


Het programma ‘Partner in Zicht’ biedt ondersteuning aan partners van 
mensen met dementie. Dementie heeft een grote impact op het leven 
van zowel de persoon met dementie als zijn partner. Naarmate het 
ziekteproces vordert, wordt iemand met dementie afhankelijker van 
zijn naasten. Partners nemen geleidelijk steeds meer zorg op zich. Zij 
kunnen hierbij te maken krijgen met moeilijke situaties en onzekerheid. 
‘Partner in Zicht’ is bedoeld om meer zicht te krijgen op het dagelijks 
leven en geeft houvast bij het omgaan met dementie.

 Partner in Zicht
 maakt gebruik van 
een elektronisch dagboek, de ‘PsyMate’, waarmee partners van 
mensen met dementie nauwkeurig kunnen bijhouden wat er in 
hun dagelijks leven gebeurt. Het doel is om partners meer inzicht 
te geven in hun dagelijks functioneren. Hoe is het met de partner 
gesteld? Zijn er voldoende ontspanningsmomenten? Is er sprake 
van voldoende sociale contacten? 
Partners dragen het dagboek gedurende 6 weken bij zich. 
Op willekeurige tijdstippen wordt hen gevraagd om vragen te 
beantwoorden over hoe ze zich voelen en in welke situatie ze 
zich bevinden. Samen met een coach wordt iedere twee weken 
teruggeblikt op wat is ingevuld in het dagboek. De coach probeert 
de partner door middel van plaatjes meer inzicht te geven in
dagelijkse patronen: welke situaties leiden tot de meeste positieve
gevoelens? 

 Het dagboek laat bijvoorbeeld zien dat
  iemand weinig toekomt aan ontspannende 
activiteiten. Echter juist tijdens de ontspannende momenten 
is er sprake van positieve gevoelens. Positieve gevoelens 
zijn belangrijk om beter om te kunnen gaan met moeilijke 
momenten. Dit inzicht stimuleert om na te denken over het 
dagelijkse activiteitenpatroon en in de toekomst wellicht meer 
ontspanningsmomenten in te lassen.

 Het programma Partner
 in Zicht is bedoeld voor
partners van mensen met dementie. Het biedt een extra 
ondersteuning in het dagelijks leven.

 Partner in Zicht is een initiatief van
 het Alzheimer Centrum Limburg en is 
mogelijk gemaakt door het Alzheimer Onderzoeksfonds Limburg 
en Alzheimer Nederland. Het programma wordt momenteel 
geëvalueerd op bruikbaarheid en effectiviteit.

Indien u meer wilt weten over ‘Partner in Zicht’ of indien u 
interesse heeft om het programma te volgen, kunt u contact 
opnemen met:

Rosalie van Knippenberg
E: r.vanknippenberg@maastrichtuniversity.nl
T: 043-3881994

Meer informatie?

Voor wie is het bedoeld?

Wat houdt het programma in?

Een voorbeeld

Positieve gevoelens zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat iemand 
goed in zijn vel zit en om de draagkracht te vergroten. Op deze 
manier kunnen partners de zorg voor hun dementerende partner 
langer volhouden en kan overbelasting worden voorkomen. 


