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Inleiding
Welke verschillende facetten kom je tegen als je dementievriendelijk wilt ontwerpen. En dan specifiek hoe vinden
mensen zo dementievriendelijk mogelijk de weg binnen een
pand.
In dit boekje wordt er laten zien en verteld wat er minimaal
nodig is, en met welke verschillende facetten je te maken
krijgt tijdens het ontwerpen voor mensen met dementie.
Wat eventueel niet goed zou werken of juist wel heel prettig
kan zijn.
De informatie en het advies is gebaseerd op zowel bestaand
onderzoek, experts en diverse locatie bezoeken.

Op de afbeelding rechts op de pagina zie je hoe het niet
moet. Het institutionele gevoel moet er af, en het veilige
thuis gevoel moet er voor in de plaats komen.
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Oriëntatie
Overzicht
Oriëntatie kan voor mensen met dementie lastig zijn. Het
kan voorkomen dat ze vergeten welke deur naar welke
ruimte leidt of naar welke ruimte ze nou ook alweer zochten. Het helpt daarom om niet te veel afleiding te hebben
tijdens het zoeken naar de weg. Het kan helpen om bijvoorbeeld symbolen naast tekst te gebruiken. Ook verlichting kan een extra steuntje in rug geven. Wanneer bijvoorbeeld het toilet verlicht is, is de ruimte makkelijker te vinden. Het helpt om in groepswoningen overzichtelijke, duidelijke en herkenbare indeling te maken om eventuele verwarring te vermijden. Zichtlijnen enigszins vrijhouden kan
ook helpen aan de herkenning van de ruimte.

Symbolen, overzichtelijke ruimte, zichtlijnen
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Herkenbaarheid
Een stoel heeft een zit en vier poten en niet meer
De laatste indrukken vervagen meestal het eerst bij mensen met dementie. Moderne objecten worden dus meestal
over het algemeen niet meer herkend. Het gebruiken van
herkenbare meubels en spullen werkt goed voor de herkenbaarheid, gebruik dus geen nieuwste design stoelen,
metalen rond gebogen banken of automatische gordijnen.
Houdt het simpel. Een stoel moet gewoon een stoel zijn
(citaat; Arnout Siegelaar). Of een gang moet gewoon een
gang zijn. Een houten bankje wordt bijna altijd als houten
bankje herkend. Dit omdat het al jaren mee gaat met de
tijd en daarmee herkenbaar is.

Meubels en of apparatuur van 50—70 jaar terug
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De weg vinden
Herkenningspunten (landmarks)
Mensen met dementie vinden hun weg zowel binnen als
buiten doormiddel van zogenaamde landmarks. Dit kan bijvoorbeeld een poster of een plant zijn. Een afbeelding,
naam en eigendommen van de bewoner bij hun eigen
voordeur werken goed voor herkenningspunten. Bijvoorbeeld een eend die altijd voor de deur heeft gestaan deze
wederom bij de nieuwe deur te plaatsen.
Tochtportalen en verkeersruimtes die in ‘open’ verbinding
staan met de woonkamer kunnen onnodig de rust verstoren. Lange gangen kunnen leiden tot desoriëntatie. Een
deur met glas helpt voor het bewaren van overzicht. Door
de route vaak te lopen kan je de persoon met dementie
ook de weg aanleren. Dit kan ook meewerken aan het zelfvertrouwen van de persoon met dementie.
Duidelijkheid
Geef duidelijk aan waar de uitgang is. Ook bijvoorbeeld
aan de binnenkant van een wc-deur. Eventuele borden
moeten grenzen aan de route en zich niet bevinden op bijvoorbeeld de muur ernaast dit zou verwarring opleveren.

Herkenningspunten, open zichtlijnen, deur met glas
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Verlichting
Rustige positieve prikkels
Voor mensen met dementie werken rustige en positieve
prikkels goed; een rustig draaiende discobol of voor in de
middag een gezellig vlammetje in een open haard. Overdag is het vooral belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te
maken van daglicht (bron 3). Daglicht zorgt voor een verbeterde gemoedstoestand van de bewoner. Daarnaast is de
ruimte er ook beter door te zien. Een raam helemaal tot
aan de vloer werkt niet goed, dit omdat men het gevoel
kan hebben naar buiten kunnen lopen om vervolgens tegen het glas aan te lopen.

Dag-nacht ritme
Overdag is het belangrijk zoveel mogelijk daglicht binnen
te krijgen en waar nodig daglicht imiterende lampen te gebruiken. In de middag en avond past gedimd licht beter. Dit
bevorderd het dag en nacht ritme, dat vaak raakt verstoord
door de dementie. Biodynamische dag verlichting ondersteunt het dag en ritme goed en daarom zeer aan te raden.
(bron 21)

Daglicht, rustig lichtspel, raam met borstwerking, aangepaste verlichting
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Akoestiek
Geluidsdemping
Echo of galm geven onnodig veel prikkels en kunnen leiden
tot verwarring en/of overprikkeling. Dit geldt vooral als het
verschillende soorten geluiden tegelijk zijn. Om de impact
te beperken dient gebruik te worden gemaakt van geluiddempende materialen. Dit kunnen panelen zijn, planten of
het kan afgewerkt worden in het plafond en of in de vloeren. Ook ruimtes verdelen kan helpen om het geluid beter
te dempen. Maar ieder pand of huis is weer verschillend
dus het is altijd aan te raden een expert uit de nodigen en
advies te vragen.

Te weinig prikkels
Het kan ook gebeuren dat er te weinig prikkels in de omgeving zijn. In dat geval kan het gebeuren dat een bewoner
zelf opzoek gaat naar prikkels (bron 12). Dit kan tot vervelende situaties leiden. Zorg er daarom voor dat er wel enige prikkels blijven.

Planten, textiel, geluidsabsorberende materialen
Joolsdesign
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Kleur
Stimulans of juist prikkels?
Er zijn veel meningen over welke kleuren het best zouden
zijn voor mensen met dementie. Over het algemeen hebben pasteltinten een rustige eigenschap. Oud roze komt in
onderzoeken het meest naar voren als fijnste kleur (bron
13). Maar wees niet bang om er hier en daar wat kleur in
te gooien, want het moet geen saaie of roze bedoeling
worden. Hiernaast een kleurenpallet voor een inzicht,
maar er zijn zeker nog vele andere kleuren goed toepasbaar. Te felle kleuren worden in sommige gevallen niet als
heel prettig ervaren.

Contrast
Het zicht verminderd steeds meer, het onderscheiden van
objecten wordt steeds lastiger. Het kan helpen om met
kleurcontrasten in de ruimte te werken. Voor oriëntatie
kan het helpen om per ruimte een hoofdkleur aan te geven
maar dit is niet noodzakelijk, het zou ook met de zogenoemde landmarks kunnen worden opgelost.

Rustige kleuren, oude roze, contrast
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Vloeren
Het effect
Gladde vloeren met lichtreflex kan zorgen voor verwarring
voor mensen met dementie. Ook extreme patronen of
donkere vlakken op de vloer kan gaan bewegen of lijken op
een gat in de vloer (bron 1).
In verkeersruimtes is het van belang het zo herkenbaar
mogelijk te houden. Dus niet opeens een kleed neerleggen
in het midden van een gang op een onlogische plek. Een
kleed bij de bank daarentegen, is heel normaal en aan te
raden. Wederom de herkenbaarheid.
Dit zorgt ook voor het verbeteren van de sfeer want een
helemaal kale vloer kan handig zijn omdat het valgevaar
bestrijdt, maar het is niet bepaald gezellig.
Forbo
Forbo vloeren heeft speciale dementievriendelijke vloeren
met de juiste kleur contrasten, afwerking en geluidsdemping (bron 15).

Rustige vloer, herkenbaarheid, forbo
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Zintuigen
ruiken
Geur kan veel oproepen bij mensen met dementie. Geur
wordt gekoppeld aan gevoelens en kan daarom goede herinneringen naar boven halen. Het kan alleen wel verwarrend werken als de geur niet aansluit bij de situatie. Bijvoorbeeld een keuken die ruikt naar schoonmaakmiddelen. Dit zou naar eten moeten ruiken (bron 3). Hoe meer
zintuigen uitvallen, hoe belangrijker het reukvermogen
wordt.
Voelen
De tastprikkel komt zelfs in het eindstadium van dementie
nog in de hersenen aan. Sterker nog : tast blijft het langst
van alle zintuigen intact. Communiceren kan in het laatste
stadium daarom het beste via tast!
Horen
Het gehoor wordt steeds slechter, maar dit betekent niet
dat je er niks mee hoeft te doen. Zo is muziek heel belangrijk (bron 15). Dit werkt stimulerend voor de hersenen en
zorgt voor herkenning.

Keuken ruikt naar eten, voelprikkels, muziek
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Zitplekken
Zitten
Genoeg plekken om even te gaan zitten is belangrijk voor
mensen met dementie, met name in een groot pand. Dit
om even uit te kunnen rusten of te wachten. En hierbij is
het wederom heel belangrijk dat de zitplekken heel duidelijk zijn als plek om te zitten en bijvoorbeeld niet als kunstobject (bron 3). Ook hier weer herkenbaarheid.
Verschillende stoelen
Omdat ieder mens een ander lichaam heeft, zit niet iedereen lekker op dezelfde stoel. Het toepassen van verschillende soorten stoelen, een hoge, diepe, lage zit kan helpen
aan het welzijn voor mensen met dementie (bron 20).

Herkenbaarheid, verschillende soorten stoelen, voldoende zitplek
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Uitzicht
Ideaal beeld
Het mooiste zou zijn voor mensen met dementie is uitzicht
een op rustig strand met golven en hier en daar een
meeuw. Niet te veel prikkels maar ook niet te weinig. Maar
dit geldt ook voor een vijvertje of fontein (bron 7) . Ook
rustig verkeer kan positieve prikkels geven zolang het niet
te dicht bij de verblijfsruimte is.
Natuur
De natuur geeft veel rustige en positieve prikkels. Daarom
is het belangrijk dat het uitzicht op het groen goed wordt
onderhouden. Dieren met de daarbij horende geluiden
kunnen ook een gevoel van veiligheid en positiviteit met
zich meebrengen.

Goed onderhouden groenvoorziening, dieren(geluiden)
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Inspiratie
Van informatie naar passende ontwerp mogelijkheden

Marrit
MarritBoekhoudt
Boekhoudt

Persoonlijke vitrine
Een vitrine is een uitstalkast waarvan de inhoud van meerdere kanten kan worden bekeken. Dit komt doordat de wanden
van glas zijn. Vitrine kasten zijn in alle soorten en maten te
krijgen, zowel nieuw als tweedehands. Dat maakt dit concept
idee interessant, het kan voor een zere lage prijs gerealiseerd
worden. Pas het karakter van de kast aan op de geschiedenis
van de bewoner. Zorg eventueel voor een kastje met slot.

Specificaties
Ruimte

binnen / buiten

Materiaal

Hout

Garantie

afhankelijk van verkopers

Merk

divers/geen

Ontwerper

geen

Herkomst

Nederland/internationaal
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Persoonlijke en openbare vitrinekastjes

De ene bewoner komt misschien van de boerderij waar de andere bewoner juist uit een
modern ingericht huis komt. Hier zie je dat
iedere bewoner zijn eigen persoonlijke kastje
heeft in de stijl die ze gewend zijn. Daarnaast
hangen er openbare kastjes omheen voor
spulletjes waar de bewoner bijvoorbeeld mee
aan de wandel kan gaan.

Contrasterend gekleurde
stoel
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Persoonlijke vitrinekastjes
Wees niet bang om uit te pakken met
verlichting. Dit geeft warmte. Probeer
harde tl verlichting te vermijden.

Mand met spulletjes voor de bewoners, hier
kan je van alles in stoppen, zolang het niet
makkelijk stuk gaat of scherpe voorwerpen
bevat. Zo kan je zintuigen gaan prikkelen zoals een gekke knijpbal, of een fijn aanvoelend
kleedje.
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Dock Four systeem
Dock four is in 2015 ontworpen wandsysteem waarbij decoratie en functionaliteit samen gaan. Steeds weer ontwikkelen zij
door waardoor het assortiment steeds breder wordt.

Ik wil mensen hier kennis met laten maken omdat de keuze ontzettend divers is. Je kunt verschillende belangrijke aspecten in
de wand verwerken. Zo helpt het bijvoorbeeld goed voor de
akoestiek, maar ook zou je een fijn aanvoelende stof kunnen
toepassen waarbij je de tastprikkel stimuleert. Of een plankje
waar je iets op kan leggen waar de bewoners mee aan de wandel kunnen gaan, bewegwijzering of persoonlijke foto’s de mogelijkheden zijn groot.
Specificaties
Ruimte

afhankelijk van materiaal

Materiaal

stof, vinyl,hout, metaal, steen, print en
specials met onder andere beplanting en
brandwerende pads

Garantie

2 jaar

Merk

Dock Four

Herkomst

Nederland
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Dock four > groot paneel

Dock four wandsysteem biedt
veel mogelijkheden in paneel
keuzes. Van persoonlijke foto’s
tot aan geluiddempend materiaal. Alle eventuele problemen
kunnen worden opgelost op een
stijlvolle manier.

Landmark, Herkenningspunt.
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Dock four > kleine panelen
Dock Four panelen in een kleinere
variant. Niet alleen de paneelkeuze is
eindeloos maar ook met het ophangsysteem kan je eindeloos variëren

Landmark, Herkenningspunt.
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Persoonlijke plank
Dit idee is geïnspireerd op het referentie beeld te zien rechts.
Het is een simpele oplossing om toch sfeer en herkenning
mee toe te passen. Ook kan je het naar eigen wensen inrichten. Je kunt van alles op de planken zetten om het persoonlijk
en dus herkenbaar te maken. Een plank op loophoogte zou de
bewoner ideaal kunnen gebruiken als steunbalk of looprails
mits deze goed gescheurd en afgewerkt is. Verder is de oplossing zeer low budget, dus goed te realiseren. Om er voor te
zorgen dat niet alles van de plank wordt mee genomen kan je
bijvoorbeeld een persoonlijk fotolijstje stevig aan de muur
hangen.
Specificaties
Ruimte

alleen geschikt voor binnen

Materiaal

Hout

Garantie

afhankelijk van verkopers
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Persoonlijke boekenplank

Kast obliqeu Moooi tijdschriften rek is goed te gebruiken voor openbare
spulletjes voor de bewoners. Is ook te verkrijgen in
wandmeubel, dit zou ook
een goed beruik kunnen
worden als vervanger van
de vitrine kasjes als je opzoek bent naar een strakkere wand oplossing.
Planken met zowel persoonlijke als
openbare spulletjes. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken zijn over planten
en tuinen zijn voor een bewoner die
hovenier is geweest. Of zelfgemaakte breiwerken van de bewoner.
Vraag of de familie hiermee kan helpen.
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Materiaal
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Meubels
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Marrit Boekhoudt (auteur)
Deze publicatie en schetsontwerpen zijn gemaakt en ontworpen door Marrit Boekhoudt. Marrit is 3e jaar interior architecture & design student aan academie Minerva. Tijdens haar stage periode bij Kenniscentrum Noorderruimte is Marrit
onderzoek gaan doen naar hoe je dementie vriendelijk kan bouwen en wonen. Specifiek is Marrit in gegaan op hoe je
mensen zelfstandig (waar mogelijk) de weg kan laten vinden binnen een zorg-wooncomplex.

Door deze stage periode heeft Marrit affectie opgebouwd met de doelgroep en wil zij al deze informatie verder ontwikkelen en mee nemen naar haar afstudeerjaar en verdere toekomst.

Wilt u contact met Marrit? Dan kunt u naar het onderstaande emailadres mailen of bel naar het volgende nummer:
marritlisanneboekhoudt@gmail.com
0630115592

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de innovatiewerkplaats Health Space Design.
Opdrachtgever Kwadrantgroep.

Deze publicatie heeft auteursrechten.

Gedrukt op 17 juni 2019
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