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Toekomstgericht huisvesten voor mensen met dementie



Toekomst gericht huisvesten …

• … voor mensen met dementie
(1 op de 5 mensen krijgt het)

• Vanuit welke visie kiest u voor welk vastgoedconcept?
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Dementie (fasering)

• Bedreigde ik (begeleidingsniveau, ‘gewoon’ thuis)
• Mensen in deze fase wonen vaak nog gewoon thuis. Zij kunnen zichzelf nog redelijk redden, er is alleen sprake van 

lichte geheugenproblematiek. Deze mensen proberen alles zo goed zo zelfstandig mogelijk te doen. Hiervoor 
gebruiken zij vaste, vertrouwde structuren en handelingen. De oudere met dementie leeft in het hier en nu.

• Verdwaalde ik (verzorgingsniveau ZZP 4)
• Mensen in deze fase hebben veel meer hulp nodig; zij kunnen zichzelf niet meer geheel zelfstandig redden en zijn 

afhankelijk van anderen. Deze mensen zijn minder goed georiënteerd in plaats, tijd en persoon, met als gevolg dat zij 
soms in het heden en soms in het verleden leven, denken, voelen en handelen. 

• Verborgen ik (verzorgingsniveau/verpleegniveau → ZZP 4/ZZP 5)
• In deze fase wordt de dementerende afhankelijker en geleidelijk aan nemen de cognitieve functies verder af. De 

dementerende leeft vaker in het verleden dan in het heden en heeft vaak geen boodschap aan de realiteit. Contact 
moet vaak vanuit de hulpverlener komen. Handelingen worden moeilijker of blijven uit. 

• Verzonken ik (verpleegniveau → ZZP5/7)
• In deze fase is het dementeringsproces zo ver voortgeschreden dat de oudere volledig afhankelijk is van hulp. Hij 

leeft voornamelijk in het verleden of in een tijdloze innerlijke wereld. Handelingen zijn vaak niet doelgericht. De 
oudere heeft nauwelijks herkenning van de wereld om hem heen. Het contact moet vanuit de hulpverlener komen.

3 Bron: Verdult en van der Kooi → Grondleggers belevingsgerichte zorg



Visie→ waar gaan jullie voor?

• Zo lang mogelijk thuis?

• Altijd thuis?

• Passende woon- zorg- of leefomgeving?
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Waar (visie) gaan jullie voor?

• …

• …

• …

• …

• …

• …
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Woon(vastgoed)concepten

1) Eengezinswoning

2) Appartement

3) Aanleunwoning

4) Woonzorgcomplex

5) Serviceflat

6) Levensloopbestendige woning

7) Kangoeroewoning

8) Mantelzorgwoning

9) Gemeenschappelijk wonen voor ouderen

10) Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden

11) Thuishuis

12) Moderne hofjes

13) Particulier wooninitiatief

14) Gestippeld wonen

15) Harmonica wonen

16) Kleinschalig wonen

✓ Combinaties wonen/zorg – onderwijs → Muzerijk, Oss

✓ Samenwerking onder één dak→ Hart van Vathorst

✓ Wonen al dan niet met (zware) zorg → Leyhoeve, Tilburg

✓ Meergeneratie → Eikpunt, Lent

✓ Hofjes voor eigentijdse ouderen → Knarrenhof, Zwolle

✓ Zware (dementie) zorg → Tabitha, Den Haag

✓ Wenwille → Sprank, Drachten

✓ Zorgerf Buitenland → Nijkerk

✓ Verbinden, genieten, ontplooien, leven! → Parkentree, Schiedam

✓ Gezinshuizen (Thomas) → Landelijk

✓ Hergebruik → Samen Anders, Rotterdam - Bruishuis, Arnhem



Woon- en leefomgevingen
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vastgoedconcepten

Gebouw opzet 

• Zelfstandig wonen 
• (40 – 65 m2) + beperkt gemeenschap

• Kleinschalige groepswoning 
(28 – 35 m2) + veel gemeenschappelijk

Locatie en omgeving

• In het groen

• In de stad
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Cardia, Den Haag
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Zorgerf Buitenland, Putten



Barneveld, Neboplus
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Senior Smart Living, Schiedam



De financiële exploitatie

• Locatie omvang → 24, 36, 60, … bewoners/cliënten

• Groepsgrootte → 6, 7, 8, 12, 30 bewoners/cliënten

• Scenario’s voor flexibiliteit (krimp, groei, etc. )

• →maak de berekeningen!
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Woonconcepten → welke kies jij?

• 1. Aanleunwoning

• 2. Woonzorgcomplex

• 3. Serviceflat

• 4. Levensloopbestendige woning

• 5. Kangoeroewoning

• 6. Mantelzorgwoning

• 7. Gemeenschappelijk wonen voor ouderen

• 8. Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden

• 9. Thuishuis

• 10. Moderne hofjes

• 11. Particulier wooninitiatief

• 12. Gestippeld wonen

• 13. Harmonicawonen

• 14. Kleinschalig wonen

✓ Combinaties wonen/zorg – onderwijs → Muzerijk, Oss

✓ Samenwerking onder één dak→ Hart van Vathorst

✓ Wonen al dan niet met (zware) zorg → Leyhoeve, Tilburg

✓ Meergeneratie → Eikpunt, Lent

✓ Hofjes voor eigentijdse ouderen → Knarrenhof, Zwolle

✓ Zware (dementie) zorg → Tabitha, Den Haag

✓ Wenwille → Sprank, Drachten

✓ Zorgerf Buitenland → Nijkerk

✓ Verbinden, genieten, ontplooien, leven! → Parkentree, Schiedam

✓ Gezinshuizen (Thomas) → Landelijk

✓ Hergebruik → Samen Anders, Rotterdam - Bruishuis, Arnhem



Tot slot, ‘een geheim’

• Studiereis Japan (Okinawa → Bluezone)

• Langer gezond ouder worden→ wie wil dat niet?

1) verbondenheid met elkaar,

2) het hebben van een levensdoel,

3) veel dagelijkse beweging zoals wandelen en tuinieren,

4) regelmatig niksen

5) en met mate eten (vooral bonen en af en toe gevogelte).
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Woonvormen, enkele vragen …

• Met wie? → misschien meer doelgroepen (ontschotten & samenwerken)

• Met hoeveel? → misschien toch wat groter (economischer)?

• Waar? → welke voorzieningen zijn echt belangrijk?

• Hoe groot? → misschien kleiner qua ruimte (betaalbaar)?

• Wat samen? → deeleconomie?



Dus vraagstuk voor visie

• Primair indivudueel of juist gericht op samen?

• Schaalgrootte locatie?

• Schaalgrootte groepen/structuur

• Locatie-verbinding→ inclusiviteit, verbinding

• En waar blijft het levensdoel?
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