat u langer en prettiger thuis kunt blijven wonen.
Vaak is er niet maar één oplossing. Belangrijk is te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Wat het beste past, is aan u als gebruiker. Denkt
u dat technologische ondersteuning of andere
innovatie in uw thuissituatie goed van pas komt?
Kijk dan op www.vivium.nl/e-health of bel Vivium
Klantenservice (035) 6 924 924.
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