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A day in Life 

 

Van februari tot en met mei heb ik ervaring 
op gedaan als vrijwilliger binnen het 
Odensehuis Amsterdam Zuid.  

Mooie herinneringen zijn ontstaan tijdens 
mijn periode als vrijwilliger van het 
Odensehuis Amsterdam Zuid. Met als 
resultaat, prachtige foto’s die ter 
beschikking zijn gesteld voor het Dementie 
Museum en die jou een kijkje geven in de 
wereld van vrijwilliger en van iemand die 
dementie heeft. Een fascinerende ziekte, 
die veel bij mij heeft losgemaakt.  

De foto’s heb ik genomen tijdens de 
wandelactiviteiten rondom het Odensehuis, 
zowel in een kleine als grote groep.  

Met deze foto´s wil ik je inspireren en/of 
handvatten geven om met mensen met  
dementie te gaan wandelen. Want naast dat 
beweging goed is voor ieder mens, zit er 
veel meer achter dan alleen dat. Zo heb ik 
gezien dat mensen met dementie in hun 
kracht worden gezet en hun zelfvertrouwen 
groeit tijdens de wandelingen door het 
ophalen van herinneringen. 

Ik ben trots op alle deelnemers van het 
Odensehuis, die nog zoveel kunnen doen en 
in hun mars hebben. 

Meer dan wij soms denken…  
 

Jessica Roozendaal 
 
 

Amsterdam, mei 2019 



 “Vroeger kwam ik hier elke dag. 
Toen het mij nog lukte om zelf te gaan. 
Gelukkig kom ik door jullie hier elke 
week. Daar ben ik zo dankbaar voor”. 

 
Soms vergeten we door de ziekte wat mensen 
met dementie nog kunnen of waar ze naar 
verlangen. Mensen met dementie zijn steeds 
minder gevoelig voor taal, maar wel voor 
zintuigelijke prikkels. De natuur is 
perfect om meerdere zintuigen te activeren.  

Voor mensen met dementie is de natuur een 
goede schakel naar het verleden. Er worden 
vaak herinneringen opgeroepen door de 
natuur. Bezig zijn in de natuur bevordert 
het bewustzijn van de wereld om hen heen. 
Daarnaast verbetert het de motoriek en door 
er met elkaar op uit te gaan kan het contact 
positief worden beïnvloed.  

Kijk voor meer informatie voor 
mantelzorgers, vrijwilligers en 

professionals: www.IVN.nl 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“Een koe, een vogel of een vis, Weet jij 
wat het is?”. 

 

Tijdens het wandelen door de stad zijn er 
zoveel objecten die tot de verbeelding 
kunnen spreken. We weten vaak niet eens van 
het bestaan af.  
 
Deze foto in het Vondelpark riep veel op 
bij de deelnemers van het Odensehuis.  
Door bepaalde vragen te stellen aan mensen 
met dementie kun je de verbeeldingskracht 
van hen prikkelen.  

 
De volgende vragen zou je kunnen stellen: 
 Wat is het eerste woord dat in je 

opkomt, kijkend naar dit object? 
 Waar wordt je oog als eerste naartoe 

getrokken? 
 Herken je dit object of de plek? 
 Als jij dit object een naam zou moeten 

geven, hoe zou het dan heetten? 



 

“Jongens Fuuten zijn groter dan meisjes, 
dat weet ik, omdat mijn zoon hier veel van 
af weet.. dieren en planten alles in het 

Latijn”. 

 
 
Je hoeft niet altijd zo ver weg om te kunnen 
genieten van de natuur. Dichtbij huis valt 
ook veel te beleven. Net als hier, om de 
hoek van het Odensehuis. Dikwijls gaat het 
eerder om het kijken door een andere bril 
naar de natuur. Een wandeling in de wijk of 
het stadspark en met andere ogen kijken 
naar het groen om je heen, levert vaak al 
veel voldoening op en is laagdrempelig en 
toegankelijk voor iedereen. 
 
Stel jezelf open, denk hardop. Net als ik. 
Toen ik mij hardop afvroeg hoe het kwam dat 
de pulletjes verschillend waren van 
grootte. Toen werd mij verteld door een 
deelneemster dat de mannetjes altijd groter 
zijn. Het effect? Zij staat in haar kracht 
en ik leer iets bij. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De geur van rozen doet mij altijd denken 
aan de tuin van mijn ouders”. 

 
Het brein reageert op geuren ondanks het 
aangetaste reukgeheugen. Hoe mooi is dat? 
In de medicinale kruidentuin van het 
Beatrixpark voelen de deelnemers van het 
Odensehuis zich helemaal thuis.  
Ze ruiken, voelen  en zien. Hierdoor komen 
er herinneringen naar boven.  
Het hierover praten helpt mensen met 
dementie zich te herinneren wie zij zijn of 
waren. En het geeft hen een gevoel van 
veiligheid en zekerheid.  
Reminiscentie doet een beroep op wat een 
oudere nog kan of weet. Het is een goede 
manier om hun identiteit te bewaren.  

 
Tip: 

Sta tijdens een wandeling ook eens stil om 
aan een bloem te (laten) ruiken. 

En vraag daarbij wat dit met hen doet en 
of ze de geur herkennen. 



“Elke woensdag en vrijdag stap ik hier 
uit, om de laatste 1.5 KM naar het 
Odensehuis zelfstandig te lopen”. 

 

Met de juiste leermethode kunnen mensen met 
dementie heel goed zelf hun weg vinden naar 
dagbesteding of naar de winkel.  
Dit geeft ze een enorm gevoel van 
zelfstandigheid en maakt ze minder 
zorgafhankelijk. Deze leermethode heet 
‘foutloos leren’. 

 
In alle stadia van dementie kan deze 
methode worden toegepast en voor diverse 
alledaagse taken. Denk aan koffiezetten, 
een e-mail sturen of zoals hierboven de weg 
vinden. Maar dat kunnen zij niet alleen, 
soms is daar wat hulp bij nodig.  

 
Meer informatie over deze effectieve 

interventie kun je vinden door te zoeken 
naar: Foutloos leren bij Dementie 



“Wat een mooie tekst is dat zeg, het doet 
mij denken aan bepaalde momenten samen met 

mijn man”.  

Een kunstwerk van Tracey Emin met prachtige 
tekst in Amsterdam Zuid, om de hoek van het 
Odensehuis. Kunst kijken maakt mensen met 
dementie blij. Door prikkelende vragen te 
stellen kun je samen in gesprek gaan. Zo 
worden er verhalen en herinneringen 
gedeeld. 
 

Enkele tips voor het stellen van een goede 
vraag: 

 Stel één vraag tegelijk; 
 Zorg voor open vragen en stel hem zo 

concreet mogelijk (vermijd moeilijke 
woorden);  

 Toevoegingen als ‘zou’ en ‘denk je’ 
bevorderen een veilige sfeer; ieder 
antwoord is namelijk mogelijk. 
 

Meer tips zijn te vinden op: 
www.onvergetelijkmuseum.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze gids voor wandelen met mensen met 
dementie is ontwikkeld in opdracht van 
het Dementie Museum en is te bestellen 

via de website: 
www.dementiemuseum.nl 

 
 

 


