
 

 

Odensehuis de Linde Delft opent binnenkort haar 

deuren!  

Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor 
mensen met geheugenklachten, mensen met (beginnende) dementie én voor 
mantelzorgers, familie, vrienden en in dementie geïnteresseerde stadsgenoten.  
 
Locatie: Wijkcentrum de Hofstee in de wijk Tanthof, Sandinoweg 149, 2622 DW Delft 
Openingstijden: vrije in- en uitloop, vanaf 27 augustus elke dinsdag tussen 10.00 uur tot 
15.00 uur. 
 
Kosten: Het Odensehuis is kosteloos toegankelijk voor de benoemde doelgroepen. 
Bezoekers/deelnemers bepalen zelf hoeveel zij financieel willen/kunnen bijdragen. Voor de 
lunch vragen we elke deelnemer het spaarpotje op tafel te spekken met € 3,--.  
 

Odensehuis de Linde Delft  
Genoemde doelgroepen kunnen bij Odensehuis de Linde Delft binnenlopen voor een praatje, een 

kop koffie en een lekkere lunch. Neem deel aan een activiteit, of organiseer er samen een. Niets 

moet, maar veel kan. Mensen met dementie zijn weliswaar ziek, maar zij kunnen nog van alles. 

Dat is Odensehuis de Linde Delft. Ook voor informatie en advies over dementie en de omgang 

ermee, kun je binnenlopen. Wij hebben onze eigen dementiebibliotheek. Er is genoeg 

(ervarings)deskundigheid in huis. Het Odensehuis is van en voor de mensen die er komen. Met 

elkaar maken we het Odensehuis. Op basis van ieders ideeën, talenten en inbreng maken we 

samen van het Odensehuis een thuis. In het Odensehuis staat autonomie en eigen regie centraal 

en hebben we oog voor het creëren van een hernieuwd perspectief.  

  

Wil je een keer sfeer proeven bij Odensehuis de Linde Delft? Of als vrijwilliger deelnemen? Wil je 

samen met ons Delft een stukje dementie vriendelijker maken? We ontmoeten je graag!   

  



Wat is Odensehuis de Linde Delft vooral wél?  

… een plek voor ontmoeting en herkenning  

… een plek waar deelnemers vooral mogen en niets moeten  

… een plek waar inbreng en autonomie voorop staan   

… een plek waar mensen ondersteund en gefaciliteerd worden in wat zij wél kunnen  

… een plek waar mantelzorgers net zo welkom zijn als mensen met dementie  

… een plek waar je zonder diagnose en indicatie welkom bent  

En wat is Odensehuis de Linde Delft vooral niet?  

… een Ontmoetingscentrum in het kader van de reguliere zorg vanuit de WMO  

… een plek waar zorg wordt verleend  

 

Doelgroepen  
 

)   Mensen met dementie  

Het Odensehuis de Linde Delft is er allereerst voor mensen met geheugen klachten, of beginnende 

dementie. Ook voor mensen met een migratie achtergrond. Deze doelgroep woont veelal nog 

zelfstandig thuis. Zij voelen weinig tot geen aansluiting met de reguliere Ontmoetingscentra en 

hun zorgaanbod. Mensen met beginnende dementie hebben geen indicatie, of  diagnose nodig om 

deel te nemen aan het Odensehuis. Dit betekent tevens dat het Odensehuis de  Linde Delft geen 

formele zorginstelling is. Daarmee ontstaat direct een schifting tussen de mensen met beginnende 

dementie die bij een Odensehuis komen en mensen met gevorderde dementie die bijvoorbeeld 

naar een Ontmoetingscentrum van een reguliere zorginstelling gaan.  

Het Odensehuis biedt al in de periode vóór de geïndiceerde zorg een informele, sociale omgeving 

waar mensen met dementie kunnen zijn wie zij zijn. Autonomie en de eigen regie staan centraal 

en zijn de motor achter het hervinden van perspectief, een rol met betekenis en deelname aan de 

maatschappij. Het Odensehuis ondersteunt en verlengt daarmee de fase van het ziekteproces 

waarin men thuis woont.   

Samen organiseren de deelnemers activiteiten. De coördinator, vrijwilligers en andere deelnemers 

faciliteren en ondersteunen.   

Specifiek voor deze doelgroep verzorgt de coördinator een lotgenotengroep. Herkenning, 

acceptatie en het delen van ervaringsdeskundigheid staan hierin centraal.  

)   Mantelzorgers  

De mantelzorgers zijn evengoed welkom in het Odensehuis de Linde Delft. Zij kunnen samen met 

hun geliefde met dementie deelnemen, maar ook individueel tijd doorbrengen. Niet als 

mantelzorger, maar als zelfstandig persoon met eigen wensen en behoeften. Zij doen contacten 

op waarbij begrip en herkenning zonder enige uitleg ontstaan. Ook de mantelzorgers organiseren 

samen activiteiten en kunnen deelnemen aan een lotgenotengroep en mantelspreekuur.   

In het Odensehuis geven de persoon met dementie en de mantelzorger gezamenlijk  vorm aan de 

zorg. Zij bouwen er samen een sociaal netwerk en vangnet op. Dit maakt dat er in het Odensehuis 

een heel natuurlijke vorm van respijtzorg ontstaat.  

  



)   Stadsgenoten  

Een derde belangrijke doelgroep zijn de stadsgenoten van Delft. Zij zijn welkom voor informatie 

over dementie wanneer zij  ‘een niet-pluis-gevoel’ hebben bij iemand in hun omgeving. Wij 

hebben onze eigen dementiebibliotheek. Het Odensehuis de Linde Delft fungeert zodoende ook 

als kennis-, en adviescentrum voor de omgeving. Maar onze stadsgenoten kunnen ook een meer 

actieve rol vervullen als vrijwilliger. Zij vormen de brug tussen de mens met dementie en de 

samenleving.  

 

Achtergrond van het Odensehuis concept  
In de Deense stad Odense formeerde zich bijna twintig jaar geleden een groep mensen met 

beginnende dementie en hun mantelzorgers. Hun gemeenschappelijke doel was het creëren van 

een inloop-, advies-, en ontmoetingscentrum voor mensen die zich in dezelfde situatie bevonden 

als zij. Vijf jaar na het openen van dit centrum formeerde zich in Nederland een groep mensen 

vanuit hun gemeenschappelijke visie op de zorg voor mensen met beginnende dementie en 

mantelzorgers. In 2008 openden zij in Amsterdam de deuren van een inloop-, advies-, en 

ontmoetingscentrum en vernoemden het naar het voorbeeld dat zij in  

Denemarken vonden: het Odensehuis.   

Tien jaar later telt Nederland 30 Odensehuizen en een landelijk adviesorgaan. Dit type niet 

gereguleerde ondersteuning voor mensen met beginnende dementie en mantelzorgers blijkt een 

gevoelige snaar te raken en een gat te dichten in het aanbod van reguliere en gereguleerde zorg. 

Het Odensehuis geeft gehoor aan de behoeften die deze groep mensen heeft in de periode vóór 

de geïndiceerde zorg. Het concept is een antwoord op twee wezenlijke problemen van mensen 

met dementie; het vinden van een hernieuwd perspectief en het accepteren van de 

ziekteverschijnselen. Odensehuis de Linde Delft richt zich daarom op psychosociale ondersteuning 

en laat zich inspireren door de Sociale Benadering Dementie (SBD) van antropologe, en bijzonder 

hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de UvA, Anne-Mei The. Zij richtte samen met 

anderen in Groningen Odensehuis Gerard Smit op, deed onderzoek naar de leefwereld van 

mensen met dementie, hun mantelzorgers en de sociale omgeving, en naar het effect van drie 

Groningse Odensehuizen.   

 

Contactgegevens (mogen vermeld worden):  

Anita van der Drift (coördinator)  

0629333221   

anita@odensehuisdelindedelft.nl  

www.odensehuisdelindedelft.nl 


