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In samenwerking met

Welkom bij de derde 
TANDEM nieuwsbrief

De werving is begonnen

Met plezier willen we aankondigen dat de eerste training eind oktober in Maastricht 
van start zal gaan. Als u interesse heeft in deelname en u woonachtig bent in de 
buurt van Maastricht, dan kunt u in deze nieuwsbrief en op de TANDEM-website 
lezen hoe u zich kunt aanmelden.

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan een interview van dagblad De 
Limburger met de onderzoekers van TANDEM, aan een oefening over dankbaarheid 
en ook hebben we weer een boekentip.

http://tandemproject.nl
http://tandemproject.nl
http://www.fredfoundation.org/
https://www.alzheimer-nederland.nl/


Wilt u meedoen aan TANDEM?
Eind oktober begint de eerste TANDEM-training in Maastricht.  Hieraan kunnen mensen 
meedoen met een beginnende vorm van dementie, die thuiswonend zijn, samen met hun partner 
of mantelzorger.

 
Het programma

Samen met uw mantelzorger komt u gedurende 8 weken wekelijks in een groep bij elkaar in Maas-
tricht. Bijeenkomsten duren steeds 2,5 uur, en bestaan uit aandachtsoefeningen, eenvoudige bewe-
gingsoefeningen en het uitwisselen van ervaringen met de andere deelnemers. U krijgt oefeningen 
mee om iedere dag thuis te kunnen doen. Er zijn voor u geen kosten voor deelname, en als u reis-
kosten maakt dan worden deze vergoed.

 
Onderzoek

Wanneer u meedoet aan de training zult u ook gevraagd worden om vooraf en achteraf enkele 
vragenlijsten in te vullen, en zult u na afloop van de training thuis geïnterviewd worden over uw 
ervaringen met de training.

 
Voorwaarden voor deelname 

Er is onlangs een diagnose ‘beginnende dementie’ bij u gesteld. U bent gemotiveerd om samen met 
uw partner of mantelzorger mee te doen aan deze 8-weekse training (let op: alleen ‘paren’ kunnen 
meedoen). U woont in de buurt van Maastricht en u bent in staat om wekelijks zelfstandig naar de 
trainingslocatie (Sint Servaasklooster 33, Maastricht) te komen.
 

De bijeenkomsten (2017):

Woensdag 25 oktober  10:00-12:30
Woensdag 1 november 10:00-12:30
Woensdag 8 november 10:00-12:30
Woensdag 15 november 10:00-12:30
Woensdag 22 november 10:00-12:30
Zaterdag 25 november 10:00-14:00
Woensdag 29 november 10:00-12:30
Woensdag 6 december 10:00-12:30
Vrijdag 15 december 10:00-12:30

Bent u geïnteresseerd? 

Neem dan per mail contact op met: 
Lotte Berk
psycholoog en onderzoeker van het Alzheimer Centrum Limburg
lotte.berk@maastrichtuniversity.nl

of neem contact op met de trainer:
Franca Warmenhoven
f.warmenhoven@maastrichtuniversity.nl
telefoon 06-41497425

mailto:lotte.berk@maastrichtuniversity.nl
mailto:f.warmenhoven@maastrichtuniversity.nl


Boekentip
De dag door met dementie - Helder handboek voor iedereen
Anneke van der Plaats en Dick Kits. 
Er verandert voortdurend van alles in ons leven, vooral in het leven 
van iemand met dementie en de mensen die met hem of haar samen-
leven. Het mooi uitgegeven boek ‘De dag door met dementie’ laat in 
heldere taal en met duidelijke illustraties zien hoe de hersenen ve-
randeren als gevolg van dementie, en hoe dit het denken, voelen en 
handelen beïnvloedt. 

Sociaal geriater en pionier op het gebied van ouderenzorg Anneke 
van der Plaats gaat heel praktisch in op wat men in de omgang met iemand met dementie soms 
moeilijk vindt. Het gedrag van de ander kan ineens confronterend zijn, er kan onrust, angst, 
achterdocht en soms agressie voorkomen; hoe ga je daar dan mee om? Een mooi voorbeeld van 
compassievol benaderen vond ik de particulier verpleegkundige die wordt aangehaald, die ’s 
ochtends nooit vraagt ‘Komt u uit bed?’, maar eerder iets in de trant van ‘We gaan er weer een 
gezellige dag van maken!’. 

De auteurs geven veel tips over hoe een goed gekozen dagindeling kan helpen om de persoon 
met dementie structuur en veiligheid te bieden. Ze gaan ook nadrukkelijk in op het belang van 
een goede zelfzorg door iedereen die ondersteuning geeft. Ik vond het boek zelf erg inspirerend, 
omdat het veel direct toepasbare kennis en ervaringen bevat, die de partner, zorgverlener of 
mantelzorger kan helpen om beter te begrijpen wat er voor iemand met dementie moeilijk kan 
zijn en hoe u daar vervolgens mee kunt (leren) omgaan. Een boek om in de buurt te hebben, om 
gauw even iets op te zoeken, maar ook om steun te vinden bij de verhalen van ervaringsdeskun-
digen! Op de website die speciaal gewijd is aan het boek staat een kort filmpje over de opzet en 
werkwijze van de schrijvers.

- Martin van Boxtel, arts en mindfulnesstrainer

De dag door met dementie - Helder handboek voor iedereen
Anneke van der Plaats en Dick Kits. 
Uitgeverij Kroese Kits, Gornichem, 2016. ISBN 9789080997226
€19,95 bij Bol.com. 
Zie ook www.dedagdoormetdementie.nl

Artikel “Prettiger leven met dementie” 
in De Limburger

Deze maand verscheen in De Limburger een artikel over het 
TANDEM project. In het interview met de onderzoekers kan je 
lezen over hoe de training zou kunnen helpen om om te gaan met 
de veranderingen na de diagnose dementie. Er wordt gesproken 
over de impact die zo’n diagnose kan hebben, en hoe naast het 
negatieve toekomstbeeld er ook ruimte gemaakt kan worden 
voor aandacht voor positieve ervaringen. Op de website van het 
dagblad kunt u de volledige tekst van het interview vinden. 

https://www.bol.com/nl/p/de-dag-door-met-dementie/9200000051787658/?suggestionType=typedsearch
http://dedagdoormetdementie.nl/
https://www.bol.com/nl/p/de-dag-door-met-dementie/9200000051787658/?suggestionType=typedsearch
http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170910_00046201/prettiger-leven-met-dementie-ook-nog-mooie-dingen-zien
http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170910_00046201/prettiger-leven-met-dementie-ook-nog-mooie-dingen-zien
http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170910_00046201/prettiger-leven-met-dementie-ook-nog-mooie-dingen-zien


Verstrengeling

Dat ik vooruitliep op de tijd
en zien kon
hoe jij naar mij kijken zou
en doen kon
wat ik in de toekomst wou
hoe ik dan zag
dat jij nog steeds mijn muze
ik jou liefste was
alsof wij pas
en voor het eerst elkaar beminden
hoe wij ons konden vinden
in elkaar en daar en dan
opnieuw voor elkaar kozen
jij rozen voor mij kocht en
ik voor jou de bloemen zocht
die bij jouw ogen kleurden
dat ik kon ruiken hoe ze geurden
hoe ik zag dat wij voor dag en dauw
elkaar steeds trouw en toegenegen
onze wegen in elkaar vervlochten
niet naar iets anders zochten
maar nog steeds
gelukkig waren met elkaar.

Marijke van Geest

uit gedichtenbundel ‘Gat in de straat’
ISBN 9789402143119
Uitgeverij Brave New Books 
€15,- bij Bol.com
De opbrengst van deze bundel komt geheel ten 
goede aan VluchtelingenWerk Nederland.

Dankbaarheid als oefening
 
In ons dagelijks leven zijn we vaak 
bezig met het veranderen van dingen 
die we niet prettig vinden. Soms lukt 
dat, maar soms ook niet. In ieder geval 
besteden we heel veel tijd en energie 
aan het proberen dingen te veranderen. 
Ook al zijn velen van ons ook opgevoed 
met ‘tevreden zijn met wat u heeft’ en 
‘tel uw zegeningen’, toch lijken we dit 
niet altijd in de praktijk te brengen. 

Vanuit de psychologie wordt 
dankbaarheid als een ‘positieve 
emotie’ gezien die je kunt oefenen 
en het oefenen hiervan kan leiden 
tot een groter gevoel van geluk en 
tevredenheid. Het ‘tellen van uw 
zegeningen’ wordt daarmee niet alleen 
maar een spreekwoord, maar kan actief 
in praktijk worden gebracht.

Misschien is het goed om op te merken 
dat dankbaarheid hier niet een 
verplichting is vanuit de overtuiging 
dat je dankbaar moet zijn voor allerlei 
dingen. Het gaat erom te voelen waar 
u daadwerkelijk dankbaarheid voor 
voelt, niet om waar u dankbaar voor 
denkt te moeten zijn of waarvan uw 
omgeving vindt dat u er dankbaar voor 
moet zijn.

Zelf aan de slag

U kunt bijvoorbeeld aan het einde van 
de dag voor uzelf drie dingen benoemen 
waar u dankbaar voor bent. Soms zijn 
het misschien juist de vanzelfsprekende 
dingen waar we onze dankbaarheid voor 
verloren hebben die de moeite waard 
zijn om mee te oefenen: bijvoorbeeld 
dankbaarheid voor het water dat uit de 
kraan stroomt, voor het kopje koffie dat 
u aangeboden wordt etc.

https://www.bol.com/nl/p/gat-in-de-straat/9200000054773409/?suggestionType=typedsearch


De stappen van het TANDEM project

1

2

3

4

Concept TANDEM mindfulness training vormgeven in overleg 
met experts op het gebied van dementie en ervaren trainers.

Evaluatie opzet TANDEM mindfulness training door experts 
en de doelgroep zelf (focusgroepen)

Haalbaarheid testen: pilot met de TANDEM training. 
Aanpassingen aan de hand van ervaringen van deelnemers 
en trainers door middel van vragenlijsten en interviews.

TANDEM mindfulness trainingsprotocol kan gebruikt worden 
door trainers en in vervolgonderzoek



Lotte Berk

Promovenda bij Maastricht 
University en mindfulness 

trainer

Franca Warmenhoven

Arts en onderzoeker bij   
Maastricht University en 

mindfulness trainer

Marjolein de Vugt

Gezondheidszorg-psycholoog, 
mede-hoofd van het Alzheimer 

Centrum Limburg en 
hoogleraar bij Maastricht 

University

Martin van Boxtel

Arts en universitair 
hoofddocent bij Maastricht 
University en mindfulness 

trainer

Heeft u vragen?
Op de website www.tandemproject.nl kunt u een 
antwoord op Veelgestelde Vragen vinden. Heeft u een 
vraag die hier niet bij staat? Stuur dan gerust een email 
naar lotte.berk@maastrichtuniversity.nl

TANDEM projectgroep
Postbus 616, 6200 MD Maastricht

lotte.berk@maastrichtuniversity.nl


