
Bewegen en dementie

Waarom is bewegen bij dementie belangrijk?

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is leuk om te doen. Dit geldt voor mensen 

in het algemeen, en zeker ook voor mensen met de diagnose dementie. Slechte gezondheid kan de gevolgen van 

dementie verergeren en daarom is regelmatig bewegen belangrijk. Lopen doet bijvoorbeeld een beroep op aandacht, 

“Mijn man had geen zin om te bewegen, toen bij 

hem de diagnose dementie was vastgesteld. Hij 

voelde zich somber, zat veel op zijn stoel en sliep 

slecht”.
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Waarom is bewegen bij dementie belangrijk?

Wat zijn de mogelijkheden?



planning, geheugen en andere functies van de hersenen. Daarnaast bevordert regelmatig bewegen de spierkracht en 

coördinatie, waardoor minder valongelukken optreden. Bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook 

voor de zelfredzaamheid, het welzijn en sociale contacten.

Hoeveel bewegen is gezond?

Gezond bewegen betekent elke dag een half uur bewegen. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met 

dementie. Dit half uur kan verspreid worden over de hele dag. Bijvoorbeeld 10 minuten wandelen, 10 minuten oefe-

ningen en 10 minuten in de tuin werken. Een beetje inspannen, waarbij de hartslag iets omhoog gaat. Natuurlijk is het 

belangrijk dat u even overlegt met uw casemanager of arts als u twijfelt over bepaalde activiteiten.

Bewegingstips

• Kies een activiteit die u leuk vindt en die bij u past.

• Overleg met uw arts of casemanager voordat u met nieuwe activiteiten begint.

• Herhaling bevordert herkenning.

• Samen bewegen bevordert sociaal contact.

• Het voordeel van bewegen in een groep is dat de deskundige leiding erop toe ziet dat u zich niet teveel en niet te 

weinig inspant.

• Laat alle spieren regelmatig aan bod komen.

• Bewegen is voor iedereen belangrijk, ook voor mantelzorgers.

• Vergeet niet te genieten!

Zijn er speciale beweegprojecten voor mensen met dementie?

Samen bewegen is vaak prettiger dan alleen. Door de gevolgen van dementie is er alleen op uitrekken vaak lastiger. 

Informeer in uw omgeving wie u zou kunnen helpen met bijvoorbeeld wandelen, fi etsen en zwemmen.

Daarnaast zijn er ook nog andere mogelijkheden:

• Het project “Bewegen op maat” van het Platform dementie NHN. Via dit project is het mogelijk te sporten bij een 

sportschool bij u in de buurt door opgeleide instructeurs. Meer informatie kunt u vinden op de website.

• Via MagentaZorg. Locatie Lauwershof, Jupiterstraat 10 in Oudorp/ Alkmaar. Dit is een samenwerkingsproject 

tussen Lauwershof en Geriant. Er wordt gesport in kleine groepjes met persoonlijke aandacht. Meer informatie: 

072 5198 198.

• Fysiotherapeuten kunnen u adviseren.

• Bij veel dagbehandelingen wordt aandacht besteed aan bewegen.
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Wat kunt u met uw casemanager bespreken?

• Bespreek wat u al aan beweging doet en of dit voldoende is of aangevuld kan worden.

• Bespreek welke manieren van bewegen u altijd leuk hebt gevonden en nog steeds leuk vindt.

• Bespreek hoe het in het dagelijks ritme zou kunnen passen en welke mogelijkheden de mantelzorger heeft.

• Bespreek of er mensen zijn in uw omgeving die een aanvullende rol kunnen spelen: familie, vrienden, buren of 

kennissen. Is er bijvoorbeeld iemand die het leuk vindt samen te fi etsen of te wandelen?

Vragen

Voor vragen over bewegen en dementie kunt u contact opnemen met de casemanager of de arts. 

NUTTIGE WEBSITES

www.platformdementie-nhn.nl

www.30minutenbewegen.nl

www.hersenstichting.nl

www.dementie.nl
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Adressen

Geriant Kop van Noord-Holland

tel.  0223 648 100 

info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord

tel. 072 527 03 90

info2@geriant.nl

Geriant  Noord-Kennemerland Zuid

tel. 072 514 66 66

info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland

tel. 0229 741 741

info4@geriant.nl  

Geriant kliniek

tel. 072 527 22 65

info3@geriant.nl


