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Nieuwsbrief Namaste Familieprogramma

Nieuwsbrief Namaste Familieprogramma
Nummer ϵ– Ɖƌŝů201ϵ

In dit nummer:
/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝĞ

ϭ

<ŽƌƚĞďĞƌŝĐŚƚĞŶ

ϭ

^ĂŵĞŶǀĂƚƚŝŶŐ
^ǇŵƉŽƐŝƵm

Ϯ

EĂŵĂƐƚĞ ŝŶŚĞƚnieuws 3
EĂŵĂƐƚĞ trailer

ϯ

EĂŵĂƐƚĞďŝũƚŚƵŝƐͲ
ǁŽŶĞŶĚĞŵĞŶƐĞŶ
ŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞ

ϯͲϰ

ĞƌƐƚĞďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶ
EĂŵĂƐƚĞƐƚƵĚŝĞ

ϰ

Namaste presentaties ϱ
WůĂŶǀŽŽƌĚĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚ

ϱ

ZĞĂŐĞƌĞŶ

ϱ

>ĂĂƚƐƚĞĞĚŝƚŝĞEĂŵĂƐƚĞŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ
sŽŽƌƵůŝŐƚĚĞ ůĂĂƚƐƚĞnieuwsbrief van het Namaste Familieprogramma voor contact met
mensenmet dementie͘ /ŶĚĞǌĞŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨďƌĞŶŐĞŶǁŝũƵŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞǀĂŶĚĞůĂĂƚƐƚĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶĞŶĂĨƌŽŶĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ͘tĞƐƚĂĂŶŝŶ ĚĞǌĞ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ ǀĞƌƐŝĞ ǀĂŶ ĚĞ
ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ ƐƚŝůďŝũŚĞƚƐǇŵƉŽƐŝƵŵǀĂŶϮϮŵĂĂƌƚǁĂĂƌǁĞĚĞďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞƐƚƵĚŝĞ
ŚĞďďĞŶŐĞƉƌĞƐƚĞŶƚĞĞƌĚ͕ĚĞƉŝůŽtƐƚƵĚŝĞďŝũ ƚŚƵŝƐǁŽŶĞŶĚĞ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĚĞŵĞŶƚŝĞ ĞŶ ĚĞ
ƉůĂŶŶĞŶǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘

tĞ ǁŝůůĞŶ ŐƌĂĂŐ ŐĞďƌƵŝŬ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞůĞŐĞŚĞŝĚ Žŵ
ŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞĂĂŶŽŶƐƉƌŽũĞĐƚŚĞĞĨƚŐĞůĞǀĞƌĚ
ŚŝĞƌŚĞĞůŚĂƌƚĞůŝũŬǀŽŽƌƚĞďĞĚĂŶŬĞŶ͊ŽŶĚĞƌƵǁŚƵůƉǁĂƐ
ĚĞǌĞ ƐƚƵĚŝĞ ŶŝĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŐĞǁĞĞƐƚ͊ tĞ ŚĞďďĞŶ ĚĞ
ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ ŵĞƚ ǀĞĞů ƉůĞǌŝĞƌ ĂĂŶ ĚĞ ƐƚƵĚŝĞ ŐĞǁĞƌŬƚ
ĞŶǌŝũŶĚĂŶŬďĂĂƌǀŽŽƌŝĞĚĞƌƐŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͘ĂŶŬƵǁĞů͊

Wij wensen u veel leesplezier!

<ŽƌƚĞďĞƌŝĐŚƚĞŶ
ͻ WĞƌϭŵĞŝϮϬϭϵǁŽƌĚƚŚĞƚEĂŵĂƐƚĞƉƌŽũĞĐƚǀĂŶŚĞƚŵƐƚĞƌĚĂŵhD͕ůŽĐĂƚŝĞshŵĐĂĨŐĞƌŽŶĚ͘ĐŚƚĞƌĚĞƐĐŚĞƌŵĞŶǌĂůĞƌ
ŶŽŐǁĞůǀĞƌĚĞƌŐĞǁĞƌŬƚǁŽƌĚĞŶ;Ž͘Ă͘ĂŶĂůǇƐĞƌĞŶ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĚŽŽƌŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶͿ͘ŝƚďĞƚĞŬĞŶƚǀŽŽƌƵĚĂƚƵǀŽŽƌǀƌĂŐĞŶ
ŽǀĞƌĚĞEĂŵĂƐƚĞƐƚƵĚŝĞĞŶŚĞƚEĂŵĂƐƚĞ&ĂŵŝůŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂŶŽŐƐƚĞĞĚƐƚĞƌĞĐŚƚŬƵŶƚďŝũ,ĂŶŶĞŬĞ^ŵĂůŝŶŐ͕ŵĂĂƌŚŝĞƌ ĞĞŶ
ŶŝĞƵǁĞŵĂŝůĂĚƌĞƐǀŽŽƌŵŽĞƚŐĞďƌƵŝŬĞŶ͗Ś͘ũ͘Ă͘ƐŵĂůŝŶŐΛůƵŵĐ͘Ŷů
ͻ

sŽŽƌĚĞEĂŵĂƐƚĞƐƚƵĚŝĞŝŶĚĞǀĞƌƉůĞĞŐŚƵŝǌĞŶŚĞďďĞŶϮϯϭƉĞƌƐŽŶĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞĞŶŚƵŶŶĂĂƐƚĞŶŵĞĞŐĞĚĂĂŶĂĂŶĚĞ
ĞĞƌƐƚĞŵĞƚŝŶŐ͘ĂŶĚĞǀŝũĨĚĞĞŶůĂĂƚƐƚĞŵĞƚŝŶŐ͕ϭϮŵĂĂŶĚĞŶůĂƚĞƌ͕ĚĞĚĞŶϭϮϭƉĞƌƐŽŶĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞĞŶŚƵŶŶĂĂƐƚĞŶ
ŵĞĞ͘ĂƚŚĞƚĂĂŶƚĂůǀŽŽƌĚĞůĂĂƚƐƚĞŵĞƚŝŶŐůĂŐĞƌůŝŐƚ͕ŬŽŵƚǀŽŽƌĂůĚŽŽƌĚĂƚƚƵƐƐĞŶƚŝũĚƐƉĞƌƐŽŶĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞ
ǌŝũŶŽǀĞƌůĞĚĞŶŽĨĚŽŽƌĚĂƚǌŝũǀĞƌŚƵŝƐĚĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂŶĚĞƌǀĞƌƉůĞĞŐŚƵŝƐĚĂƚŶŝĞƚŵĞĞĚĞĞĚĂĂŶĚĞƐƚƵĚŝĞ͘

ͻ

ϳ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ŚĞďďĞŶ ŚƵŶ ƐĐƌŝƉƚŝĞ ŽǀĞƌ ĚĞ EĂŵĂƐƚĞ ƐƚƵĚŝĞ ŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘ ŝƚ ǁĂƌĞŶ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ
WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͕'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶ'ĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞ͘

ͻ

ĂŶ ĚĞ EĂŵĂƐƚĞ ƐƚƵĚŝĞ ŚĞďďĞŶ Ϯϰ ƉĞƌƐŽŶĞŶ ŐĞǁĞƌŬƚ͘ ,Ğƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚĞĂŵ ǀŽŽƌ ĚĞ ƐƚƵĚŝĞ ŝŶ ĚĞ ǀĞƌƉůĞĞŐŚƵŝǌĞŶ
ďĞƐƚŽŶĚ Ƶŝƚ ,ĂŶŶĞŬĞ ^ŵĂůŝŶŐ ;ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌͿ͕ ^ĂƌĂŚ ŽŶĐŬĞƌ ;ƉƌŽũĞĐƚĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͕ :ĞŶŶǇ ǀĂŶ ĚĞƌ ^ƚĞĞŶ
;ƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌͿ͕<ĂƌůŝũŶ:ŽůŝŶŐ͕ŶŶĞŬĞ&ƌĂŶĐŬĞĞŶtŝůĐŽĐŚƚĞƌďĞƌŐ;ƐĞŶŝŽƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐͿ͘/ŶĚĞŽƉƐƚĂƌƚĨĂƐĞǁĂƌĞŶĞƌ
ŶŽŐϮŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐďŝũŚĞƚƉƌŽũĞĐƚďĞƚƌŽŬŬĞŶ͘ϭϮĞǆƚĞƌŶĞŽďƐĞƌǀĂƚŽƌĞŶŚĞďďĞŶĚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝĞƐŐĞĚĂĂŶĞŶĞƌǁĂƌĞŶ
ϱƉĞƌƐŽŶĞŶĚŝĞŚĞďďĞŶŐĞŚŽůƉĞŶďŝũĚĞĚĂƚĂŝŶǀŽĞƌ͕ŚĞƚƵŝƚƐĐŚƌŝũǀĞŶǀĂŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐŽĨͬĞŶĚĞĐŽĚĞƌŝŶŐ͘

EŝĞƵǁƐďƌŝĞĨEĂŵĂƐƚĞ&ĂŵŝůŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
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^ĂŵĞŶǀĂƚƚŝŶŐ^ǇŵƉŽƐŝƵŵ
KƉ ϮϮ ŵĂĂƌƚ ǀŽŶĚ ŚĞƚ ƐǇŵƉŽƐŝƵŵ ƉůĂĂƚƐ ŽǀĞƌ ΗŽƌŐĞŶ ǀŽŽƌ ǀĞƌƉůĞĞŐŚƵŝƐďĞǁŽŶĞƌƐ ŝŶ
ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ůĞǀĞŶƐĨĂƐĞΗ ŝŶ ĚĞ ^ƚĂĚƐŐĞŚŽŽƌǌĂĂů ƚĞ >ĞŝĚĞŶ͘Ğ ďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶ ǀĂŶ Ϯ
ƉƌŽũĞĐƚĞŶǁĂĂƌǌŽƌŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĞĞŶŐƌŽƚĞƌŽůŝŶƐƉĞĞůĚĞŶ͕^ŝŐDĂĞŶEĂŵĂƐƚĞ͕ǁĞƌĚĞŶ
ŚŝĞƌŐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚ͘ĞŝĚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶǌŝũŶǀĂŶǀĂŶŚĞƚŵƐƚĞƌĚĂŵhDĞŶ>hDŵĞƚĚƌ͘
:ĞŶŶǇ ǀĂŶ ĚĞƌ ^ƚĞĞŶ ĂůƐ ƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌ͘ ,Ğƚ ƐǇŵƉŽƐŝƵŵ ŝƐ ŐŽĞĚ ďĞǌŽĐŚƚ ĚŽŽƌ ĞĞŶ
ĚŝǀĞƌƐ ƉƵďůŝĞŬ͘ Ž ǁĂƌĞŶ Ğƌ ĂƌƚƐĞŶ͕ ǌŽƌŐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͕ ŶĂĂƐƚĞŶ ǀĂŶ ŝĞŵĂŶĚ ŵĞƚ 
ĚĞŵĞŶƚŝĞĞŶďĞůĞŝĚƐŵĂŬĞƌƐĂĂŶǁĞǌŝŐ͘

/ŶĚĞŽĐŚƚĞŶĚǁĞƌĚĞƌŐĞƐƚĂƌƚŵĞƚŚĞƚ^ŝŐDĂƉƌŽũĞĐƚ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŝŶĚĞǌĂĂůǁĞƌĚǀĞƌǁĞůŬŽŵĚ
ĚŽŽƌ :ĞŶŶǇ ǀĂŶ ĚĞƌ ^ƚĞĞŶ͘ ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚ KƵĚĞƌĞŶŐĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞ DĂƌŝĞͲ:ŽƐĠ 'ŝũƐďĞƌƚƐ ŐĂĨ
ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞŽǀĞƌŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶŚĞƚƐŝŐŶĂůĞƌĞŶĞŶŵĂƌŬĞƌĞŶǀĂŶĚĞƉĂůůŝĂƚŝĞǀĞ
ĨĂƐĞŝŶŚĞƚǀĞƌƉůĞĞŐŚƵŝƐ͕ǁĂĂƌďŝũĞƌĞĞŶƐůĞƵƚĞůƌŽůŝƐǀŽŽƌĚĞǀĞƌǌŽƌŐĞŶĚĞŶ͘>ŽƚũĞĂĐŚƵƐ
ǀĞƌƚĞůĚĞŽǀĞƌĚĞŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶǀĂŶ^ŝŐDĂƉƌŽũĞĐƚĞŶĚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐĚĂĂƌǀĂŶŶĂĂƌĚĞƉƌĂŬƚŝũŬ͘
EĂĚĞƉůĞŶĂŝƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞƐǁĂƐŚĞƚƚŝũĚǀŽŽƌϮŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞǀĞǁŽƌŬƐŚŽƉƌŽŶĚĞƐ͘ĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞŶ
ŬŽŶĚĞŶŬŝĞǌĞŶƵŝƚ͗dŝũĚŝŐ ŚĞƌŬĞŶŶĞŶ ǀĂŶĚĞƉĂůůŝĂƚŝĞǀĞĨĂƐĞŵĞƚĚĞ͞^ƵƌƉƌŝƐĞYƵĞƐƚŝŽŶ͟ĚŽŽƌ
ƌǁŝŶDĂŶƚĞů͕'ĞůĞŝĚĞůŝũŬĞĂĐŚƚĞƌƵŝƚŐĂŶŐŝŶďĞĞůĚŵĞƚĚĞ'ƌĂĨŝĞŬ͞sĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶĚĞ
ŽŶĚŝƚŝĞǀĂŶĞĞŶĞǁŽŶĞƌ͟;͞WͲŐƌĂĨŝĞŬ͟ͿĚŽŽƌƐƚƌŝĚ<ŽĚĚĞ͕&ǇƐŝĞŬĞĂĐŚƚĞƌƵŝƚŐĂŶŐŝŶďĞĞůĚ
ŵĞƚ ĚĞ WĂůůŝĂƚŝǀĞ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ^ĐĂůĞ ;WW^Ϳ ĚŽŽƌ tŝŵ :ĂŶƐĞŶ͕ ŽŵĨŽƌƚ ďŝũ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ
ĚĞŵĞŶƚŝĞŝŶďĞĞůĚŵĞƚĚĞŝƐĐŽŵĨŽƌƚ^ĐĂůĞʹĞŵĞŶƚŝĂŽĨůǌŚĞŝŵĞƌdǇƉĞ;^ͲdͿĞŶƚŽƚƐůŽƚ
ĚĞYƵĂůŝĚĞŵĚŽŽƌ>ŽƚũĞĂŐĐŚƵƐ͘
,Ğƚ^ŝŐDĂĚĞĞůǀĂŶŚĞƚƐǇŵƉŽƐŝƵŵǁĞƌĚĂĨŐĞƐůŽƚĞŶŵĞƚĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĂŶ:Ž,ŽĐŬůĞǇǀĂŶĚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ĚŝŶďƵƌŐŚ͘ ŝũ ŚĞĞĨƚ ϯ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ŐĞĚĞĞůĚ͕ ĚŝĞ ǀĂŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞĞů
ďĞůĂŶŐǌŝũŶďŝũŚĞƚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌĞŶǀĂŶƉĂůůŝĂƚŝĞǀĞǌŽƌŐŝŶǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐƐŚƵŝǌĞŶ͘tŝůĐŽĐŚƚĞƌďĞƌŐ͕
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŽƵĚĞƌĞŶŐĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞĞŶŚŽŽŐůĞƌĂĂƌ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞǌŽƌŐĞŶKƵĚĞƌĞŶŐĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞĂĂŶ
ŚĞƚ>hDƐůŽŽƚŚĞƚ^ŝŐDĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂĨ͘
EĂĚĞůƵŶĐŚƐƚĂƌƚƚĞŚĞƚEĂŵĂƐƚĞĚĞĞůǀĂŶŚĞƚƐǇŵƉŽƐŝƵŵŵĞƚĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĂŶ:ŽǇĐĞ^ŝŵĂƌĚ͕ŽŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌǀĂŶEĂŵĂƐƚĞ
ĂƌĞ͕ŽǀĞƌŚĞƚǀĞƌůĞĚĞŶ͕ŚĞĚĞŶĞŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚǀĂŶEĂŵĂƐƚĞĂƌĞ͘EĂŵĂƐƚĞǁŽƌĚƚŝŶŵŝĚĚĞůƐĂůĂĂŶŐĞďŽĚĞŶŝŶŵĞĞƌĚĂŶϭϬ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ůĂŶĚĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ŚĞůĞ ǁĞƌĞůĚ͘ EĂĂƐƚin ŚĞƚ ǀĞƌƉůĞĞŐŚƵŝƐ ǁŽƌĚƚ EĂŵĂƐƚĞ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ŽŽŬ ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ ŝŶ
ǌŝĞŬĞŶŚƵŝǌĞŶ͕ ďŝũ ƚŚƵŝƐǁŽŶĞŶĚĞ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞ ĞŶ ŝŶ ŚŽƐƉŝĐĞƐ͘ Ăƚ ŚĂĚ :ŽǇĐĞ ǀĂŶ ƚĞ ǀŽƌĞŶ ŶŽŽŝƚ ĚƵƌǀĞŶ ĚƌŽŵĞŶ͊
ĂŶƐůƵŝƚĞŶĚǀŽůŐĚĞĞƌĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĂŶ:Ž,ŽĐŬůĞǇĞŶ DŝŶ ^ƚĂĐƉŽŽůĞ ǁĂĂƌŝŶ ǌŝũ ŚƵŶ ĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ ĚĞĞůĚĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌĞŶǀĂŶEĂŵĂƐƚĞďŝũϲǀĞƌƉůĞĞŐŚƵŝǌĞŶŝŶŶŐĞůĂŶĚ͘ 'ŽĞĚ ůĞŝĚĞƌƐĐŚĂƉ ďůĞĞŬ ĚĂĂƌďŝũ ĞĞŶ ĞƐƐĞŶƚŝģůĞ ƐƵĐĐĞƐĨĂĐƚŽƌ͘
dotƐůŽƚǁĞƌĚĞŶ:ƵĚŝƚŚǀĂŶ^ĐŚĂŐĞŶ͕ŶŶĞŬĞ:ĂĐŽďƐĞŶ^ƵƐĂŶ'ŽƉĂůƐĂŵǇǀĂŶƚůĂŶƚŐĞŢŶƚĞƌǀŝĞǁĚĚŽŽƌ:ĞŶŶǇǀĂŶĚĞƌ^ƚĞĞŶ
ŽǀĞƌĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶǀĂŶĂĨĚĞůŝŶŐĚĞƌŽĐƵƐŵĞƚŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘EĂŵĂƐƚĞĚƌĂĂŝƚĚĂĂƌĂůƐŝŶĚƐũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳŽƉĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ ĞŶ
ǌĂůŽŽŬŶĂŚĞƚƉƌŽũĞĐƚĚŽŽƌŐĂĂŶ͘ĞůĨůĂƚĞŶĞƌǀĂƌĞŶĞŶƐĂŵĞŶƐƵĐĐĞƐƐĞŶǀŝĞƌĞŶďůĞŬĞŶŚŝĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬĞĨĂĐƚŽƌĞŶǀŽŽƌƐƵĐĐĞƐ͘
sĞƌǀŽůŐĞŶƐ ƐƚŽŶĚĞŶ Ğƌ Ϯ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞǀĞ ǁŽƌŬƐŚŽƉ ƌŽŶĚĞƐ ŽƉ ŚĞƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘ ĞĞůŶĞŵĞƌƐ ŬŽŶĚĞŶ ŬŝĞǌĞŶ Ƶŝƚ͗ ĞĞŶ
ƉĂŶĞůĚŝƐĐƵƐƐŝĞ ŵĞƚ ĞƌǀĂƌŝŶŐƐĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶ ŽǀĞƌ ĨĂŵŝůŝĞďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ ďŝũ EĂŵĂƐƚĞ͕ ĞĞŶ ŝŶƐƉŝƌĂƚŝĞƐĞƐƐŝĞ ƉƌĂŬƚŝƐĐŚĞ ŝŶǀƵůůŝŶŐ
ŐĞǀĞŶĂĂŶ EĂŵĂƐƚĞƐĞƐƐŝĞƐ ĚŽŽƌ ŶŶĞŬĞ :ĂĐŽďƐ ĞŶ ^ƵƐĂŶ 'ŽƉĂůƐĂŵǇ͕ Η<Žŵ͕ ůĂƚĞŶ ǁĞ ĚĞůĞŶ͊Η ĚŽŽƌ ƌŝŬĂ DĞĞƌƐŚŽĞŬǀĂŶ
^ƚŝĐŚƚŝŶŐĂĂŝ'ŽĞĚĞŶĞĞŶǁŽƌŬƐŚŽƉŚĂŶĚŵĂƐƐĂŐĞĚŽŽƌDŝŶ^ƚĂĐƉŽŽůĞǀĂŶEĂŵĂƐƚĞĂƌĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘
Ğ ĚĂŐ ǁĞƌĚ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞ ǀĂŶ ,ĂŶŶĞŬĞ ^ŵĂůŝŶŐ͕ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌ EĂŵĂƐƚĞ ƉƌŽũĞĐƚ͕ ŵĞƚ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ
ďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘:ĞŶŶǇǀĂŶĚĞƌ^ƚĞĞŶƐůŽŽƚĚĞĚĂŐĂĨ͘

ůůĞƐƉƌĞŬĞƌƐŚĞďďĞŶŚƵŶŚĂŶĚͲŽƵƚƐďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŐĞƐƚĞůĚ͘^ƚƵĚĞŶƚĞŶŚĞďďĞŶǀĂŶĞůŬĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞĞŶǁŽƌŬƐŚŽƉĞĞŶǀĞƌƐůĂŐ
ǀŽŽƌƵŐĞŵĂĂŬƚ͘,ĞƚhEͲ,ŚĞĞĨƚƚĞǀĞŶƐĞĞŶďĞĞůĚǀĞƌƐůĂŐǀĂŶĚĞǌĞŵŽŽŝĞĚĂŐŐĞŵĂĂŬƚ͘hŬƵŶƚĂůůĞďĞƐƚĂŶĚĞŶǀŝŶĚĞŶŽƉ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůƵŵĐ͘ŶůͬŽƌŐͬƵŶĐͲǌŚͬŽŶĚĞƌǌŽĞŬͬ<ǁĂůŝƚĞŝƚͲǀĂŶͲůĞǀĞŶͬEĂŵĂƐƚĞ&ĂŵŝůŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂͬ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŵŐŽ͘ŶůͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬƋƵĂůŝƚǇͲŽĨͲĐĂƌĞͬƌĞƐĞĂƌĐŚͲƉƌŽũĞĐƚƐͬϭϰϴϴͬĞĨĨĞĐƚƐͲŽŶͲƋƵĂůŝƚǇͲŽĨͲůŝĨĞͲĂŶĚͲĨĂŵŝůǇͲĐĂƌĞŐŝǀŝŶŐͲĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞͲďǇͲƚŚĞͲŶĂŵĂƐƚĞͲĐĂƌĞͲ
ĨĂŵŝůǇͲƉƌŽŐƌĂŵͲĨŽƌͲĂĚǀĂŶĐĞĚͲĚĞŵĞŶƚŝĂͬƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐͬ
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EĂŵĂƐƚĞŝŶŚĞƚŶŝĞƵǁƐ
sĂŶƵŝƚtĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚΘdƌŽƚƐŝƐĞƌŽŽŬďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐǀŽŽƌĚĞEĂŵĂƐƚĞƐƚƵĚŝĞ͘ƌǁĂƐĞĞŶ
ǀĞƌƐůĂŐŐĞǀĞƌǀĂŶŚĞŶĂĂŶǁĞǌŝŐŽƉŽŶƐƐǇŵƉŽƐŝƵŵĚŝĞĚĂĂƌĞĞŶŵŽŽŝǀĞƌƐůĂŐǀĂŶŚĞĞĨƚ
ŐĞŵĂĂŬƚ͗ ǁǁǁ͘ǁĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚĞŶƚƌŽƚƐ͘ŶůͬƉƌĂŬƚŝũŬͬŶĂŵĂƐƚĞͲĨĂŵŝůŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂͲŵĞĞƌͲŬǁĂůŝƚĞŝƚͲǀĂŶͲůĞǀĞŶͲǀŽŽƌͲ
ŵĞŶƐĞŶͲŵĞƚͲŐĞǀŽƌĚĞƌĚĞͲĚĞŵĞŶƚŝĞͬ

EĂŵĂƐƚĞtrailer
Enige tijd terug hĞďďen wij een film gemaakt over het Namaste Familieprogramma. De film laat zien wanneer, ŚŽe en voor
wie het Namaste Familieprogramma geschikt is. Er wordt uitgelegd waar het programma om draait: op individueel
niveau contact maken met personen met gevorderde dementie om zo meer kwaliteit van leven en plezier te
brengen in hun leven. Inmiddels hebben wij nu ook de korte versie van onze Namaste film gemaakt, een
zogenaamde trailer. We hebben zowel een Nederlandse als Engelstalige versie gemaakt, zodat de trailer ook gebruikt
kan worden om in presentaties op nationale en internationale congressen te tonen. Zo bereiken wij nog meer mensen.
/ƐƵǁŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐŚĞŝĚŐĞǁĞŬƚĞŶďĞŶƚƵŝŶŵŝĚĚĞůƐďĞŶŝĞƵǁĚ naar het resultaat͍U kunt deĨŝůŵ enƚƌĂŝůĞƌƐǀŝŶĚĞŶŽƉ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůƵŵĐ͘ŶůͬŽƌŐͬƵŶĐͲǌŚͬŽŶĚĞƌǌŽĞŬͬ<ǁĂůŝƚĞŝƚͲǀĂŶͲůĞǀĞŶͬEĂŵĂƐƚĞ&ĂŵŝůŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂͬ

EĂŵĂƐƚĞďŝũƚŚƵŝƐǁŽŶĞŶĚĞŵĞŶƐĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞ
e afgelopen maanden hebben wij ons ingezet om thuiswonende personen met
dementie en hun naasteŶ te werven voor deelname aan de Namaste pilotstudie. Voor
de pilot wilĚen wij onderzoeken of het Namaste Familieprogramma ook iets is om bij
thuiswonenende mensen met dementie aan te bieden en in welke vorm dat dan het
beste kan gebeuren. DĞŶ kon zelf bepalen wie de sessies zou aanbieden (een vrijwilliger,
ĚĞnaasten van de persoon met dementie na een korte training van ons of naasten samen met
een vrijwilliger) en hoevaak per week er sessies gegeven worden. Onze bevindingen gaan we
dan vergelijken met die uit Londen. In Londen wordt Namaste namelijk al enige ũĂƌĞŶ bij
ƚŚƵŝƐǁŽŶĞŶĚĞmensen ŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞ aangeboden. Daar wordt het standaard 1x per week door
een vrijwilliger gedaan.
In Nederland deden er 7 personen met dementie en hun naasteŶ uit de omgeving van
Noord-Holland mee. Aanvankelijk deden er meer mensen mee, maar helaas stopte de
pilotstudie voortijdig voor hen wegens ziekenhuisopnames of overlijden. De meerderheid van
de naasten koos ervoor om de sessies volledig door vrijwilligers uit te laten voeren. Toch
waren er ook enkele naasten die er juist voor kozen om het programma zelf uit te voeren. De
ene familie koos ervoor om de sessies onderling te verdelen, de andere familie deed een deel
van de sessies zelf en liet een deel van de sessies door vrijwilligers doen.
We zijn nog druk bezig met het analyseren van alle gegevens. De resultaten worden t.z.t. op onze
site gezet: www.lumc.nl/org/unc-zh/onderzoek/Kwaliteit-van-leven/NamasteFamilieprogramma/

We kunnen al wel vertellen dat het Namaste Familieprogramma ook geschikt
ůŝũŬƚ om in de thuissituatie aan te bieden. Het programma werd door alle
naasten zeer gewaardeerd en veel van hen zagen een positieve impact van
de sessies op hun naasten. De vrijwilligers gaven ook aan het erg leuk te
vinden om de sessies aan te bieden. Op de volgende pagina vertelt één van
hen hierover.

EŝĞƵǁƐďƌŝĞĨEĂŵĂƐƚĞ&ĂŵŝůŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ

WĂŐŝŶĂϰ

"dŝũĚĞŶƐŚĞƚĂĂŶďŝĞĚĞŶǀĂŶĚĞEĂŵĂƐƚĞƐĞƐƐŝĞƐďŝũĚĞŵĞŶƐĞŶƚŚƵŝƐŝƐmij ŽƉŐĞǀĂůůĞŶĚĂƚde individueleĂĂŶĚĂĐŚƚ
ŝŶĚĞƐĞƐƐŝĞƐĞĞŶƉŽƐŝƚŝĞĨĞĨĨĞĐƚŚĞĞĨƚŽƉŵĞŶƐĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞ͘Ik heb bij 3 personen met dementie Namaste sessies
aangeboden. Afhankelijk van wat de persoon leuk vindt en vond heb ik steeds verschillende
ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶin deEĂŵĂƐƚĞ
ƐĞƐƐŝĞƐĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ. Een ander mooi voorbeeld is dat van een meneer
ĚĞŚĞůĞǁŝŶƚĞƌƉĞƌŝŽĚĞŶŝĞƚŶĂĂƌďƵŝƚĞŶǁĂƐ
die
ŐĞǁĞĞƐƚ͘Tijdens één van de dagen dat ik een sessie kwam geven,
ƐĐŚĞĞŶĚĞvoorjaarsǌŽŶǀŽůŽƉǁĂĂƌĚŽŽƌŚĞƚŚĞĞƌůŝũŬ
ǁĂƌŵǁĂƐ. Hij was vroeger echt een buitenmens, maar zowel hij als zijn vrouw zijn nu niet meer mobiel. Ik heb hem toenŝŶ
overleg met zijn vrouw in de rolstoel͖ŐĞŚŽůƉĞŶom samenĞĞŶǁĂŶĚĞůŝŶŐte ŵĂŬĞŶ. DeŵĞŶĞĞƌgenoot hier ǌŝĐŚƚďĂĂƌǀĂŶ͘
ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞďŝŬŚĞŵĞĞŶŚĂŶĚŵĂƐƐĂŐĞŵĞƚůĂǀĞŶĚĞůŽůŝĞŐĞŐĞǀĞŶ en hebben ǁĞŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶŽƉŐĞŚĂĂůĚĚŽŽƌƐĂŵĞŶ
w
ĞĞŶoud ĨŽƚŽĂůďƵŵƚĞďĞŬŝũŬĞŶ͘,ŝũǁĂƐĂůƚŝũĚĞƌŐďĞƚƌŽŬŬĞŶďŝũĚĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞǁŝũƐĂŵĞŶŽŶĚĞƌŶĂŵĞŶĞŶůĞĞŬĞƌ
ǌŝĐŚƚďĂĂƌǀĂŶŽƉƚĞůĞǀĞŶ͘ĂŶŚĞƚĞŝŶĚǀĂŶĞůŬĞƐĞƐƐŝĞǁĂƐĚĞǌĞŵĞŶĞĞƌĂůƚŝũĚŽŶƚǌĞƚƚĞŶĚĚĂŶŬďĂĂƌĞŶŚŝũǀĞƌŐĂƚŶŽŽŝƚŽŵ
ĚŝƚŬĞŶďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘ĂƚŝƐƉƌĂĐŚƚŝŐŽŵƚĞĞƌǀĂƌĞŶ͕ĚĂĂƌĚŽĞũĞŚĞƚƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬǀŽŽƌ͕ĚĂƚŝĞŵĂŶĚǁĞĞƌŽƉůĞĞĨƚĞŶŐĞŶŝĞƚ͘"

ĞƌƐƚĞďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶEĂŵĂƐƚĞƐƚƵĚŝĞ
Op het symposium van 22 maart heeft Hanneke Smaling de eerste bevindingen van de Namaste studie gepresenteerd.
Graag willen wij deze eerste uitkomsten met u delen. In haar presentatie ging Hanneke in op de effecten van het Namaste
Familieprogramma op de kwaliteit van leven van de personen met dementie en of het programma ook effect heeft op
de meerwaarde die het zorgen voor iemand met dementie ǀŽŽƌĚĞŶĂĂƐƚĞŶǌĞůĨŚĞĞĨƚ.
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 19 verpleeghuizen, waarbij in 10 verpleeghuizen het Namaste
Familieprogramma werd uitgevoerd en er in de andere 9 verpleeghuizen er niks veranderde aan de geboden zorg. Op 5
momenten zijn de bewoners geobserveerd en zijn er vragenlijsten ingevuld. 12 maanden na de start van het programma
zijn er ook naasten, zorgmedewerkers en vrijwilligers geïnterviewd. De bewoners in de Namaste groep namen gemiddeld
1.5 uur per dag deel aan de sessies. In de Namaste groep werd er een hogere kwaliteit van leven gevonden ten opzichte
van de controlegroep. Uit de observaties bleek dat er in de Namaste groep vanaf 3 maanden ook minder onwelbevinden
(tekenen van ongemak) werd gezien in vergelijking met de controlegroep. Er werd geen verschil gevonden tussen de
groepĞŶ op de vragenlijst die meerwaarde van zorgen voor iemand met dementie ǀŽŽƌĚĞŶĂĂƐƚĞǌĞůĨin kaart bracht.
hŝƚ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ bleek dat Namaste een positieve ŝŵƉĂĐƚ ŽƉ ĚĞ ďĞǁŽŶĞƌƐ had͗ ƐƚĞŵŵŝŶŐ ĞŶ ŐĞĚƌĂŐ ǀĞƌďĞƚĞƌĚĞ (bijv.
minder agressie)͕ ďĞǁŽŶĞƌƐ spraken meer en beter en ďĞǁŽŶĞƌƐ ŶĂŵĞŶ ŵĞĞƌ actief deel ĂĂŶ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ De naasten
gaven aan dat ǌe ŚĞƚ ĨŝũŶ vonden ĚĂƚ ŚƵŶ ĨĂŵŝůŝĞ ĂĂŶ EĂŵĂƐƚĞ ĚĞĞůŶĂŵ. ZĞ ŚĂĚden ook meer ĐŽŶƚĂĐƚ ŵĞƚ ĂŶĚĞƌĞ
ďĞǁŽŶĞƌƐĞŶĚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐĞŶĞƌǁĂƐĞĞŶĂŶĚĞƌĞŝŶǀƵůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞǌŽĞŬ͖ŵĞŶĚĞĞĚŵĞĞƌƐĂŵĞŶŽĨŬǁĂŵǀĂŬĞƌůĂŶŐƐ͘
Het Namaste Familieprogramma lijkt dus zeker de kwaliteit van leven van de personen met dementie te verbeteren.

Ook blijkt dat het programma relatief
weinig kosten met zich mee brengt.
De kosteneffectiviteitsanalyse moet
nog verder uitgewerkt worden, maar
de bevindingen zijn bemoedigend.
Deze analyse zal in de zomer
afgerond worden en ƚ͘ǌ͘ƚ͘ op onze
site worden gezet;ƵŝƚĞƌůŝũŬϮϬϮϬͿ.
Een uitgebreider verslag en de handouts van de presentatie vindt u hier:
http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/
research-projects/1488/effects-on-quality-oflife-and-family-caregiving-experience-by-thenamaste-care-family-program-for-advanceddementia/presentations/

Nieuwsbrief Namaste Familieprogramma

Pagina ϱ

Namaste presentaties
ͻ KƉϳŵĂĂƌƚŚĞĞĨƚ,ĂŶŶĞŬĞĞĞŶƉŽƐƚĞƌƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞŐĞŐĞǀĞŶŽƉĚĞD;ŵĞƌŝĐĂŶ
Medical Directors Association) in Atlanta (zie foto rechts). Dit congres wordt door veel
artsen en psychiaters bezocht. Wij vonden het belangrijk om ook deze doelgroep te
wijzen op dit programma. ƌ was ook iemand aanwezig uit Canada die ook een poster
over Namaste presenteerde. Het was leuk om te zien dat er internationaal ook veel
interesse ŝŶ Namaste is.
ͻ Op vrijdag 27 september vindt het 2e Namaste Care International congres plaats in
Londen. Net als vorige jaar, zal Hanneke weer één van de sprekers op dat congres zijn.
Meer informatie over het congres vindt u op: www.namastecareinternational.co.uk/
ͻ Op 1 juli zal Hanneke, samen met o.a. Susan van Atlant, een Namaste workshop geven op het congres Thuis in het
verpleeghuis in de RAI Amsterdam. Het programmabureau Waardigheid en trots organiseert het congres in opdracht
van VWS. Het event is gericht op iedereen die werkt in de verpleeghuissector.
ͻ Op 9 september zal Hanneke een presentatie geven over de resultaten van de Namaste studie op het Symposium op
het thema Kwaliteit van leven bij dementie van het UNC-ZH. Meer informatie vindt u hier: https://www.lumc.nl/org/unc-zh/
bijeenkomsten/

ͻ Op 23 mei geeft Hanneke een Namaste presentatie op het 16e World Congress of the European Association for
Palliative Care in Berlijn.

WůĂŶǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ
Ondanks dat het project eind april formeel wordt afgesloten op het VUmc, betekent dat niet dat wij niet verder werken aan het
Namaste Familieprogramma. We zullen de komende maanden nog hard bezig zijn met het analyseren van alle verzamelde
gegevens. De bevindingen zullen wij dan opschrijven in (inter)nationale artikelen. Op basis van de opgedane ervaringen en de
interviews zullen wij de handleiding en de Namaste training verder aanpassen. Onze site zullen we bij blijven houden, dus neem
daar gerust af en toe een kijkje. Hanneke Smaling blijft ook betrokken bij Namaste Care International;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞĚŝĞǌŝĐŚďĞǌŝŐ
ŚŽƵĚƚŵĞƚŚĞƚĚŽŽƌŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǀĂŶŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞŶŚĞƚďĞŐĞůĞŝĚĞŶǀĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐĞŶŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐĚŝĞŵĞƚEĂŵĂƐƚĞĂĂŶĚĞ
ƐůĂŐǁŝůůĞŶͿ͘We zullen de Namaste handleiding en sheets van de Namaste training, na de aanpassingen,ook beschikbaar stellen
via onze site (www.lumc.nl/org/unc-zh/onderzoek/Kwaliteit-van-leven/NamasteFamilieprogramma/) en die van Namaste Care International.

Reageren͍
Heeft u suggesties, wilt u reageren op de nieuwsbrief of heeft u een vraag over het project, stuur dan een email naar
h.j.a.smaling@lumc.nl. De informatie uit deze nieuwsbrief mag eventueel worden toegevoegd als rubriek aan reeds
bestaande nieuwsbrieven binnen de participerende organisaties.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Namaste Familieprogramma voor contact met mensen met dementie, een
onderzoeksproject van de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU medisch centrum. Redactie: H.J.A. Smaling.

