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Overlegplatform dementie 
14 november 2017

Wie ben ik?

o Celeste Vermeulen 
o Ergo adviseur 
o Dienst Thuis Blijven Wonen

� advies en ergotherapeutische begeleiding aan huis
� Gratis voor leden CM en Landelijke Thuiszorg regio 
Mechelen – Turnhout 
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Inkomhal / Trap 

Inkomhal / Trap 
Situatieschets: 

Mijn man komt niet vaak meer buiten en is iets 
moeilijker te been. Hij draagt vaak pantoffels, maar 
hierdoor glijdt hij soms van de traptreden.  
Aangezien wij nog boven slapen en hij ’s nachts af 
en toe begint te dwalen heb ik ook angst dat hij 
eens van de trap zal vallen. 

Inkomhal / Trap
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Inkomhal / Trap 

Woonkamer 

Woonkamer 
Situatieschets: 

Mijn moeder gaat elke vrijdag dansen in het lokaal 
dienstencentrum bij ons in de buurt. Soms vergist 
ze zich echter van dag of weet ze niet juist welke 
dag het is. Vroeger belde ze daarom geregeld om te 
vragen wanneer zij moest gaan dansen, dit lukt nu 
ook steeds minder. 
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Woonkamer

Woonkamer 

Keuken 
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Keuken
Situatieschets:

Iedere avond voor ik ga slapen maak ik voor mezelf nog 
een warme kop thee. Ik zet de pan met water op het vuur 
en ga daarna televisie kijken.
Al enkele keren vergat ik dat ik water op het vuur had 
staan en was dit volledig opgekookt of overgekookt of had 
ik het vuur aan gezet zonder een pan op te plaatsen, maar 
was daarna naar de woonkamer gegaan. Bij het terug 
voorbij lopen in de keuken zag ik dan dat het vuur al een 
hele tijd aan stond. 

Keuken

Keuken 
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Badkamer / Toilet 

Badkamer / Toilet 

Situatieschets: 

Mijn echtgenoot staat ’s nachts geregeld op om 
naar het toilet te gaan. 
De laatste tijd vindt hij echter niet steeds het toilet 
wat zorgt voor ongelukjes of gebruikt hij in het toilet 
een vuilnisemmer in plaats van het toilet. 

Badkamer / Toilet 
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Badkamer / Toilet

Badkamer/ Toilet 

Slaapkamer 
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Slaapkamer 
Situatieschets: 

Mijn vader loopt er niet steeds meer goed gekleed 
bij. Soms doet hij een trui aan in de zomer of doet 
hij eerst zijn trui en dan pas een T-shirt aan. 
Hij droeg vroeger ook steeds keurige 
veterschoenen, maar aangezien hij deze niet meer 
kan openen en sluiten loopt hij op zijn kousen of 
met pantoffels, ook buitenshuis. 

Slaapkamer 

Slaapkamer 
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Bedankt voor jullie aandacht! 


