
Presentatie Odensehuis
Platform Maatschappelijke Verkenning

*In het kader van privacy zijn enkele foto’s verwijderd uit de presentatie. 



Dementie is een verzamelnaam van meer dan 50 ziektes in de hersenen
Meeste voorkomend:  

• Alzheimer 70%
• Vasculaire  dementie 16%
• Fronto temporale dementie
• Lewey  body dementie

• 1 op de 7 mannen   ---- 1 op de 3 vrouwen
• 4,4 % is jonger dan 65 jaar
• Mensen met dementie kunnen niet meer voor zichzelf zorgen
• Dementie: volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt 
• 70 % woont thuis met hulp van een mantelzorger



Mantelzorger zijn kies je niet, het overkomt je!

Partners leveren 7 dagen per week en 24 uur per dag mantelzorg

• 52% van de mantelzorgers is zwaar belast
• 3% hiervan is overbelast



https://youtu.be/QjeUaNd41jw

https://youtu.be/QjeUaNd41jw





Alzheimer Nederland heeft een prognose (januari 2020) opgesteld van patiënten met 
dementie, voor Papendrecht zijn de aantallen als volgt:

Jaar Aantal patiënten
2020 610
2025 740
2030 860
2040 1000
2050 1200



De naam Odensehuis is afgeleid van de 
Deense stad Odense, waar het initiatief 
voor zo'n inloopcentrum in 2001 ontstaan 
is.
• In Nederland zijn er op dit moment 38 

Odensehuizen en 12 initiatiefgroepen.
• Odensehuis Papendrecht is aangesloten bij 

het Landelijk Platform Odensehuizen 
Nederland

• Het eerste Odensehuis opende in 2009 in 
Amsterdam



• Empowerment
• Betrokkenen ertoe bewegen om zo vroeg mogelijk de situatie te herkennen 

en erkennen.
• Hernieuwde invulling van het leven, kwaliteit van leven staat centraal. 
• Mensen actief betrekken bij het inloophuis.

• Perspectief
• Betrokkenen ondersteuning bieden, vanuit een niet-medische benadering
• De groep helpt elkaar
• In een sfeer waarin men zich niet hoeft te schamen voor de eigen handicap. 
• Mogelijkheden creëren om je nuttig te maken en daaruit voldoening te 

putten.
• Inzicht

• Gebruik maken van relevante informatie. 
• De betrokkenen informatiebronnen en de sociale kaart bieden
• Voorbereiden op de stappen die later in het proces van dementie komen.



• Momenteel zijn er 25 gastvrouwen/heren, 10 vrijwilligers (o.a. bestuur, PR en communicatie) 
en 1 coördinator

• De financiering van het Odensehuis bestaat voor een groot deel uit bijdragen van gemeente en 
sponsoren

2015-2018 Gemeente Papendrecht onderzoekt draagvlak

November 
2018 

Start initiatiefgroep met werkgroepen: huisvesting, financiën, PR, 
vrijwilligers/coördinator

19 augustus 
2019

Start Odensehuis Papendrecht

Oktober 2019 Gaat de initiatiefgroep over in bestuur Stichting Odensehuis Papendrecht

Dagbesteding valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente



• Bezoekers; mensen met geheugenklachten en (beginnende) dementie 
(34 vaste bezoekers)

• Mantelzorgers; partner, kinderen, vrienden, professionals (21 vaste 
mantelzorgers)

• Vrijwilligers; voor een betekenisvolle dag invulling (35 vrijwilligers)



1. Laagdrempelige dag beleving bezoekers / mantelzorgers / vrijwilligers

2. Ondersteuning mantelzorgers

3. Kenniscentrum

1. Cognitieve component

2. Fysieke component

3. Sociale component





• Een plek voor iedereen die te maken heeft met geheugenklachten of beginnende 
dementie, hun familie en vrienden

• Het Odensehuis heeft het karakter van een huiskamer waarin activiteiten worden 
ondernomen

• Gasten vragen we om hun talenten in te zetten voor en met elkaar zodat we een 
zinvolle en vooral plezierige dag met elkaar beleven

• Er is GEEN indicatie nodig, geen administratieve rompslomp

• Gasten bepalen zelf wanneer ze komen

Open: maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Locatie: P.S. Gerbrandystraat 31



• Een praatje en ontmoeten lotgenoten zodat u ervaringen 
kunt uitwisselen

• Een kop koffie of een lunch

• Een activiteit. Dit kan alles zijn, samen zetten we onze 
talenten in om iets moois van te maken van de dag

• Informatie en advies over dementie en hoe verder

• Ondersteuning mantelzorgers

Dit alles zodat mensen een zinvolle dag beleven en dit bijdraagt aan het langer zelfstandig thuis wonen 



• Stijgend aantal unieke bezoekers *

• Stijgend aantal bezoekdagen: bezoekers *

* Vanaf 16 maart zijn de cijfers beïnvloed door Covid-19

Ontwikkeling Odensehuis Papendrecht

Bezoe
ker

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2019 8 10 17 18 19

2020 21 21 21 0 17 22 20 31 33

Bezoe
ker

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2019 20 34 58 66 63

2020 77 92 65 0 39 104 119 162 191



• Stijgend aantal unieke mantelzorgers *

• Stijgend aantal bezoekdagen: mantelzorgers *

* Vanaf 16 maart zijn de cijfers beïnvloed door Covid-19

Ontwikkeling Odensehuis Papendrecht (2)

Mant
elzorg
er

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2019 18 28 38 42 39

2020 57 58 37 0 24 62 66 76 79

Man-
tel-
zorger

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2019 7 11 13 13 15

2020 16 16 12 0 13 14 13 18 17



• Deskundig vrijwilligersteam
• 3e dag per week open sinds maart 2020
• Groot netwerk opgebouwd, samenwerking met: 

• Kerken
• Professionals zoals Casemanagers 
• Plaatselijke organisaties zoals Sterk Papendrecht en Stichting Dorpsbehoud
• Alzheimer café 
• Kinderen en vrienden bezoekers

• Financiën: 
• Subsidie gemeente, 
• Sponsoren (o.a. Rotary, plaatselijke ondernemers)  
• Bijdragen bezoekers

Ontwikkeling Odensehuis Papendrecht (3)



• Odensehuis acties: nieuwsbrief, tulpen, tompouce, kaart
• Ontstaan netwerk met vrijwilligers in de buurt
• bijdrage leveren aan het voorkomen van Eenzaamheid
• 5 mei met start koffiebezoeken en Tovertafel spel (iets om naar uit te kijken, iets om voor uit je bed te komen, iets 

om voor je leuk aan te kleden, iets om voor in beweging te komen, iets om voor naar buiten te gaan…….. een 
geluksmoment!)

• Conditie van bezoekers is in deze tijd (hard) achteruit gegaan

En toen was er Corona…….



• Het Odensehuis staat als een (inloop)huis!
• Door gemeente onderzoek naar effectiviteit, uitkomst is: hoge klanttevredenheid, positieve bijdrage aan langer thuis 

wonen en kosten reductie.
• Conditie bezoekers gaat achteruit

Succesfactoren:
• samenwerken stakeholders
• TEAM met vrijwilligers, investeer in ze!
• ruimte voor ieders talent
• aandacht voor geluksmomenten
• wees een steunpilaar
• veiligheid voor iedereen
• zinvolle dagbesteding
• iedereen wordt gezien

1 Jaar Odensehuis Papendrecht



Initiatiefgroep Dementie Vriendelijke Samenleving West-Alblasserwaard
• Burgers uit Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht
• Predicaat Dementie vriendelijke gemeente, hebben Papendrecht en 

Alblasserdam nog niet
• Documentaire
• Vergeet-me-niet paden
• Bewustwording, door filmmiddag en event in de lente 2021
• Doorontwikkeling dagbeleving Odensehuis

Dromen………….



V-2020-10-07

Vragen ?
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