
 
 
 
 
Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. 
Dementie komt helaas steeds meer voor en recent wetenschappelijk onderzoek wijst tevens uit dat in de 
toekomst een toename is te verwachten van dementie bij jongere mensen. In 2055 bereikt het aantal 
mensen met dementie een piek van ruim een half miljoen. 
 
Hieronder zijn schematisch de cijfers weergegeven voor de gemeente Renkum: 
 

 2015 2018 2020 2025 2030 
  
2035 
 

  
2040 

Aantal personen met 
dementie 

850 
900  
 950 1.100 1.300 1.500 1.600 

Zelfst thuiswonend 70% 595 630  665 770 910 1.050 1.120 
Dagbesteding 5% (geïndiceerd) 30 31 33 38 45 52 56 

 

Het overgrote deel van de mensen met dementie woont thuis. Slechts een zeer klein percentage heeft een 
indicatie voor dagbesteding. Vooral in de fase tussen de diagnose dementie en het nodig hebben van 
professionele hulp ontbreekt gerichte ondersteuning en dagbesteding. Terwijl inmiddels is gebleken, dat door 
het geven van de goede prikkels, mentaal en fysiek het ziekteproces vertraagd wordt en opname in een 
zorginstelling uitgesteld. 
Er zijn ook mensen, waar de diagnose nog niet is gesteld, maar die wij wel als “kwetsbaar” zien. Immers de 
tijd tussen het vertonen van veranderend gedrag en het vaststellen van de diagnose varieert tussen de één 
en anderhalf jaar.  
 
Dat is de ‘leemte’ waar Odensehuis Doorwerth invulling aan geeft.  
 
Geconfronteerd met dementerende bewoners in Doorwerth, besloot een aantal burgers in 2018 een 
Odensehuis op te richten. Huisvesting vonden zij in de bijzalen van de Ontmoetingskerk. Er werd een 
stichting opgericht en op 1 oktober van datzelfde jaar werden de deuren geopend. Het Odensehuis ging als 
proef van start. 1 oktober 2019 heeft de burgemeester van Renkum de feestelijke opening verricht. 

In het Odensehuis komen mensen met geheugenverlies en (beginnende) dementie op een moment dat zij 
zelf kiezen. Het is belangrijk dat ook zij een leven leiden waarbij ze gelijkwaardig en geaccepteerd in de 
samenleving meedoen en waaraan zij ondanks de beperking van hun ziekte een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren. Het Odensehuis gaat uit van de eigen regie van de deelnemers. Kernwaarden zijn: zelforganisatie, 
autonomie, empowerment, eigen kracht, waardigheid, respect, vrijheid, openheid en flexibiliteit. 
 
Vanaf de startfase tot t/m december 2019 hebben .. beginnend dementerende en kwetsbare ouderen al dan 
niet met hun naasten het Odensehuis bezocht op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur. 
Gemiddeld komen er .. bezoekers per dag. In principe hoeven onze “deelnemers” geen indicatie te hebben. 
Sommigen hebben dat wel of krijgen deze. Deze groep mensen komt in aanmerking voor WMO. 
WMO-gelden zijn een belangrijke inkomstenbron. De overige deelnemers betalen een eigen bijdrage, die 
echter bij lange na de kosten niet dekt. Naast een betaalde part time professionele coördinator “werken” bij 
het Odensehuis .. getrainde vrijwilligers en worden professionele docenten ingehuurd voor een aantal 
activiteiten. 

De bezetting van deelnemers fluctueert, vnl. door uithuisplaatsing. 

Het is van belang voor de inwoners van Renkum, dat zij bekend zijn/raken met het concept “Odensehuis”. 
Contacten worden o.a.  onderhouden met zorgprofessionals, thuiszorgorganisaties, case managers, 
woonzorginstellingen, Renkum voor Elkaar, Sociaal Loket, Alzheimer Café, enz.  

Graag zouden we ook de leden van de Gemeenteraad kennis willen laten maken met de idealen en de 
werking van het Odensehuis. 

www.odensehuisdoorwerth.nl 


