
“Kleine veranderingen in ons huis maken 
het leven voor mij een stuk prettiger’’

Kijk snel voor meer informatie op:
www.langzultuwonen.nl

Tips voor comfortabel en veilig 
wonen met dementie

Voor nu en in de toekomst



Ouder worden kan gepaard gaan met vergeetachtig-

heid of dementie. Veel mensen met (beginnende) de-

mentie wonen gewoon thuis en willen dat ook graag. 

Een vertrouwde, herkenbare en veilige omgeving is 

dan extra belangrijk. Sommige kleine aanpassingen in 

uw huis kunnen het leven van de dementerende vaak 

al plezieriger en veiliger maken.

Tips om mee aan de slag te gaan

In deze folder geven we tips, waarbij we laten zien 

hoe mensen met dementie langer thuis kunnen blijven 

wonen. U ziet wat er zoal mogelijk is en waar anderen 

voor hebben gekozen. Bedenk daarbij wel dat niet alle 

tips bij iedereen even goed zullen werken, omdat de 

gevolgen van dementie van mens tot mens erg kunnen 

verschillen. Dit betekent dat u zult moeten uitprobe-

ren wat wel en niet werkt. 

Niet alles in één keer 

Omdat vertrouwdheid en herkenbaarheid belangrijk 

zijn voor mensen met dementie, is het beter om geen 

ingrijpende verbouwingen of veranderingen te doen, 

maar de woning liever in kleine stappen aan te passen.

Zelf aan de slag 

Met de meeste tips in deze folder kunt u zelf aan de 

slag. Producten zijn vaak te koop bij uw lokale bouw-

markt of thuiszorgwinkel, of online te bestellen. Hulp 

nodig? Dan is hulp van familie, vrienden, een ergo- 

therapeut, installateur, aannemer of een klussen- 

bedrijf een uitkomst.

Lees ook de folder ‘Tips voor comfortabel en veilig wo-

nen’. Hierin vindt u algemene tips voor het aanpassen 

van uw woning.

Tips voor binnen en buiten
Voor nú en met het oog op de toekomst

Woonkamer
Een krant lezen, televisie kijken of gewoon lekker met 

familie en vrienden bijpraten. De woonkamer is voor 

de meeste mensen een belangrijke plaats in huis. 

Wist u bijvoorbeeld dat voldoende licht in de woonka-

mer niet alleen goed zicht geeft, maar ook het dag- en 

nachtritme helpt behouden? En dat drukke patronen 

op gordijnen of behang onrustig kunnen maken? 

Meer woonkamertips:

• houd vitrage en zonwering zo veel mogelijk open

• leg spullen op een vaste, herkenbare plek

• herkenbare muziek, lichtjes en geuren zijn prettig

• korte en overzichtelijke looproute naar het toilet

 is belangrijk

• raamsloten voorkomen dat iemand via het raam

 naar buiten kan gaan

• vloerbedekking dempt geluid en voorkomt koude 

 voeten en onrust

• zware gordijnen dempen geluid en bewegen 

 minder bij een open raam

• de tv in een afsluitbare kast schermt het beeld 

 af; dit kan angst voorkomen

• denk aan drempelloze toegang van het terras

• kies apparaten met zo min mogelijk knoppen

• telefoon met foto’s op de toetsen helpt als een 

 nummer kiezen niet meer lukt

• pas op met hydrocultuurkorrels en giftige 

 planten; kunnen als eetbaar worden gezien.

Meer weten over langer 
zelfstandig blijven wonen?
Kijk op www.langzultuwonen.nl



”Bij pa en ma staan 
nu rode borden op 

de keukentafel”

”Sinds ma weet dat pa licht dementerend is, houdt 

ze er ook aan de keukentafel rekening mee. Ze heeft 

rode eetborden gekocht die goed opvallen op het 

lichte tafelblad. Die borden zijn van een sterke soort 

kunststof, kunnen niet kapot vallen. Vroeger zaten 

pa en ma ook wel eens in de woonkamer te eten, met 

bord op schoot. Nu eten ze altijd aan de keukentafel, ’s 

ochtends, ’s middags en ’s avonds, beiden altijd op de-

zelfde plaats aan tafel. Die vastigheid is goed voor pa. 

Bovendien heeft ie door de kookgeuren in de keuken 

meer trek. Daarom mogen schoonmaakluchtjes nooit 

lang in de keuken blijven hangen. Trouwens, bij zijn 

lievelingskostje, gebakken aardappelen en gehaktbal 

met uitjes, zou dat er volgens mij allemaal niets toe 

doen. Dat heeft hij altijd supersnel op!”

Rianne Edeling

Keuken
De keuken is vaak een gezellige plek in huis. Bij de-

mentie is het belangrijk dat de keuken ook een veilige 

en herkenbare plek is. Hoe? 

Enkele tips:

• geef spullen een vaste plek; zo zijn ze makkelijker  

 terug te vinden

• leg ‘gevaarlijke’ spullen (lucifers, messen) uit het  

 zicht of in een afgesloten kast

• liever ‘stille’ apparaten, zoals een geluidsarme

  afzuigkap

• ‘ouderwetse’ apparatuur wordt beter herkend

  dan moderne apparaten

• voorkom gevaarlijke situaties met koken met 

 een gasdetector of slot op het fornuis

• gebruik geheugensteuntjes zoals gele briefjes of 

 een boodschappenbord

• met verlichting in de keukenkasten vindt u 

 spullen gemakkelijker

• gebruik de oven of magnetron niet als bergruimte

• deuren, lichtknopjes en deurklinken zijn goed 

 zichtbaar met een contrastkleur

• rode en blauwe draaiknoppen op de kraan bieden 

 duidelijkheid over warm en koud water.

Hal
In de hal is altijd volop beweging. We gaan er naar bin-

nen en buiten, de trap op en af. Maar wat als dat als 

gevolg van dementie niet meer zo vertrouwd is?  

Enkele tips:

• trap met links én rechts een leuning

• verlichting liefst aan beide zijden van de trap

•	 felgekleurde	tape	of	reflecterende	strips	maken	

 eerste en laatste traptrede goed zichtbaar

•	 foto’s	of	posters	langs	de	trap	kunnen	afleiden

• hoog traphek kan voorkomen dat iemand 

 onbegeleid de trap neemt

• traplift kan een uitkomst zijn, maar roept soms 

 ook angstgevoelens op

• kapstok, schoenenrek en paraplubak aan één 

 zijde van de gang voor een veilige doorgang

• jassen en schoenen kunnen uitnodigen om naar 

 buiten te gaan; houd ze daarom uit het zicht

• gordijn dat de buitendeur uit het zicht houdt 

 voorkomt spontane wandelingen

• alles-uit-knop zet in één keer alle aangesloten

 apparaten uit.
Meer weten over wonen en
leven met dementie?
burgers.langzultuwonen.nl/dementie/



”Die hagelwitte 
toiletbril moest

eruit!”

“We hebben altijd wat gehad met de ideeën van Jan 

des Bouvrie. Annette misschien nog wel meer dan ik. 

We hadden vast nog in een wit interieur gewoond als 

zij niet die problemen met haar geheugen had gekre-

gen. Zelfs onze badkamer ziet er nu bont uit, gewoon 

omdat het moet. Een van haar dementieverschijnselen 

is dat ze dingen moeilijker uit elkaar kan houden, óók 

omdat ze slechter ziet. Een geheel witte toiletcom-

binatie zou haar verwarren. We hebben nu dus een 

zwarte toiletbril. Ook deur, deurklink en lichtknopjes 

springen eruit door onderscheidende kleuren. De te-

gels achter de wastafel hebben een zachtblauwe tint, 

dat is ook nog eens rustgevend. We hadden daar een 

zwart vlak willen creëren, maar dat is ons afgeraden 

omdat Annette dat als een dreigend diep gat zou kun-

nen ervaren. Gelukkig weet ze met al die contrasten 

haar weg in huis goed te vinden.”  

”Dankzij ons Mondriaan-interieur”, zegt Annette  

lachend.

Henk en Annette ten Berg

Toilet
De kleinste ruimte in huis, maar daarom niet minder 

belangrijk. Belangrijk is dat het toilet goed te vinden 

is. Dat kunt u doen door een afbeelding op de deur te 

plakken. Waar u nog meer op kunt letten? 

Enkele tips:

• wc-bril in contrastkleur is beter te zien

• luchtverfrissers en potpourri kunnen voor iets 

 eetbaars worden aangezien

• ventilator die op de lichtschakelaar is 

 aangesloten kan schrikreactie geven

• geef het lichtknopje een contrastkleur of laat het 

 licht met een sensor aangaan

• kies bij (vasculaire) dementie niet voor een 

 verhoogde toiletpot, maar voor wandbeugels

• dek de spiegel af of verwijder deze; het spiegel-

 beeld kan angst oproepen.

Badkamer
Mensen besteden vaak veel aandacht aan hun bad- 

kamer. Van praktisch tot luxe, van glanzend wit tot diep 

zwart, elke badkamer heeft een persoonlijk tintje. In uw 

badkamer is in elk geval een stroeve vloer aan te raden. 

Het is goed om van tevoren te controleren of de tegel 

die u wilt gebruiken ook stroef blijft als deze nat is. 

Een aantal tips:

• denk aan voldoende bewegingsruimte

• inloopdouches zijn veel toegankelijker dan 

 douchebakken of badkuipen

• douchekraan op goed bereikbare hoogte, naast 

 de waterstraal

• thermostatische douchemengkraan kan te heet 

 water voorkomen

• beugels en steunen zorgen voor extra veiligheid

• in hoogte verstelbare douchekop, handig bij 

 zittend douchen

• douchezitje voor extra comfort en veiligheid

• voldoende ruimte onder wastafel, voor wie zich 

 zittend wil wassen

• antislip(tegel)vloer

• extra toilet op slaapverdieping.



Slaapkamer
Een goede nachtrust is voor iedereen van groot be-

lang. Als u samen woont met iemand met (beginnen-

de) dementie is dat niet altijd vanzelfsprekend. 

Wist u dat de hardheid van de matras een rol kan spe-

len? Een te zacht bed kan mensen met dementie het 

angstige gevoel geven dat zij zweven, waardoor ze 

niet kunnen slapen. Een hard bed kan te veel prikkels 

geven, waardoor ontspannen lastig is. 

Meer tips: 

• verduister het slaapkamerraam ’s nachts goed

• mat met sensoren naast het bed of onder de 

 matras geeft een seintje bij verlaten van het bed

• voorzie kastdeuren en laden van afbeeldingen 

 die tonen wat erin zit

• leg dag- en nachtkleding ver van elkaar, dit helpt 

 ‘bijzondere’ kledingcombinaties voorkomen

• ventileer, maar zorg ervoor dat het raam met 

 raamuitzetter niet te ver open kan

• looproute van bed naar toilet zo kort mogelijk

• verlicht de looproute met nachtverlichting

• haal portretfoto’s of posters weg, want geven   

 soms gevoel ‘dat er iemand meekijkt’.

Rondom uw huis
Buiten zijn in de natuur ontspant. Geluiden, geuren 

en kleuren boeien en roepen herkenning op. Dat kan 

tijdens	een	wandeling,	op	de	fiets	of	in	uw	eigen	tuin.	

Meer buitentips:

• tuinhek maakt afsluiten van de tuin mogelijk

• de woning wordt herkenbaar met een kleur of 

 herkenningsteken op de deur

• bloembakken op hoogte maken het tuinieren 

 gemakkelijker

• trek vlinders en vogels aan met vlinderplant 

 of voerbakjes

• geurige kruiden van vroeger roepen herinner-

 ingen op (peterselie, rozemarijn, tijm en bieslook)

• fruitbomen, krokussen maken de seizoenen 

 herkenbaar; helpt bij het tijdsbesef

• voorkom afstapjes of zorg dat ze duidelijk te 

 zien zijn

• voorkom losliggende stenen

• pas op met giftige planten

• mobiele alarmering kan helpen bij (ver)dwalen.

In en aan 
uw huis
Sommige tips gelden voor uw hele huis. We zetten er 

hier een paar op een rijtje:

• symbolen of plaatjes geven herkenning; plak ze 

 op deuren, kasten, lades of potten

• voldoende licht geeft goed zicht en maakt actief; 

 zet de favoriete stoel bij het raam

• kleurcontrast helpt om dingen beter waar te 

 nemen; geef daarom deur, lichtknop, drempel of 

 wc-bril een afwijkende kleur

• demp het geluid in huis om onrust te voorkomen  

 met gordijnen, planten of vloerbedekking

• spullen en meubels van 50 of 60 jaar geleden 

 roepen meer herkenning op dan moderne spullen

• rookmelders: minstens één op de slaap-

 verdieping en bij voorkeur op elke verdieping

• hittemelders: op plekken waar veel gerookt 

 wordt en rookmelders dus ongeschikt zijn.

Bij wie kunt u 
terecht?
In sommige gemeenten zijn vrijwilligers actief die 

u thuis kunnen bezoeken voor een woningcheck.  

Samen met u bespreken zij wat er in uw woning aan- 

gepast zou kunnen worden. Zo’n bezoek verplicht  

u tot niets. Wilt u weten of er in uw gemeente  

Lang zult u wonen-vrijwilligers actief zijn, kijk dan op 

www.langzultuwonen.nl

Installatiebedrijven kunnen u helpen met verbeter- 

ingen in de badkamer en het toilet, verwarming,  

elektriciteit en huisautomatisering. Bij verbouwingen 

bieden architecten en aannemers uitkomst. Denk bij 

minder grote aanpassingen eens aan een klussen- 

bedrijf. Ook kunt u terecht bij bouwmarkten, als u zelf 

aan de slag wilt.

Voor hulpmiddelen, liften, beveiliging, meubilair en 

vloeren kunt u bij specialisten terecht. En de thuis-

zorgwinkel beschikt ook over veel kennis en handige 

producten. Gaan dagelijkse activiteiten lastiger? De 

ergotherapeut adviseert en helpt.



“Nu horen we 
meteen als moeder 
bij haar wandeling 
dreigt af te dwalen”

“Voordat moeder problemen met haar geheugen kreeg, 

liep ze ook geregeld dat stuk naar tante Jos. Zonder  

rollator, zonder stok, net als nu. Maar zo’n jaar geleden 

ging er wat fout. Ze belde in een heel andere straat zo-

maar ergens aan. Gelukkig kon die mevrouw haar weer 

naar huis brengen omdat in moeders jas een kaartje 

met haar adres zit ingenaaid. Toen moeder nog een keer 

verdwaalde, wisten we dat het te gevaarlijk werd. Maar 

ik kan doordeweeks niet zomaar met moeder gaan 

wandelen. Dat wil ze trouwens niet eens. Aan de ande-

re kant is het juist goed dat ze nu en dan buiten komt.  

Gelukkig kwam mijn man op internet een apparaatje 

tegen waarmee wij, en ook tante Jos, op ons mobieltje 

kunnen zien wanneer moeder de deur uit gaat. We kun-

nen volgen welke weg ze kiest en als ze afdwaalt rinkelt 

er een alarmbelletje. Tante Jos kan moeder dan snel  

oppikken. Zo werkt alles prima. Dat geeft ons een  

gerust gevoel.

Marjon Zeeman

Meer weten over wonen en
leven met dementie?
burgers.langzultuwonen.nl/dementie/

Ouder worden betekent soms ook dat bewegen moei-

lijker wordt. Het traplopen kost bijvoorbeeld meer 

moeite dan vroeger. Een drempel waar u vroeger  

zonder moeite overheen stapte, is nu wellicht een  

obstakel als u een rollator gebruikt. Naast verande-

ringen in de woning die handig zijn bij dementie, zijn 

er nog veel meer zaken die u kunt veranderen om het 

zelfstandig	wonen	comfortabeler	te	maken.	 

Enkele tips voor de omgeving:

• overweeg een slaapkamer en badkamer op 

 de benedenverdieping

• omgebogen deurklinken voorkomen dat u 

 blijft haken

• kabelgoten voorkomen struikelpartijen door 

 losliggende snoeren

• digitale deurspion of intercom met camera, goed  

 zicht op wie er voor de deur staat

• laat gladde vloeren stroever en dus veiliger 

 maken met een antislipbehandeling

 

• lage drempels (minder dan 2 cm hoog) naar toilet,  

 badkamer en berging

• met duidelijk zichtbaar huisnummer bent u   

 beter vindbaar voor hulpdiensten

• in hoogte verstelbare douchekop, handig bij 

 zittend douchen 

• douchezitje voor extra comfort en veiligheid

• voldoende ruimte onder de wastafel, voor wie 

 zich zittend wil wassen

• thermostatische (douche)mengkraan voorkomt 

 te heet water en kan verbranden voorkomen.

Wonen met comfort



“Met de verbouwing 
hebben we aan de 
toekomst gedacht”

Harold en Rita de Boer (59 en 51) hebben twee doch-

ters die allebei zijn afgestudeerd en met hun vriend 

samenwonen.

Rita: “Het is wel stil in huis, hoor. Daar moet ik aan 

wennen, maar het is ook wel prettig dat we het huis 

weer eens helemaal voor onszelf hebben. We gaan nu 

ook eindelijk de keuken verbouwen. Dat wilden we al 

heel lang, maar met twee studerende dochters was 

het	financieel	niet	haalbaar.”	

Harold: “We hebben wel meteen aan de toekomst ge-

dacht. We gaan op inductie koken, dat is veiliger dan 

op gas. De vaatwasser plaatsen we meteen op hoogte, 

hoeven we straks niet meer zo te bukken met uitpak-

ken. En mijn vrouw wilde graag veel lades en een apo-

thekerskast. Kun je overal makkelijk bij.” Het huis is nu 

wel aan de grote kant. “Maar”,  lacht Rita, “stel dat er 

straks kleinkinderen komen, dan hebben we daar ge-

noeg plaats voor!”

Harold en Rita de Boer

”Hij ergert zich niet 
meer aan de 

thermostaat”

“Nico is altijd goed geweest in techniek. Als er een 

nieuwe tv of computer moest worden geïnstalleerd, 

dan	deed	hij	dat	fluitend.	Niet	alleen	bij	ons,	maar	ook	

bij buren en familie. Toen hij meer en meer vergeet-

achtig werd, ging dat met die apparaten niet meer. 

We zijn nu al blij dat hij nog met de telefoon overweg 

kan. Dat moet dan wel met foto’s van de kinderen op 

de voorkeuzetoetsen. Wat echt niet meer lukte, was 

het instellen van de thermostaat. Met die draaiknop 

kon hij niet overweg. De ene keer was het te koud, en 

dan weer moesten de truien uit. Heel vervelend, nog 

wel het meest voor hem zelf. Hij werd er erg boos van, 

wat niets is voor hem. Het had niet veel gescheeld of 

hij had de thermostaat van de muur geslagen. En als 

ik dat apparaatje wilde instellen was de boot helemaal 

aan. Dat was zijn werk! Gelukkig had Mia, onze thuis-

hulp, iets gelezen over een thermostaat met alleen 

een hoog- en laagknop, zonder gedraai. Die mochten 

we van de installateur een paar weken proberen. Om 

een lang verhaal kort te maken, we hebben die ther-

mostaat nu al bijna een jaar. Nico regelt de tempera-

tuur met één druk op de knop: altijd goed! We zijn er 

blij mee ...”

Agaath Bekman (al 53 jaar getrouwd met Nico)



Meer weten over 
wonen en leven 
met dementie?

burgers.langzultuwonen.nl/dementie



Kijk snel op www.langzultuwonen.nl

Wilt u meer informatie?
Veel mensen met (beginnende) dementie wonen  

gewoon thuis en willen dat ook graag.  

Een vertrouwde, herkenbare en veilige omgeving is 

dan extra belangrijk. Hoe kunt u daarvoor zorgen?  

In dit boekje vindt u een aantal tips en ideeën.

Meer informatie en inspiratie vindt u op 

burgers.langzultuwonen.nl/dementie

Lang zult u wonen stimuleert bewoners om hun huis 

aan te passen, zodat zij er langer kunnen blijven  

wonen.

Lang zult u wonen 

info@langzultuwonen.nl

www.langzultuwonen.nl


