
  

Column: Anders en normaal 
 
Een verwarde vrouw belt aan. Ze wil de weg naar Onderdijk weten. Na een uitgebreide uitleg rijdt ze weg. 
Maar niet richting Onderdijk. Ze verdwijnt uit het zicht, richting Enkhuizen. Snel de auto in, achter haar aan. 
Het is donker en het waait, ze loopt intussen naast haar fiets. Misschien is thuisbrengen een beter idee.  
De fiets gaat de achterbak in en de mevrouw stapt in. In de auto vertelt ze dat haar man is overleden.  
Ze wil niet dat haar zoons weten dat ze verdwaald was, ze maken zich al genoeg zorgen.  
Eenmaal in Onderdijk zwaait ze in de steeg, bedankt voor het thuisbrengen. 
 
Het is nu een jaar geleden. Ik had destijds best wat handvatten willen hebben. Hoe kom ik erachter dat ze op 
de plek woont waar ik haar heb afgezet? Heeft deze vrouw gewoon een slechte dag of is er meer aan de hand? 
Ik vermoedde dat er sprake was van dementie, maar wie ben ik? Ik heb nooit met dit ziektebeeld te maken 
gehad. 
 
Komende raadsvergadering wordt een besluit genomen over het Plan van aanpak voor een dementie-
vriendelijke gemeente. CDA Drechterland steunt het voorstel om inwoners meer informatie te geven over 
dementie en over hoe je met mensen met dementie om kunt gaan. Voor Drechterland is de verwachting dat 
het aantal inwoners met dementie gaat stijgen van 320 in 2020 naar 710 in 2040.  
 
Omdat mensen langer thuis blijven wonen, zal de omgeving ook vaker te maken krijgen met mensen met 
dementie. Hoe fijn zou het zijn als mensen niet vreemd opkijken als mensen een beetje ‘anders’ doen?  
Dat we niet met een boog om mensen heen lopen die eigenlijk wel wat hulp kunnen gebruiken?  
Dat degene die je liefhebt in het winkelcentrum wordt opgevangen door mensen die weten dat er iets aan de 
hand kan zijn. Dat de vrijwilliger bij de sportclub op zijn eigen manier nog een bijdrage aan de vereniging kan 
leveren. Laten we elkaar helpen om zo lang mogelijk mee te doen in onze gemeenschap.  
 
Hoe ik het een volgende keer zou doen? Ik kreeg later handige tips van een deskundige van Geriant.  
Ik kwam erachter dat de uitleg van de route waarschijnlijk te lang was: korte zinnen zijn beter.  
En bij het thuisbrengen zal ik een volgende keer meelopen met de verwarde dame. Om te zien dat ze haar huis 
in komt. Zodat ik zeker weet dat ze veilig thuisgekomen is.    
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             Voel je thuis in Drechterland! 

 Drechterland 
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