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19 april: Themabijeenkomst in Prinsenhof: “Wijs met medicijnen’ 

Graag willen we u nog eens herinneren aan de informatiemiddag van de 
seniorenraad op 19 april in Prinsenhof die gaat over het gebruik van medicijnen, 
toegespitst op ouderen. Op deze bijeenkomst komen een apotheker - Cyriel 
Verkroost van Apotheek De Schakel - en een huisarts i.o. – Sietske Jorritsma, 
werkzaam bij praktijk Vos – een uiteenzetting geven over medicijnen en hoe die 

veilig te gebruiken. Zij zullen o.a. ingaan op de kans op bijwerkingen, die stijgt met de leeftijd. Zij 
komen met handige tips en zullen alle vragen van de toehoorders beantwoorden. U kunt er zelf veel 
aan doen om uw medicijngebruik zo veilig mogelijk te maken. U bent welkom op donderdag 19 april 
van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Prinsenhof. Entree is € 2, - inclusief koffie met cake.  
 
 

Boeiende themabijeenkomst "Zou het dementie kunnen zijn?" 

Hoe je mensen kunt boeien en meeslepen over een onderwerp waar men niet zo makkelijk over 
praat, bleek op de themabijeenkomst op 15 maart in Prinsenhof over dementie, georganiseerd door 
de seniorenraad. Dat begon al met de eerste 
spreker, Leo Bisschops, voorzitter van Alzheimer 
ZO Brabant, die de toehoorders deed opveren 
met de uitspraak dat mensen met dementie bij 
ons horen, in de winkels, op straat, bij de 
kaartclub of voetbalclub. Waarvan ze al jaren lid 
zijn. Niet zich terugtrekken, maar hen erbij blijven 
houden, mee laten doen in de Bestse 
samenleving. Zeker nu mensen met dementie 
steeds langer thuis moeten blijven wonen. En nu 
hun mantelzorgers, meestal de man of vrouw of 
de kinderen, gemiddeld 20 uur per week 
besteden aan hun naaste en overbelast dreigen te raken. Niet verwonderlijk, want zij leggen de lat 
voor zichzelf alsmaar hoger. Daarom roemde de spreker o.a. de dagbesteding, de zorgboerderijen die 
maatwerk aanbieden en waar mensen met dementie actief bezig kunnen zijn, zodat de mantelzorger 
er even tussenuit kan.   
 

Tact en begrip. De tweede spreker, Serge Roufs, dementie-expert, 
kaderarts psychogeriatrie, gaf een overzicht van allerlei signalen die 
duiden op beginnende dementie. Hij wees op het belang van een goede 
diagnose. Want zonder een diagnose krijg je geen geld en dus geen 
toegang tot zorg en ondersteuning. Hij verbaasde met de uitspraak dat 
als je geheugenstoornis hebt, maar verder goed functioneert, er eigenlijk 

niet zoveel aan de hand is. Dat hoort bij ouder worden. Opmerkelijk was ook zijn uitspraak dat de 
grote meerderheid van mantelzorgers vrouw is, maar dat mannen vaak betere mantelzorgers zijn 
omdat ze er minder emotioneel bij zijn betrokken. Want de omgang met een partner met dementie 
vereist veel tact en begrip. Hij bevestigde dat medicijnen negatief kunnen werken, men er apathisch 



of meer gedesoriënteerd van kan raken. Een medicatiecheck is dus echt nodig. Wat heel belangrijk is: 
de psychische begeleiding. Die kan de stress flink verlichten, zowel bij de patiënt als bij de mantel-
zorger. 
 
Indringend.  De derde spreker, Harry Jannink van de Lionsclub Best Oirschot, liet zien wat er mo-
menteel gaande is om van Best een dementievriendelijke gemeente te maken, aangestuurd door het 
Platform Dementie. Hij prees het Alzheimercafé aan, 
waar elke 4e woensdag van de maand lezingen gehou-
den worden over allerlei aspecten van dementie, 
onderling gepraat wordt en ervaringen worden uitgewis-
seld. Op 28 maart gaat het over de dagbesteding. Hij 
wees op de training die het personeel van winkels en 
supermarkten nu krijgen in de omgang met mensen met 
dementie. Hij kondigde een 'simulatiecabine' aan, die in 
april drie weken lang in Best komt te staan, waarin je 
tijdens een rondgang van een half uur aan den lijve kunt 
ervaren waar mensen met dementie overal tegenaan 
lopen, een aangrijpende ervaring. Ook komen er indring-
ende films, theatervoorstellingen en voordrachten over mensen met dementie - altijd met een nabe-
spreking met het publiek.  
 
Vragen. Hierna beantwoordden de sprekers de vele vragen vanuit het publiek, zoals: "We zien als 
familie hoe ons vader steeds meer brokken maakt in het verkeer; hoe kunnen we hem uit de auto 
krijgen, als hij dat zelf niet wil?". Of: "Hoe haal ik mijn vrouw met beginnende dementie uit de ontken-
ningsfase?". Tot slot een laatste tip: de sites www.Dementie.nl en www.Samendementievriendelijk.nl 
voor vele tips en een onlinetraining hoe om te gaan met iemand met dementie. 
 
 

Wat doen de Zorgtrajectbegeleiders in Best?  

Als u bij uzelf, uw partner of familielid dingen opmerkt die mogelijk wijzen op beginnende dementie, 
kan men dat het beste eerst bij de eigen huisarts bespreken. Die kan dan doorverwijzen naar een van 

de 3 zorgtrajectbegeleiders in Best. Een 
zorgtrajectbegeleiders weet hoe met dementie om te 
gaan, herkent weerstand of hulpweigering, reacties die 
bij dementie vaak voorkomen. De 
zorgtrajectbegeleiders helpen bij het regelen van een 
diagnose door een daarin gespecialiseerde arts. Dat is 
belangrijk, want alleen dan komt er geld voor zorg en 
ondersteuning beschikbaar, De zorgtrajectbegeleider 
regelt een indicatie, de benodigde zorg, passende 
dagbesteding of allerlei andere vormen van ondersteu-
ning. Hij komt bij u thuis en leert daar de situatie goed 
kennen. Voor de familieleden heeft hij een luisterend 
oor. Hij biedt handvatten hoe u als mantelzorger het 
best om kan gaan met uw naaste met dementie. Naast 
vaste bezoekmomenten is hij telefonisch en op 

aanvraag beschikbaar. Zorgtrajectbegeleiders kunt u de eerste keer alleen bereiken via uw huisarts. 
 

Wat heeft het Alzheimer café te bieden? 

Om open over (mogelijke) dementie te kunnen praten is het Alzheimercafé in Best de 
gelegenheid bij uitstek. Het is mede opgericht door de seniorenraad en vormt het 
trefpunt voor alle mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden uit 
Best, Oirschot en Son en Breugel. Ook mensen die twijfelen of ze de eerste ver-
schijnselen van dementie hebben, komen hierheen om meer te weten te komen 
(“pluis of niet pluis”). Het Alzheimercafé geeft voorlichting en advies, signaleert be-
hoeften van mantelzorgers en vrijwilligers en het bieden van ondersteuning. Ze be-
vorderen ook de deelname aan het maatschappelijk verkeer, het zelfstandig functio-

neren van mensen met een beperking, en leggen verbinding met lokale initiatieven.  

http://www.dementie.nl/
http://www.samendementievriendelijk.nl/


De bijeenkomsten van het Alzheimercafé vinden maandelijks plaats in zalencentrum 't Zand tussen 
Best en Oirschot (Bestseweg 52, Oirschot, 0499-571817). Het is op elke 4e woensdag van de maand 
(behalve juli en augustus) en het is gratis. Ze duren van 19.00 tot 21.00 uur. Er is dan steeds een an-
dere gastspreker die weer een ander aspect van het leven met dementie belicht. Informatie over het 
Alzheimer Café Best, Oirschot, Son en Breugel kunt u krijgen bij Jan Verbeek, 06-41546859   
 

Bijzondere Theatervoorstelling ‘Ons kan niks gebeuren’ 

Op 14 mei in de Enck, Oirschot wordt een bijzondere theatervoorstelling opgevoerd: het stuk ‘Ons kan 
niks gebeuren’‘. Het gaat over een echtpaar dat de diagnose 'dementie' krijgt, wat het teweeg brengt, 
wat ze meemaken in de opeenvolgende fasen van de ziekte en hoe ze contact blijven houden met 
elkaar. Het stuk wordt opgevoerd door een team dat graag met ethische dilemma's aan de slag gaat. 
De spelers stellen er prijs op een nagesprek te hebben met de mensen in de zaal. Deze voorstelling 
van de theatermakers Jan Rau en Herman Giebels is van 14.00 tot 16.00 uur en is gratis. Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom kun je je nu al aanmelden via ine-meijer@hotmail.nl. 
De kaartjes kosten €2,50, inclusief een consumptie. De kosten kunnen worden overgemaakt op het 
rekeningnummer:NL10 INGB 0650 5299 52 t.n.v. Lionsclub Best-Oirschot, onder vermelding 
van: kaarten De Enck. Na ontvangst van de betaling worden de kaarten op naam van de besteller 
gereserveerd en kunnen voor aanvang van de voorstelling worden opgehaald bij De Enck. 

 
 

Verzilverlening: dé oplossing voor betaalbare woningaanpassingen 

Sinds februari 2018 is er een oplossing voor een probleem, dat steeds nijpender wordt naarmate we 
ouder worden. Namelijk hoe we aan het geld komen om onze woning te laten aanpassen aan onze 
leeftijd om ongevallen te voorkomen. De banken zijn erg terughoudend en via de overheid (Wmo) 

kunnen er ook geen voorzorgsmaatregelen betaald 
worden. Een zgn. ‘blijverslening’ van het VNG leek een 
oplossing, maar daarvoor blijken de voorwaarden weer 
veel te streng.  
En nu komt de SVN (Stimuleringsfonds Huisvesting 
Nederland) namens de gemeenten met de zoge-
naamde ‘verzilverlening’.  Daarbij kan 80% van de 
WOZ-waarde worden bijgeleend om de woning aan te 
(laten) passen. De maandelijkse rente hoef je niet te 

betalen: die wordt bij de lening bijgeschreven. Je bestaande inkomen blijft dus gewoon besteedbaar. 
Daarnaast is de hypotheekrente uitzonderlijk laag en blijft vast.   
Een voorbeeld: Je sluit een lening om de woning aan te passen voor een slaapkamer en inloopdou-
che beneden voor € 20.000. De afsluitkosten (eenmalig € 475) en de rente (nu 1,7%) wordt bij de le-
ning bijgeschreven. Dan zou na 40 jaar de schuld aangegroeid zijn tot € 39.253.  Voor eigen rekening 
komt alleen de hypotheekverhoging bij de notaris.  
 Aanvragen doe je bij de gemeente. De SeniorenRaad heeft bij de gemeente Best aangedrongen op 
deze vorm van financiering en we verwachten dat deze mogelijkheid op korte termijn wordt doorge-
voerd in Best. Meer informatie is te vinden op www.svn.nl/nieuwsdetail/2018/02/07/zo-werkt-de-
verzilverlening. Contactpersoon: Leo van Zeeland, woonconsulent Wonen op z’n Best (tel. 0499-
399334, lamvanzeeland@onsbrabantnet.nl ). 
 

Beleidsdocument van de gemeente over verkeer en mobiliteit 

Onder de naam ‘Best mobiel’ heeft B&W een nota opgesteld, waarin het beleid voor verbetering van 
de mobiliteit in Best wordt beschreven. En ook een uitvoeringsprogramma voor 2018/2019. Dat is 
mede gebaseerd op een eerder gehouden participatiebijeenkomst met de inwoners. Daarin werd o.a. 
aangegeven dat er meer moet worden geïnvesteerd in de fiets, het onderhoud van fietspaden beter 
kan, maar dat ook een goede bereikbaarheid voor de auto en het parkeren belangrijk is, m.n. in het 
centrum en de stationsomgeving. Daar mag ook meer ingezet worden op toegankelijkheid voor de 
voetganger.  
De beleidsnota geeft aan via welke speerpunten men de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit 
van de leefomgeving de komende jaren wil verbeteren voor alle soorten verkeersdeelnemers.  In het 
Uitvoeringsprogramma worden concrete voorstellen beschreven voor de jaren 2018-2019 en voor 
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2020-2022, die in een bijlage nog verder zijn uitgewerkt. Bent u geïnteresseerd, bekijk bovengenoem-
de stukken dan in de website: www.gemeentebest.nl/beleid-in-best#openbare-ruimte. 

 

http://www.gemeentebest.nl/beleid-in-best#openbare-ruimte

