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Verbeter uw levenskwaliteit  

dankzij enkele eenvoudige trucjes { {  voorwoord
Onderzoek om de werking van de verschillende organen in ons 
lichaam beter te begrijpen, gaat met rasse schreden vooruit. De 
werking van de hersenen daarentegen blijft echter grotendeels 
een mysterie.

Een van de belangrijkste functies van dit nobele orgaan, is die van 
het geheugen. De werking van ons geheugen blijft echter nog een 
groot vraagteken. Waarom en hoe onthouden we? Waarom kun
nen we ons soms de naam van iemand niet herinneren, hoe hard 
we ons ook concentreren, en schiet die ons plots enkele minuten 
later zomaar te binnen? Waarom kunnen we ons gebeurtenissen 
uit een ver verleden tot in het kleinste detail herinneren, maar 
weten we niet meer exact wat we vorige week deden? 

Een ding is zeker, ons geheugen wordt min
der goed naarmate we ouder worden. Zozeer 
zelfs dat het ons dagelijkse functioneren aan
tast en we moeite krijgen om nieuwe dingen 
aan te leren.

Deze gids biedt een overzicht van tal van 
kleine en slimme aanpassingen die u in uw 
woning kunt toepassen. Stapsgewijs en kamer 
per kamer leert u hoe u kleine geheugenpro
blemen kunt omzeilen. Zo geeft u uw falende 
geheugen, of dat van uw partner, een flinke 
boost met slechts enkele kleine ingrepen.
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het GeheuGen evoLueert met  
het ouDer worDen

Boven een zekere leeftijd klagen veel men
sen over geheugenstoornissen. Ons geheu
gen gaat anders werken in de loop der tijd en 
het is normaal dat het, net als de rest van ons 
lichaam, na 70 jaar minder goed functioneert 
dan toen we 25 waren. We zullen bij het ouder 
worden allemaal merken dat we nieuwe infor
matie minder goed kunnen opnemen, meer 
moeite hebben om een nieuw elektronisch 
apparaat te leren gebruiken, en de inhoud van 
een krantenartikel of de scores van onze favo
riete sportclub minder goed onthouden.

normaLe of aBnormaLe evoLutie?

Het is vaak niet eenvoudig om te bepalen of 
deze achteruitgang al dan niet normaal is voor 
onze leeftijd. Bij het grootste deel van de bevol
king gaat het geheugen zeer langzaam achter-
uit. Sommige mensen gaan er echter sneller op 
achteruit dan anderen. Zij kunnen dan aanzien
lijke problemen krijgen op diverse cognitieve 
gebieden, zoals het geheugen, het oriënterings
vermogen, de taal, het concentratievermogen of 
het redeneren. Deze symptomen kunnen over
eenkomen met een geheugenstoornis (Alzhei
mer) en leiden tot een gedeeltelijk of geheel ver
lies van autonomie in het dagelijkse leven.

GeheuGenstoornissen
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GeïsoLeerDe GeheuGenstoornissen

De geheugenproblemen van sommige mensen bevinden zich 
tussen een voor hun leeftijd normale cognitieve veroudering en 
een sterk pathologische cognitieve achteruitgang zoals we die ook 
zien bij de ziekte van Alzheimer. Deze mensen hebben wat meestal 
wordt aangeduid met de Engelse term Mild Cognitive Impairment 
(MCI), een lichte cognitieve achteruitgang. Er bestaan verschillende 
vormen van MCI. De frequentste vorm wordt gekenmerkt door 
geïsoleerde geheugenstoornissen, terwijl de rest van het func
tioneren (taal, aandacht, redeneren) normaal is voor de leeftijd.  

Mensen met MCI blijven vaak autonoom 
wat de routinebezigheden van het dagelijkse  
leven betreft. Ze hebben het echter regelma
tig moeilijk met complexe bezigheden die 
ze minder vaak uitvoeren, zoals een buiten
landse reis organiseren of meer ingewikkelde 
administratieve of financiële taken. 

We kunnen allemaal wel eens niet op een 
naam komen of iets vergeten dat een ander 
ons heeft verteld. Bij MCI komen deze proble-
men echter veel vaker en in veel ernstigere 
mate voor. 

Hoe verloopt de evolutie?Momenteel is het heel moeilijk om te voorspellen hoe 

iemand met MCi zal evolueren. Bij sommige mensen 

worden de geheugenstoornissen erger en ontstaan 

er uiteindelijk belangrijke cognitieve stoornissen 

op andere gebieden: het oriënteringsvermogen, 

het oordeelsvermogen en de taal, terwijl anderen 

jarenlang stabiel blijven wat cognitieve vermogens 

betreft. Bij sommige mensen (25%) wordt het 

geheugen zelfs weer normaal. 

De intensiteit van geheugenstoornissen die worden beschouwd als een belangrijke afwijking kan sterk variëren. 

   in een vroeg stadium vergeten mensen wat anderen hebben 
verteld, wat ze hebben gelezen of gedaan. 

   Ze stellen soms een paar keer dezelfde vraag of herhalen 
dingen die ze al verteld hebben. 

   Het kan ook gebeuren dat ze niet meer weten waar ze iets 
hebben opgeborgen of waar dingen staan. 

   Ze kunnen fouten maken bij de boodschappen, bij het inne-
men van bepaalde geneesmiddelen of niet meer weten of ze 
hun medicijnen al hebben ingenomen. 

   Ze vertellen misschien dat ze wel eens naar een kamer gaan 
om iets te halen maar vervolgens niet meer weten wat ze 
wilden halen. 

   Als ze iets uitleggen, raken ze soms de draad kwijt. 

   Als ze in een gesprek niet de gelegenheid krijgen om 
meteen alles te zeggen wat bij hen opkomt, bestaat het 
risico dat ze het vervolgens vergeten. 

   Als ze iets lezen, weten ze soms aan het eind van een zin 
niet meer hoe deze was begonnen.

   een van de meest voorkomende klachten is dat ze vaak niet 
op eigennamen kunnen komen van mensen, plaatsen of 
films, bijvoorbeeld.

Hoe uiten geHeugenproBleMen ZiCH?
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Leven met  
GeheuGenstoornissen

Leven met een nieuwe reaLiteit

Het is vaak een schok om de diagnose van 
een geheugenstoornis te krijgen. Uw leven 
en dat van uw partner (of naaste familielid) 
zal drastisch veranderen. Het nieuws zal ook 
een zekere psychologische impact hebben. 
Het komt niet zelden voor dat bepaalde pa
tiënten affectieve en emotionele problemen 
vertonen, zoals grote angst, prikkelbaarheid 
of depressie. Het gevolg van deze problemen 
kan zijn dat de geheugenstoornis erger wordt. 

Als u of uw partner geheugenproblemen heb
ben, zult u zich daaraan moeten aanpassen 
en geleidelijk aan uw nieuwe toestand moeten 
aanvaarden. Psychologen en patiëntenvereni
gingen weten veel over dit aanpassingsproces. 
Als u informatie wenst of hulp nodig hebt bij 
het overwinnen van deze problemen, vraag 
er dan om. Uw huisarts, uw neuroloog en de 
Alzheimerliga kunnen u grote steun bieden.

Mensen met MCI hebben  
het moeilijk om nieuwe  
informatie te verwerken.
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het Leven aLs koppeL

Deze geheugenstoornissen kunnen echter ook 
ernstig en invaliderend worden in het dagelijkse 
leven. Als u steeds meer geheugenproblemen 
krijgt, zal uw partner vaak geneigd zijn dingen 
van u over te nemen, om fouten te voorkomen 
of om sneller op te schieten. De opmerkingen, 
kritiek en het gebrek aan geduld van verwanten 
zijn soms nog moeilijker te aanvaarden dan de 
eigenlijke geheugenproblemen. 

Door u af te zonderen en u in zichzelf terug te 
trekken, worden de geheugenproblemen ech
ter alleen maar erger.

Leren omGaan met GeheuGenproBLemen

Geheugenproblemen zijn een handicap omdat ze uw vermogen 
beperken om bepaalde activiteiten uit te voeren, nieuwe dingen 
te leren en misschien het dagelijkse leven in uw huis te organise
ren. Deze handicap is onzichtbaar en uw omgeving merkt er vaak 
weinig van. Als u een gebroken been hebt en in het gips zit, ziet 
iedereen dat en weet uw omgeving dat u niet zo goed kunt lopen 
als anders. Wat de handicap van matige cognitieve achteruitgang 
(MCI) zo moeilijk te begrijpen maakt voor uw omgeving, is dat u 
problemen hebt met dingen waar iedereen wel eens moeite mee 
heeft. 

In uw dagelijkse leven kunnen geheugenproblemen een aanzien-
lijke invloed hebben en het gevolg kan zijn dat u of uw partner 
bepaalde bezigheden laten varen uit angst om zich te vergissen.   

inforMAtieBijeenkoMstenBepaalde ziekenhuizen en patiëntenverenigingen 

organiseren van tijd tot tijd bijeenkomsten over 

geheugenstoornissen, waarop u en uw verwanten 

informatie kunnen krijgen zodat u uw problemen 

beter kunt begrijpen. de werking van het geheugen 

is complex en op deze informatiebijeenkomsten leert 

u waarom u bijvoorbeeld wel de naam weet van uw 

lerares op de lagere school maar niet die van uw pas 

geboren kleinzoon.

Gas  
uit?

De zoon van 

Els heet  
Pieter

Wat kan u overkomen?

  u vergeet een factuur te betalen of u betaalt ze twee keer

  u maakt een fout bij het innemen van uw geneesmiddelen

  u vergeet bepaalde codes

  u weet soms niet meer waar u bepaalde dingen hebt opgeborgen

  u vergeet een belangrijk bericht door te geven

   u kunt niet langer koken terwijl u met uw partner praat, u kunt 
geen nieuwe recepten onthouden of u vergist zich bij recepten die u 
al lang kent 

  u vergeet een route die u vaak neemt met de auto

  u weet niet meer of u al zout hebt toegevoegd aan het eten

  u kunt zich de naam van een naast familielid niet meer herinneren

   u kunt het verhaal van een film die u onlangs hebt gezien niet meer 
navertellen

  …

in Het dAgelijkse leven
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BehanDeLinGen 

GeneesmiDDeLen en aanpassinG van 
De woninG

Momenteel zijn er nog geen doeltreffende 
geneesmiddelen om geheugenstoornissen 
of de ziekte van Alzheimer te genezen. Het is 
echter wel mogelijk om de ontwikkeling enigs
zins te vertragen en bepaalde symptomen te 
verbeteren. Er bestaan ook oplossingen voor 
heel wat geheugenproblemen. 

Twee strategieën kunnen naast elkaar worden 
ontwikkeld:  

   de werking van het geheugen verbeteren

   een reeks aanpassingen aan de woning uit
voeren om de problemen te omzeilen en 
het functioneren in het dagelijkse leven te 
verbeteren 

Dankzij deze twee strategieën kunt u een zo 
groot mogelijke autonomie behouden.

Doe hiervoor gerust een beroep op de gespe
cialiseerde ergotherapeuten via uw zieken
fonds, het VAPH in Vlaanderen, het PHARE 
in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, het 
AWIPH in Wallonië of de DPB in de Duitstalige 
Gemeenschap.
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het GeheuGen trainen?

In tegenstelling tot wat u misschien denkt, is het geheugen geen 
spier. Als u kruiswoordpuzzels of sudoku’s invult, zult u daardoor 
niet beter uw afspraken kunnen onthouden, of het nieuws van het 
televisiejournaal. Maar als iemand met geheugenstoornissen de 
gewoonte had om kruiswoordpuzzels en dergelijke in te vullen, dan 
is het goed om dat te blijven doen. Indien nodig kan de moeilijk-
heidsgraad worden aangepast.

Toch kunt u uw geheugen verbeteren. Daarvoor moet u speci
fieke oefeningen doen met de hulp van een deskundige, zoals een 
neuropsycholoog (of een speciaal opgeleide logopedist), gespeci-
aliseerd in de revalidatie bij geheugenstoornissen. Deze deskun
digen kunnen u begeleiden en adviseren. Vaak leren ze technieken 
die het opslaan van informatie in het geheugen verbeteren. Deze 
oefeningen helpen u om mnemotechnische middelen toe te pas
sen om beter:

   de titel van een boek of film te onthouden

   een belangrijke afspraak te onthouden

   de voornaam van uw kleinkinderen te onthouden

   nieuwe informatie op te nemen, zoals de gebruiksaanwijzing 
van een nieuw apparaat.

risicofactoren Beperken

Een andere strategie is om de risicofactoren die geheugenproblemen 
kunnen verergeren zo veel mogelijk te beperken. Er is aangetoond 
dat mensen die een sport beoefenen, een sociaal en cultureel gevuld 
leven leiden en weinig stress hebben, minder risico lopen om ernstige 
geheugenstoornissen te ontwikkelen. Probeer de cardiovasculaire 
risico’s te beperken: eet gezond, doe aan lichaamsbeweging, zorg 
voor zo weinig mogelijk stress. Behandel hoge bloeddruk, diabetes, 
een te hoge cholesterol en rook niet! Het is ook belangrijk om door 
te gaan met de bezigheden die u graag doet (uitstapjes, bioscoop, 
theater, wandelingen). Blijf uw vrienden opzoeken (en vertel ze gerust 
over uw problemen) en blijf betrokken bij het leven in uw wijk of de 
vereniging die u een warm hart toedraagt. En ga zeker ook naar de 
bijeenkomsten die de patiëntenverenigingen organiseren.

 autonomie behouden
Deze gids heeft als doel u allerlei tips en trucs 
voor het dagelijkse leven aan te bieden en een 
paar eenvoudige oplossingen aan te reiken om 
uw woning aan te passen aan uw geheugen
stoornissen. De oplossingen die worden voor
gesteld hoeven niet allemaal tegelijk te worden 
overgenomen en zijn niet geschikt voor ieder
een. U of uw partner dienen uit te gaan van 
de ernst van de geheugenstoornissen en de 
belangrijkste problemen die u in het dagelijkse 
leven ervaart.

Ga door met uw 
hobby’s, ook als u 
geheugenstoornissen 
heeft.
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de keuken
Pagina’s 24 > 29

de woonkAMer
Pagina’s 30 > 35

de slAApkAMer
Pagina’s 40 > 43

de BAdkAMer
Pagina’s 36 > 39

de werkkAMer
Pagina’s 44 > 47

de HAl
Pagina’s 20 > 23

De woninG -  
kamer voor kamer

in elke kamer van onze woning, en eigenlijk 

overal, doen we voortdurend een beroep op 

ons geheugen. Als het geheugen begint te 

haperen, krijgen we het moeilijker om nieuwe 

informatie te onthouden. daarom is het zo 

belangrijk om in elke kamer routines in te 

stellen, elk voorwerp dat dagelijks gebruikt 

wordt zo toegankelijk mogelijk te maken en 

verwarring te voorkomen.

een ergotherapeut kan u hierbij goed helpen.
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De hal
richt de hal zo eenvoudig  

mogelijk in, met alleen  
de voorwerpen die u nodig hebt. 

Zorg dat er geen stapels papier, 
kranten, vuilnisbakken, tapijten, 

boodschappen, snuisterijtjes  
in de hal liggen.

de hal is de plaats waar u de woning binnenkomt, 

maar ook verlaat. Als sluis tussen de woonkamer en 

de buitenwereld speelt de hal een belangrijke rol: 

u mag uw sleutels niet vergeten, moet de woning 

afsluiten en aan bepaalde dingen denken.
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inrichtinG van De haL: 

  Berg alle voorwerpen die u nodig hebt altijd op dezelfde plaats op, waar 
u gemakkelijk bij kunt: de huissleutels, boodschappentassen …

  Hang een klok  1  aan de muur, zodat u altijd goed kunt zien hoe laat 
het is. Het is misschien handig om in alle kamers een klok te hangen.

  Berg schoenen en mantels altijd op dezelfde manier op  2 , per functie: 
zomer, winter, regen.

  Ruim obstakels op, ook op de trap, om vallen te voorkomen. 

  Zorg voor een goede verlichting. Dat geldt voor alle kamers.

  Leg een agenda in het zicht met daarin een takenlijst  en alle belangrijke 
af spraken. 

Heel handig zijn 
sleutelbossen met 

een handgreep.

De Deur

  Hang een lijstje op de deur met de dingen 
die u moet controleren voor u vertrekt:  
 Zijn de ramen dicht? 
 Heb ik mijn sleutels bij me? 
 Staat het gasfornuis uit? 
 …

De sLeuteLs:

  Maak reservesleutels en geef zo nodig 
een set sleutels aan een goede buur of 
een familielid.

  Leg uw sleutels altijd op dezelfde plaats in 
de hal, waar ze goed zichtbaar zijn.

  Als u verschillende sleutels hebt, identi
ficeer ze dan goed.

  …

 2  1

Met een domoticasysteem kunt u vanaf 
een centraal punt en/of op afstand het 
licht, de elektrische toestellen enz. in uw 
woning bedienen. 
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De keuken

De inrichting van de keuken bij geheugen

stoornissen heeft meerdere doeleinden:
   snel toegang bieden tot de materialen en 

levensmiddelen die dagelijks gebruikt worden

   ervoor zorgen dat de keukenapparaten 

gemakkelijk te gebruiken zijn   de veiligheid garanderen
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kasten

  Voorzie de kasten van  
een etiket waarop staat wat erin zit. 

  Probeer elke kast een duidelijke functie te 
geven: potten, kruiden, dranken. 

  Houd de voorwerpen die u vaak gebruikt 
apart van de voorwerpen die u zelden 
gebruikt. 

  Zet de dingen die u het vaakst gebruikt, 
 zoals bestek, peper en zout, en de 
flesopener waar u ze kunt zien. 

  Kasten met een glazen deur zijn handig:  
u ziet meteen wat erin zit. 

eLektrische apparaten

  Kies gebruiksvriendelijke huishoudtoestellen 
zonder al te veel functies.

  Probeer altijd dezelfde programma’s te 
gebruiken, zodat het een routine wordt.

  Plak op toestellen die ingewikkeld 
zijn een vel papier met een 
stapsgewijze gebruiksaanwijzing, bijv. 
standaardprogramma’s.

spoeLBak

  Kies een spoelbak met 
een overloopbeveiliging, 
voor het geval u vergeet 
de kraan dicht te 
draaien.

fornuis

  Zorg ervoor dat uw fornuis veilig is, en 
bijvoorbeeld voorzien is van een klep die de 
gastoevoer afsluit. 

  Een inductiekookplaat is veiliger dan een 
gasfornuis.

  Laat geen potentieel gevaarlijke voorwerpen 
op de kookplaat staan, zoals een frituurpan.

  Een microgolfoven is vaak eenvoudig in het 
gebruik en veiliger dan een klassieke oven.
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   Creëer routines om de tafel te dekken of de afwas te doen, 
met duidelijke stappen, die zelfs bij geheugenstoornissen 
het risico op fouten beperken.

   Laat iemand met geheugenstoornissen meehelpen bij 
huishoudelijke taken uitgaande van zijn/haar capaciteiten, 
en moedig hem/haar daarbij aan. geef geen taken die 
helemaal nieuw zijn of taken die ingewikkeld zijn om aan 
te leren. 

   Gebruik een receptenschrift om vaak gebruikte  
recepten in op te schrijven en er zeker van te zijn dat  
er geen ingrediënten worden vergeten bij het 
boodschappen doen. 

   en waarom zou u geen kookboekhouder gebruiken om 
het kookboek of kookboekhouder duidelijk zichtbaar op te 
zetten tijdens het koken? 

   leg een notitieblok in de keuken met een pen eraan vast 
(of een magneetbord met een marker) om dingen die 
gekocht moeten worden direct te noteren. Maar als u vaak 
vergeet om dingen te noteren, vraag dan aan de mensen 
die bij u wonen om dat voor u te doen. 

   Het kan ook handig zijn om voor elke dag een menu op te 
stellen. 

   Noteer de vervaldatum duidelijk op producten in de koel-
kast, zodat u ze niet laat bederven en koop minder in. 

Het leven in de keuken

EierenBroodMelkSla

Receptenschriftje Kookboekhouder Boodschappenlijstje
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De woonkamer

de woonkamer is de plaats om uit te rusten, 

maar ook om samen te zijn, als koppel, als 

familie of met vrienden. Het is ook een kamer 

waarin we via de telefoon of televisie contact 

hebben met de buitenwereld. daarom is het 

belangrijk dat de woonkamer aangepast is aan 

de behoeften van alle gebruikers en aan de ernst 

van de geheugenstoornissen. Het is ook een 

kamer waar we herinneringen bewaren in de 

vorm van foto’s.
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teLevisie

  Koop een televisie/dvdspeler die gemakke-
lijk te bedienen is.

  Er bestaan eenvoudige afstandsbedieningen 
met slechts een beperkt aantal basisfuncties.

De teLefoon  

  Gebruik een eenvoudig telefoonboekje 
met duidelijk opgeschreven nummers en 
namen die gemakkelijk herkenbaar zijn. Of 
plak een foto naast het nummer. Moedig 
de ander aan om elk nieuw nummer  direct 
op te schrijven in het telefoonboekje. Leg 
het telefoonboekje waar het gemakkelijk 
te vinden is, naast de telefoon.

  Leg een notitieblokje klaar om berichten 
op te schrijven.

  Voer zo nodig de belangrijke nummers in 
het geheugen van uw telefoon in, zodat u 
ze gemakkelijk kunt kiezen. 

  Er zijn telefoons in de handel die 
eenvoudig te gebruiken zijn voor 
mensen met geheugenstoornissen of 
leerproblemen. 

speLen

  Speel bekende kaartspelletjes of gezel-
schapsspelen en houd daarbij rekening 
met de ernst van de geheugenstoornissen 
door fouten of traagheid te accepteren. Uit 
geen kritiek, maar moedig de ander aan. 

het famiLieverBanD

  Om uw naaste familielid te helpen 
zich te herinneren hoe zijn familie is 
georganiseerd, kunt u hem voorstellen 
om foto’s op te hangen van zijn 
familieleden, eventueel met hun naam 
en geboortedatum erbij. U kunt ook een 
stamboom maken, regelmatig samen 
door fotoalbums bladeren enz.
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    Moedig de 
ander aan bij 
fouten, lever 
geen kritiek. 
Pas op dat de 
toon waarop 
u spreekt niet 
een andere 
boodschap 
overbrengt dan 
wat u zegt. 

    Probeer zo 
veel moge
lijk bepaalde 
routines aan te 
houden, voor 
het tijdstip van 
de maaltijden, 
het moment 
waarop de 
televisie aan
gaat enz.

    Als u denkt 
dat het gevaar 
bestaat dat de 
ander het gas 
vergeet uit te 
zetten, neem 
dan een induc-
tiekookplaat. 

    De microgolf 
is doorgaans 
eenvoudiger 
in gebruik dan 
een klassieke 
oven. Het is 
een handig 
apparaat als 
de ander zelf 
zijn eten moet 
opwarmen. 

    Zorg ervoor  
dat de beno-
digdheden 
voor het ontbijt 
en die voor de 
andere maal
tijden duidelijk 
te herkennen 
zijn. 

    Let er net als 
in de werk
kamer op dat 
de elektrische 
aansluitingen 
eenvoudig en 
inzichtelijk zijn 
(geen kluwen 
van elektrici
teitssnoeren).

    Controleer of 
er geen licha-
melijk pro-
bleem is, zoals 
gehoorverlies 
of een slecht 
passend gebit. 

    Vertel dingen  
in korte een-
voudige zinnen 
die een duide
lijke boodschap 
overbrengen.

    Gebruik  
bevestigende 
zinnen.

    Spreek  
duidelijk, en 
ga zo mogelijk 
recht voor de 
ander staan. 

    Zorg voor  
visueel  
contact.

    Spreek de 
ander met zijn 
voornaam of 
koosnaam aan, 
zodat u zijn/
haar aandacht 
krijgt. 

... Louis

 De communicatie met iemand die geheugenproblemen 
heeft, moet volgens bepaalde regels verlopen:
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De badkamer

de badkamer is een centrale ruimte in de woning, 

maar ook een ruimte die enkele risico’s kan inhou-

den: vallen, vergissingen bij het innemen van medi-

cijnen. daarom is het belangrijk om extra aandacht 

te besteden aan de inrichting van de badkamer. 
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inrichtinG van De BaDkamer

  Net als in de andere kamers is het belangrijk om de voorwerpen die dage
lijks worden gebruikt goed toegankelijk te bewaren en altijd op dezelfde 
plaats. 

  Gebruik aparte kleuren  1  voor uw tandenborstel, haarborstel, hand
doek en die van uw partner. 

  Zorg ervoor dat de badkamer niet van binnenuit kan worden afgesloten. 

  Ban elektrische toestellen uit de badkamer, afhankelijk van de ernst van 
de geheugenstoornissen. 

  Bevorder vaste routines en vaste tijden voor het baden en douchen.

  Installeer thermostatische kranen  2  om het risico op brandwonden te 
voorkomen.

toiLet

  Plaats een toiletbril in een opvallende 
kleur, zodat uw partner niet zal vergeten 
de bril omhoog en omlaag te doen. 

GeneesmiDDeLen

  Als het risico bestaat dat de ander fouten 
maakt bij het innemen van medicijnen, leg 
ze dan buiten diens bereik.

  Het is handig om een pillendoosje te 
gebruiken met de tabletten of capsules 
die elke dag ‘s ochtends, ‘s middags of ‘s 
avonds moeten worden ingenomen. Een 
verpleegkundige kan u hierbij helpen.

  Als u gebruikmaakt van een gezinshulp 
of thuisverpleegkundige, maak dan een 
fiche met de naam van de geneesmid-
delen, de dosis en het aantal innames 

per dag. U kunt ook een lijstje van deze 
geneesmiddelen in de portefeuille of 

handtas bewaren.

Pillendoosje

 2

 1
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De slaapkamer

slaap is voor ons allemaal van groot belang, om 

uit te rusten van de dagelijkse bezigheden, nieuwe 

informatie te verwerken en zo mogelijk, uitgerust 

op te staan. Het is belangrijk om ongestoord te 

kunnen slapen, op vaste tijden. u moet er echter 

bij de inrichting van de slaapkamer rekening mee 

houden dat u of uw partner ‘s nachts soms moeten 

opstaan, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan. 

daarom moet de slaapkamer, net als de andere 

kamers, zo zijn ingericht dat u zich er gemakkelijk 

in kunt bewegen. Maar u moet er zich ook gemak-

kelijk in kunnen aan- en uitkleden. 
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inrichtinG van De sLaapkamer

  Koop een nachtlampje  1 , zodat u of uw 
partner ‘s nachts gemakkelijk de weg naar 
het toilet kunnen vinden. 

   Laat ook gerust een lampje branden op de 
wc of in de badkamer. 

  Leg een notitieboekje  2  op het 
nachtkastje om dingen te noteren over 
wat er ‘s avonds gelezen is, de bezigheden 
van de afgelopen dag of de planning voor 
de volgende dag.

   Gebruik een wekker  3  met een duidelijk 
leesbare wijzerplaat.

 kasten

  Het is handig om de kasten van een etiket 
te voorzien waarop staat wat er in de kast 
zit. U kunt ook pictogrammen (een sticker 
met een afbeelding) gebruiken.

  Sorteer de kledingstukken op functie.

  Gooi overbodige kledingstukken weg, of 
berg ze op buiten bereik. Berg de winter
kleren ‘s zomers op en omgekeerd. 

  Als u op reis gaat, maak dan een inpaklijst. 

 2

 1

 3
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De werkkamer

in de werkkamer vinden per definitie de 

meer intellectuele activiteiten plaats, zoals 

het bijhouden van de administratie en ook 

vaak het computerwerk. Hoe de werkkamer 

wordt ingericht en in hoeverre uw partner 

deze al dan niet complexe taken kan uit-

voeren, hangt vooral af van de ernst van de 

geheugenstoornissen.Het ordewoord is ook hier opruimen, rang-

schikken en organiseren.
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De werkkamer

  Schrijf de meest gebruikte wachtwoorden 
op in een boekje (maar zo dat een dief ze 
niet kan begrijpen!).

  Als u het moeilijk vindt om uw financiën te 
beheren, noteer uw uitgaven dan. 

  Leg een eenvoudige gebruiksaanwijzing 
naast de computer met de meest gebruikte 
functies. 

  Voorzie de kasten van een etiket waarop 
staat wat erin zit.

  Gebruik mappen in verschillende kleuren 
 1  voor elk type document. En geef ze een 
duidelijk etiket. 

  Bewaar de facturen die betaald moeten 
worden op een goed zichtbare plek in 
een apart bakje  2 .

******************Een notitie
boekje is 

altijd handig, 
ongeacht de 

kamer waarin  
u zich bevindt.

 2

 1
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    Alzheimerliga der Deutschsprachigen Gemeinschaft VoG/
Patiënten Rat & Treff 
Aachener Strasse 6 – 4700 Eupen 
Tel.: 087/55 22 88 
Pulverstrasse 13 – 4780 Sankt Vith 
Tel.: 080/22 11 50  
E-mail: info@patientenrat.be 
Internet: www.patientenrat.be

    Alzheimer Belgique asbl 
Arduinkaai 3739 – 1000 Brussel 
Tel.: 02/428 28 19 
E-mail: info@alzheimerbelgique.be 
Internet: www.alzheimerbelgique.be

  patiëntenverenigingen
    Vlaamse Alzheimer Liga vzw 
Stationstraat 6062 – 2300 Turnhout 
Tel.: 0800/15 225 
E-mail: secretariaat@alzheimerliga.be 
Internet: www.alzheimerliga.be

    LINAL – Ligue Nationale Alzheimer Liga 
asbl/vzw/VoG

   Ligue Alzheimer asbl 
Montagne SainteWalburge 4b – 4000 Liège 
Tel.: 0800/15 225 
E-mail: ligue.alzheimer@alzheimer.be 
Internet: www.alzheimer.be

in de praktijk

     Enter vzw – Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid 
Belgiëplein 1  –  3510 Kermt 
Tel.: 011/26 50 30 
Fax: 011/87 41 39 
E-mail: info@entervzw.be 
Internet: www.entervzw.be

    Accoord – Association des Centres de COOrdination de soins 
et de services à Domicile 
Chaussée de Charleroi 83 bis – 5000 Namur 
Tel.: 071/33 11 55 
E-mail: accoord@skynet.be 
Internet: www.federationaccoord.be

    VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
Sterrenkundelaan 30 – 1210 Brussel 
Tel.: 02/225 84 11 
E-mail: informatie@vaph.be 
Internet: www.vaph.be

    PHARE – Personne Handicapée Autonomie 
Recherchée 
Rue des Palais 42 – 1030 Bruxelles 
Tel.: 02/800 82 03 
E-mail: info@phare.irisnet.be 
Internet: http://phare.irisnet.be

    AWIPH – Agence Wallonne pour  
l’Intégration des Personnes Handicapées 
Rue de la Rivelaine 21 – 6061 Charleroi 
Tel.: 0800/16 061 
E-mail: info@awiph.be 
Internet: www.awiph.be

    DPB – Dienststelle für Personen  
mit Behinderung  
Vennbahnstrasse 4/4 – 4780 Sankt Vith 
Tel.: 080/22 91 11 
E-mail: info@dpb.be 
Internet: www.dpb.be

  regionale hulporganisaties voor personen met een handicap
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Geheugenstoornissen 
Hoe kunt u leren leven met geheugenstoornis
sen? Hoe kunt u uw woning aanpassen? Hoe 
kunt u het dagelijkse leven eenvoudiger maken 
door een paar eenvoudige en  gemakkelijk te 

realiseren ingrepen? Deze gids informeert u over de verschillende 
aanpassingen van de woning voor mensen met een geheugen
stoornis. De gids bevat een overvloed aan ideeën, gerang schikt per 
kamer.
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