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Zierikzee, april 2019

1. Voorwoord
Het Odensehuis kijkt terug op een mooi en dynamisch jaar. De groei van het
aantal bezoekers in het Odensehuis zette door in 2018. De gestage stijging van
het aantal deelnemers was aanleiding voor het nemen van enkele maatregelen
om deze groei in goede banen te leiden. Zo hebben we de beschikking gekregen
over 3 extra ruimtes. De activiteiten kunnen nu in verschillende ruimten
georganiseerd worden. Dit maakt meer maatwerk, keuzevrijheid en het werken
in verschillende groepen mogelijk.
Ook is er besloten om een assistent-coördinator aan te trekken om taken te
verdelen, zodoende minder kwetsbaar te zijn en plannen in het kader van
dementievriendelijk Schouwen-Duivenland te kunnen realiseren.
2018 was ook het jaar van ons 1-jarig bestaan. We werden vereerd met een
bezoek van burgemeester Rabelink die lovende woorden voor ons had. Hij vond
het Odensehuis een mooie plek waar mensen met lichte dementie en hun
naasten elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Hij nam de tijd om
met al onze bezoekers kennis te maken en in gesprek te gaan.
Naast opvangen van de groei van het Odensehuis, begeleiding van het
vrijwilligersteam, uitvoeren van het inrichten van de extra ruimtes zijn de
inspanningen in 2018 ook gericht geweest op het verstevigen van de
financieringsbasis voor de jaren na de projectperiode. Dit heeft ertoe geleid dat
het Odensehuis Schouwen-Duiveland vanaf 2020 structurele subsidie van de
gemeente Schouwen-Duiveland zal ontvangen.
De ontwikkelingen van het Odensehuis werden ook met persoonlijke aandacht en
betrokkenheid van de wethouder van de gemeente, de heer van den Bos,
gevolgd. Evenals door de betrokken ambtenaren. Het Odensehuis voelt zich
daardoor gesterkt in haar werkzaamheden.
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2. Visie en werkwijze Odensehuis Schouwen-Duiveland
Er is op dit moment in ons land binnen het domein van zorg en welzijn, nog
mondjesmaat aandacht voor initiatieven die gericht zijn op preventie, op de
behoeften van de mensen zelf, op het vergroten van zelfredzaamheid en
welbevinden en inbedding in de sociale en maatschappelijke structuur. Dat geldt
voor kwetsbare groepen in het algemeen, maar in het bijzonder voor de
kwetsbare mens met beginnende dementie en /of geheugenproblematiek en zijn
of haar directe en indirecte omgeving (mantelzorger(s), familie, buurt en
samenleving als geheel).
Dementie is hard op weg volksziekte nummer één te worden. Ieder uur krijgen
vier Nederlanders dementie. Schouwen-Duiveland telt op dit moment ruim 800
mensen met beginnende dementie, van wie 75% thuis woont (bron: Alzheimer
Stichting Nederland).
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De schatting is dat het aantal mensen met dementie de komende 20 jaar
verdubbelt en daarmee wordt ook de belasting van het sociale netwerk groter
dan nu.
De integrale sociale benadering van het Odensehuis.
Het Odensehuis biedt een nieuw perspectief voor mensen met dementie en hun
naasten, in een open laagdrempelige omgeving kunnen mensen in een
vroegtijdig stadium met hun eerste onzekerheden en vragen terecht en is er
naast de support die er is gelegenheid deel te nemen aan positieve,
ondersteunende activiteiten. De activiteiten versterken de zelfredzaamheid en
eigen regie, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en actief kunnen
functioneren in buurt en wijk, met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. De
Odensehuis-beweging is landelijk snel groeiend. In Nederland zijn er nu 31
Odensehuizen en 16 initiatiefgroepen.
Het streven van het Odensehuis is dat mensen met geheugenklachten en
dementie zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren en op een plezierige
manier zin en betekenis aan hun leven blijven geven. Kernwaarden hierbij zijn:
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eigen regie, empowerment en emancipatie. De kwaliteiten, interesses en
mogelijkheden van de mensen staan centraal. De bezoekers bepalen de
activiteiten, hierbij ondersteund door een team van vrijwilligers, stagiaires en
een (assistent) coördinator. Zo participeren zij zo actief mogelijk mee in het
Odensehuis.
Het (her)ontdekken van hun talenten geeft mensen energie om het dagelijks
leven thuis zo plezierig mogelijk voort te zetten.
De aanpak van het Odensehuis komt overeen met wat hoogleraar Langdurige
Zorg en Dementie Anne Mei The, de sociale benadering van dementie noemt.
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan (en sommige lopen nog) naar het
effect van een voorliggende voorziening als het Odensehuis en/of dit ertoe leidt
dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
De vraag die bij dit onderzoek (proeftuin sociale benadering dementie) centraal
staat is:
Als medische, psychologische en sociale ondersteuning beter in balans zijn met
de behoefte van de mensen om wie het gaat, verbeter je dan inderdaad iemand
kwaliteit van leven? En draagt dit dan bij aan lagere zorgkosten; als betere
ondersteuning leidt tot latere opname in een verpleeghuis, of als het helpt om
uitputting van de mantelzorger te voorkomen.
Verreweg de langste periode dat iemand leeft met dementie woont hij/zij thuis.
Gemiddeld 8 tot 10 jaar. Opname in een zorginstelling gebeurt maar bij 10% van
de mensen. Het is dus enorm belangrijk dat de jaren dat mensen thuis wonen zo
prettig mogelijk kunnen leven.
Gebruikmaken van een voorziening als het Odensehuis zorgt in het algemeen
voor minder angst, meer acceptatie, minder zoeken naar oplossingen in de
systeemwereld en mensen zijn beter voorbereid op wat gaat komen en richten
daarop hun leven in. Deze benadering (sociale benadering dementie) maakt
dementie draaglijker voor cliënten en hun mantelzorgers. Cliënten blijven
hierdoor beter en langer thuis. Zij hebben hierdoor minder medische zorg nodig
als zij prettiger thuis wonen (minder bezoek aan huisartsen, minder
crisisopnames).
En dit leidt tot kostenbesparing. € 1150 euro besparing aan verpleegzorg voor
elke week dat iemand met dementie langer thuis woont. €77,6 miljoen besparing
door een week langer thuis wonen van 67.500 mensen met dementie, dit is 25%
van de 270.000 mensen met dementie die naar een verpleeghuis gaan. (bron:
Actiz Feiten en cijfers)

3

3. Ontwikkelingen in en rondom het Odensehuis
3.1. Bezoekers
In 2018 waren gemiddeld 16 (unieke) mensen met dementie regelmatig actief in
het Odensehuis en 5 (unieke) mantelzorgers. De meeste mensen komen 2 dagen
per week.
Per week bezochten gemiddeld 38 mensen het Odensehuis, zie onderstaand
overzicht. Daarbij moet worden opgemerkt dat er in het begin van 2018
gemiddeld 24 mensen kwamen en aan het einde van het jaar waren dat er
regelmatig 50 per week verdeeld over 2 dagen. Op dinsdag en donderdag waren
dat veelal dezelfde dus geen unieke bezoekers.
Dit jaar hebben we voor het eerst afscheid moeten nemen van 3 bezoekers.
1 door verhuizing naar een verzorgingshuis, 1 is weggegaan omdat het
Odensehuis geen passende plek meer was en 1 van onze bezoekers overleed vrij
plotseling. Van de totale groep mensen met dementie zijn er 4 die alleen wonen.
Gelukkig zijn er ook weer veel nieuwe mensen gekomen. Er komen meer mensen
met beginnende dementie in een vroeger stadium naar het Odensehuis. Zij
maken in het begin beperkt gebruik van de mogelijkheden van het Odensehuis.
Het Odensehuis is voor hen een aanvulling op andere activiteiten die ze nog
ondernemen. Zij komen ook vaak zonder mantelzorger omdat zij ook graag
eigen activiteiten willen blijven doen zonder hun partner en soms omdat de
partner nog werkt. Het aantal actieve mantelzorgers neemt (mede hierdoor) af.
We doen dan ook een groter beroep op vrijwilligers.
Binnen het Odensehuis worden drie groepen deelnemers onderscheiden: mensen
met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers.
Het Odensehuis was in 2018, met uitzondering van de officiële feestdagen
gemiddeld 5 dagdelen per week geopend.
Dit resulteert in onderstaande gegevens:
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Het effect van het Odensehuis laat zich moeilijk meten. We horen wel regelmatig
van mantelzorgers dat zij het laten opnemen van hun partner langer uitstellen,
en dat zij de zorg beter volhouden.
Zo vertelde de broer van een van onze bezoekers dat hij begin 2018 bezig is
geweest om zijn zus te laten opnemen. Zij woont alleen en hij woont in
Rotterdam en er was nauwelijks netwerk om haar heen. Sinds zij 2 dagen per
week naar het Odensehuis gaat heeft ze meer structuur, wordt ze op allerlei
fronten geholpen onder andere door mensen van het Odensehuis, en is ze
zienderogen vooruit gegaan. Ze komt nog steeds en woont nog steeds
zelfstandig thuis.
1 bezoeker stond hoog op de urgentielijst van een zorginstelling omdat zijn
vrouw het niet meer volhield. Doordat deze persoon 2 dagen naar het
Odensehuis kwam ging het beter met haar en is hij van die lijst afgehaald.
Inmiddels is hij helaas thuis overleden.
1 bezoeker heeft een partner die heel veel jonger is dan hijzelf. Zij zegt dat
omdat hij 2 dagen naar het Odensehuis komt ze het beter vol kan houden en
anders een andere beslissing had genomen. Wat die beslissing is wilde ze niet
zeggen.
2 mantelzorgers hikken al maanden aan tegen de beslissing om de partner die
respectievelijk 2 en 3 dagen per week bij ons komen te laten opnemen. Ze
stellen dat beiden nog steeds uit. Ook omdat ze zelf veel steun ervaren van
andere mantelzorgers uit het Odensehuis.
1 bezoeker heeft kort geleden te horen gekregen dat hij Alzheimer heeft. Zijn
vrouw (die nog werkt) heeft hem laten weten dat zij niet voor hem kon/wilde
zorgen. Sinds hij regelmatig in het Odensehuis komt gaat het stukken beter met
hem. Hij krijgt weer moed en kracht en kan het leven weer beter aan. Het
zorgvraagstuk lijkt op dit moment geen issue te zijn.
Dit is slechts een greep uit de verhalen die we horen.
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3.2 Vrijwilligers
Het Odensehuis staat of valt met een team van goede, bekwame vrijwilligers. In
2018 is intensief gewerkt aan het uitbreiden van het vrijwilligersteam. Er zijn
advertenties geplaatst in de lokale krant de Wereldregio en op facebook. Er is
intensief contact geweest met medewerkers van de SMWO en ook door hen is
actief geworven voor het Odensehuis. Ook is er contact geweest met
afgevaardigden van de kerken en is vrijwilligerswerk in het Odensehuis bij hen
onder de aandacht gebracht. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 8 nieuwe
vrijwilligers zodat het totale team nu bestaat uit 12 vrijwilligers.
Sommige vrijwilligers werken een hele dag soms zelfs 2 dagen in het Odensehuis
andere komen een paar uurtjes. Belangrijk is dat zij zich kunnen openstellen
voor de behoeften/wensen van onze bezoekers een band met hen weten te
ontwikkelen en kunnen meebewegen met hen. Dat lukt over het algemeen goed.
Er is vrijwilligersbeleid ontwikkeld en er zijn vaardigheden geformuleerd. Er vindt
regelmatig een vrijwilligersoverleg en intervisie plaats.
Er is een uitgebreide bibliotheek waar vrijwilligers boeken over dementie
gerelateerde onderwerpen kunnen lenen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.
3.3 Dementievriendelijke samenleving
Eén van de doelstellingen van het Odensehuis is de samenleving ontvankelijker
te maken voor mensen met dementie. Daartoe stellen we het Odensehuis
expliciet open voor buurtbewoners en ouderen in het algemeen. Daarnaast
organiseren we trainingen en activiteiten waarbij we ‘de samenleving’ in het
Odensehuis uitnodigen, zoals bijvoorbeeld burendag. Op deze wijze maken we
inwoners van Schouwen-Duiveland meer bekend met wat dementie is en hoe
men er mee om kan gaan. Ook het bedrijfsleven krijgt veelvuldig te maken met
mensen met dementie. Mensen die denken dat ze al betaald hebben terwijl dat
niet zo is en in het slechtste geval overgedragen worden aan de politie. Mensen
die bijvoorbeeld in de supermarkt van alles kopen wat ze niet nodig hebben, bij
de bank van het kastje naar de muur worden gestuurd omdat ze de instructies
niet begrijpen. Als onderdeel van de structurele subsidie van de gemeente is 4
uur per week beschikbaar gesteld voor de coördinator om trainingen te gaan
geven in het kader van Dementie Vriendelijk Schouwen-Duiveland. Dit is zowel
toegankelijk voor inwoners als voor bedrijven en organisaties. In de eerste helft
van 2019 zal hiermee worden gestart.
3.4 Samenwerkingsrelaties
Er is een intensieve samenwerking met de casemanagers op SchouwenDuiveland en met de netwerkcoördinator van de Zeeuwse Zorgschakels. Er vindt
regelmatig een werkoverleg plaats met casemanagers individueel of met alle vier
tegelijk en de coördinator schuift desgewenst aan bij een multi disciplinair
overleg. Verder wordt er nauw samengewerkt met beleidsmedewerkers en WMO
consultenten van de gemeente, Buurtzorg, met het maatschappelijk werk, met
de thuiszorgbegeleiders van Allévo, scholen uit de buurt en de SMWO.
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4. Van het bestuur
Het bestuur telt zeven leden en heeft in 2018 vijf maal vergaderd. Tussentijds
hebben de voorzitter, secretaris en penningmeester diverse malen overleg gehad
en vond werkoverleg met de coördinator plaats.
Het bestuur nam afscheid van haar lid en de initiatiefnemer voor de oprichting
van het Odensehuis in Zierikzee, de heer Antoine de Ceuster. Vanwege zijn
aanvaarding van een bestuursfunctie bij een andere stichting is hij uit ons
bestuur teruggetreden ter voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling.
Zijn plaats in het bestuur is sinds mei 2019 vacant.
De coördinator van het Odensehuis is Pauline Klerkx. Zij heeft een aanstelling
van 28 uur per week.
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5. Balans en staat van baten en lasten
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5. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
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