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Modules scholing taakaccent ‘Omgaan met gedragsveranderingen bij 

zelfstandig wonende psychogeriatrische klanten’  

Een samenwerkingsverband tussen Albeda College en Stichting de Wielborgh 
 
Inleiding   
Bij de Wielborgh zijn in de vier woon-zorgcomplexen en in de thuiszorg in totaal +/-140 leerlingen en 
zorgmedewerkers, variërend van opleidingsniveau 2 tot en met 4, in de zorg werkzaam. 
Tijdens deze Mbo opleidingen is een zeer breed aantal modules en werkmethoden in de 
gezondheidszorg aan bod gekomen. 
In de praktijk blijkt echter dat gedurende deze opleidingen onvoldoende wordt ingegaan op de 
complexe en veranderende zorgvragen, de vraaggerichtheid van de diverse cliënten en het 
vroegtijdig signaleren en op de juiste wijze omgaan met cliënten met psychogeriatrische 
problematiek. In de praktijk worden in de werkoverleggen binnen de Wielborgh casussen benoemd 
waarbij door de zorgmedewerkers of mantelzorgers het gedrag van bepaalde cliënten als ‘lastig’ 
wordt ervaren. Uit netwerkbijeenkomsten blijkt dat overige zorgorganisaties hier tevens in de 
praktijk tegenaan lopen. 
Voorbeelden die worden genoemd hebben onder andere te maken met gedragsveranderingen bij 
cliënten met psychogeriatrische problematiek, zoals: 
- Claimend gedrag 
- Zorgmijdend gedrag 
- Desoriëntatie en verwarring 
- Confabulerend gedrag 
- Afwijkend gedrag 
 
In de praktijk komt naar voren dat de medewerkers vanuit de opleiding over onvoldoende expertise 
beschikken om in te spelen op bovengenoemde gedragsveranderingen. 
Bovendien blijkt in de praktijk dat het voor deze medewerker moeilijk is om in te schatten, hoe ze de 
mantelzorgers van deze cliënten kunnen ondersteunen en of benaderen. Terwijl de aanwezigheid en 
inzetbaarheid van mantelzorgers in de ouderenzorg en bij cliënten met psychogeriatrische 
problematiek in het bijzonder, voor de ondersteuning in de zorg een steeds grotere rol gaat spelen. 
Bij de medewerker  wordt een grote kloof tussen de theoretische kennis vanuit de opleiding en de 
benodigde deskundigheid rondom deze complexe zorgvragen in de praktijk ervaren.  
Dit is bovendien een regelmatig terugkerend knelpunt in de praktijk, door het toenemend aantal 
cliënten met psychogeriatrische problematiek die steeds langer zelfstandig thuis wonen. 
In deze scholing worden competenties geleerd door medewerkers van niveau 2 tot en met 4, 
rondom: ‘Omgaan met gedragsveranderingen bij (zelfstandig wonende) psychogeriatrische cliënten’. 
 
Doelgroep 
Studenten en medewerkers niveau 2 tot en met 4 
 
Beginvereiste 
Om de training met succes te kunnen volgen is het nodig dat: 
• de deelnemers bereid zijn zich voor te bereiden op elke bijeenkomst met behulp van de 
 reader; 
• de deelnemers gebruik maken van hun eigen leer- en werkervaringen en die van de andere 
 deelnemers. 
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Competentiegericht opleiden 
In deze training wordt uitgegaan van het competentiegericht opleiden.  
Competentiegericht onderwijs is bedoeld om de leeractiviteiten binnen de training  beter te laten 
aansluiten bij de huidige beroepspraktijk/ werksituatie.   
Binnen de bijscholingscursussen en trainingen worden competenties omschreven als 
“Vermogens van mensen om een taak onder verschillende omstandigheden uit te voeren en tot 
gewenste uitkomsten te komen. Het vermogen van een mens is het geheel van kennis en 
vaardigheden en elementen zoals: waarden en normen, zelfinzicht, motivatie, ervaring en 
beroepshouding.  
Al deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist het totaal van al die elementen 
maakt hoe men als medewerker zijn werk doet. Daarnaast staan competenties nooit los van de 
context. Men moet vermogens ook kunnen gebruiken in de werkelijke situatie waarmee men zijn 
werk doet. (NIZW, 2003.) 
 
De medewerker van nu wordt, meer dan voorheen, gevraagd te anticiperen op de actuele context 
waarbinnen een (beroeps/werk)probleem zich voordoet.  
De medewerker zal daarom naast vakmatige kennis en kunde ook andersoortige vaardigheden eigen 
moeten maken. De medewerker dient probleem- of vraag gestuurd te kunnen werken en moet eigen 
handelen kunnen evalueren. 
 
Voor deze training heeft overleg plaatsgevonden tussen de instelling en de school. Daarbij gaat het 
altijd om de vraag: Welke competenties dienen de deelnemers zich eigen te maken om hun 
werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.  
Voor deze training zijn 7 competenties geformuleerd. De competenties zijn uitgewerkt in indicatoren. 
 
Competenties 
 
1. Vraaggericht werken 
Indicatoren: 
- De deelnemers is in staat een visie op vraaggerichte en of vraaggestuurde zorg te formuleren. 
- De deelnemer is in staat discussie te voeren met collega’s, mantelzorgers en andere disciplines 

omtrent de afstemming tussen vraag van de zorgvrager en de wens van collega’s en andere 
disciplines.  

- De deelnemer is in staat de zorgvragers te stimuleren om de “regie” te blijven voeren over de 
eigen leefomgeving.  

- Vraaggericht en vraaggestuurd werken (Mogelijkheden/onmogelijkheden van de bewoner, 
afstemmen op de bewoner) 

 
2. Belevingsgerichte benadering van een dementerende cliënt 
Indicatoren: 
- De deelnemer heeft kennis van dementie/ziektebeelden  
- De deelnemer is in staat de mogelijkheden/ onmogelijkheden van de cliënt te benoemen 
- De deelnemer is in staat een cliënt te selecteren die in stadium 1 verkeert; en dit te motiveren 

d.m.v. kenmerken en hiervoor een benaderingswijze te kiezen; 
- De deelnemer is in staat een cliënt te selecteren die in stadium 2 verkeert; en dit te motiveren 

d.m.v. kenmerken en hiervoor een benaderingswijze te kiezen; 
- De deelnemer neemt kennis van de mogelijkheden om tot een juiste benadering van een 
- cliënt in stadium 1 te komen en ook voor stadium 2; 
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3. Omgaan met gedragsproblemen 
- De deelnemer herkent het belang van achtergrondinformatie  over de cliënt, is in staat die  op 

respecterende en systematische wijze te verzamelen, en eventueel (probleem)gedrag uit  de 
achtergrond te verklaren; 

- De deelnemer is in staat een cliënt te herkennen en te begeleiden met claimend, depressief 
 en wegloop gedrag. 

 
4. Communicatie en ondersteuning mantelzorger. 
Indicatoren: 
- De deelnemer is in staat binnen verschillende gesprekken de juiste gesprekstechnieken te 
 hanteren; 
- De deelnemer heeft een luisterende basishouding; 
- De deelnemer is in staat verschillende vragen te stellen in een gesprek; 
- De deelnemer kan het inhouds- en betrekkingsniveau in een gespreksituatie bewaken en 
 waar nodig een overstap maken; 
- De deelnemer is in staat feedback te geven en te ontvangen;  
- De deelnemer is in staat om via de sociale kaart de mantelzorg te ondersteunen 
 
5. Communicatie met een dementerende cliënt 
- De deelnemer is in staat de juiste gesprekstechnieken te hanteren. 
- De deelnemer is in staat om non-verbaal te communiceren met een cliënt. 
- De deelnemer is in staat zijn/haar communicatie af te stemmen op de belevingswereld van 
 de cliënt. 
- De deelnemer is zich bewust van eigen attitude in de communicatie met de cliënt. 
 
6. Toepassen van verschillende benaderingswijzen 
- De deelnemer is in staat de verschillende benaderingswijzen toe te passen: 
o ABC methode 
o Belevingsgericht werken 
o ROT 
o Validation 
o PDL 
o Zintuigactivering 
- Creëren van dagstructuur/dagindeling 
 
7. Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden. 
- De deelnemer heeft kennis van de meest voorkomende psychogeriatrische ziekte beelden. 
- De deelnemer heeft kennis van de verschillen benamingen van het ziekte proces (stadium 1    
 t/m 4, dolers, zen, evenwichtzoekers, bedreigde ik, verloren ik enz.) 
 
Duur van de training 
De training bestaat in totaal uit 8 dagdelen van elk 3 onderwijsuren.  
Per bijeenkomst dient rekening gehouden te worden met ½ tot 1 uur voorbereiding op de 
bijeenkomst. Deze voorbereiding bestaat uit het lezen van de literatuur in de reader en het maken 
van (thuis) opdrachten.  
 
Uitvoering van de training 
De trainer is Paul Vollenberg. 
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Werkvormen 
In de training wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijswerkvormen: 
- Onderwijsleergesprek in relatie tot ervaringsgericht leren waarbij de eigen werksituatie en   
     voorbeelden uit deze werksituatie centraal staan; 
- Discussievorm, waarin het probleemoplossend denken wordt gestimuleerd 
- (thuis)opdrachten, individueel en in groepsverband; 
- Oefeningen in gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden met voorbeelden uit de eigen  
Werksituatie; 
 
Om competentiegericht onderwijs vorm te geven staat vooral de praktische toepasbaarheid van het 
geleerde in de werkelijke context van de medewerker centraal. 
Daarom zal ook in deze training gebruik worden gemaakt van de dagelijkse werkervaringen van de 
deelnemers. Geen schools leren dus, maar middels een actieve deelname van elke deelnemer leren 
van en met elkaar. 
 
Certificaat 
Met betrekking tot de persoonlijke inzet van de deelnemers wordt van hen verwacht dat zij zich goed 
voorbereiden op de groepsbijeenkomsten. 
Daarnaast dat zij praktijkervaringen inbrengen en die eventueel ter discussie stellen. 
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. 
De certificering vindt plaats na de evaluatie in de groep, aan het eind van het laatste dagdeel. 
 
Om voor het certificaat in aanmerking te komen dient de deelnemer aan de volgende voorwaarden 
te voldoen: 

- de deelnemer heeft de instap toets gemaakt 
- de deelnemer heeft alle dagdelen bijgewoond 
- de deelnemer heeft alle (thuis)opdrachten uitgevoerd 
- de deelnemer heeft actief deelgenomen aan de lessen en de opdrachten tijdens de 

groepsbijeenkomsten. 
- De deelnemer heeft de instap toets nogmaals gemaakt aan het eind van de training. 

 
Ziekteverzuim 
In geval van ziekte dient de deelnemer zich voor de training af te melden bij de trainer. 
Bij ziekte of anderszins door overmacht missen van een dagdeel, wordt in overleg met de trainer 
eenmalig een vervangende opdracht gemaakt.  
Indien men meer dan 1 dagdeel heeft moeten verzuimen, kan niet worden overgegaan tot het 
uitreiken van het certificaat. In geval van ziekte van de trainer, zal in overleg met de deelnemers en 
de organisatie een inhaalmoment worden gepland. 
 
 
Evaluatie 
Aan het eind van de training zal reflecterend mondeling worden geëvalueerd. 
Daarnaast wordt de training schriftelijk geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. 
Naar aanleiding van al deze gegevens ontvangt de opdrachtgever binnen 4 weken een 
evaluatieverslag met bevindingen van de deelnemers en trainer.  
  
Programma overzicht 
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Dagdeel 1: van 14.00 - 17.00 uur 
Competenties: 
Competentie 1 
 Vraaggericht werken. 
Competentie 2  
 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
Competentie 5 
 Communicatie met een dementerende cliënt .  
 Vraaggericht werken 
 - Inzicht geven in het vraaggericht werken.  
 - Middels de theorie kijken naar eigen vraaggericht werk gedrag. 
 
Dagdeel 2:  van 14.00 - 17.00 uur  
Competenties: 
Competentie 1 
 Vraaggericht werken. 
Competentie 2  
 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
Competentie 7 
 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden 
 Algemeen inzicht in verschillende ziekte beelden   
 - Herkenning van ziekte beelden. 
 - Kennis van de verschillende vormen van dementie. 
 
Dagdeel 3:  van 14.00 - 17.00 uur  
Competenties: 
Competentie 1 
 Vraaggericht werken. 
Competentie 2  
 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
Competentie 5 
 Communicatie met een dementerende cliënt . 
Competentie 6 
 toepassen van verschillende benaderingswijze. 
Competentie 7 
 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden 
 Belevingsgerichte benadering van cliënten 
 - een groepsgesprek over ervaring en herkenning. 
 - In subgroepen bespreken van herkenning van deze fase bij huidige cliënten  
  populatie. 
 - Kijken naar het activiteiten aanbod gericht op de begeleiding van de cliënt. 
 - Alzheimer experience 
 
Dagdeel 4:  van 14.00 - 17.00 uur  
Competenties: 
Competentie 1 
 Vraaggericht werken. 
Competentie 2  
 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
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Competentie 6 
 toepassen van verschillende benaderingswijze. 
Competentie 7 
 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden.  
 Toepassen van verschillende benaderingstechnieken. 
 o ABC methode 
 o Belevingsgericht werken 
 o ROT 
 o Validation 
 o PDL 
 o Zintuigactivering 
 - Creëren van dagstructuur/dagindeling 
 o Alzheimer experience 
 
Dagdeel 5:  van 14.00 - 17.00 uur  
Competenties: 
Competentie 1 
 Vraaggericht werken. 
Competentie 3 
 Omgaan met gedragsproblemen. 
Competentie 4 
 Communicatie en ondersteuning mantelzorg. 
- Algemene gesprekstechnieken (luisteren,   samenvatten doorvragen, feedback). 
- Maken van een sociale kaart. 
- Bespreken van lastige gesprekssituaties uit de praktijk. 
- Empathisch communiceren. 
 
Dagdeel 6:  van 14.00 - 17.00 uur  
Competenties: 
Competentie 2  
 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
Competentie 4 
 Communicatie en ondersteuning mantelzorger. 
Competentie 5 
 Communicatie met een dementerende cliënt.  
Competentie 6 
 toepassen van verschillende benaderingswijze. 
Competentie 7 
 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden  
 Communicatie met dementerende. 
- Inzetten van jezelf in communicatie. 
- Afstemmen van je communicatie op de cliënt. 
- Non verbale communicatie. 
- Oefenen met non-verbale communicatie 
 
Dagdeel 7:  van 14.00 - 17.00 uur  
Competenties: 
Competentie 1 
 Vraaggericht werken. 
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Competentie 2  
 Belevingsgerichte benadering van dementerenden 
Competentie 3 
 Omgaan met gedragsproblemen. 
Competentie 4 
 Communicatie en ondersteuning mantelzorger. 
Competentie 5 
 Communicatie met een dementerende cliënt.  
Competentie 6 
 toepassen van verschillende benaderingswijze 
Competentie 7 
 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden 
 Omgaan met gedragsproblemen 
- Oorzaken gedragsproblemen herkenen. 
- Nut en noodzaak levensgeschiedenis. 
- Verschillende benaderingswijze gedragsproblemen. 
- Tips en tools. 
 
Dagdeel 8:  van 14.00 - 17.00 uur  
Competenties: 
Competentie 1 
 Vraaggericht werken. 
Competentie 2  
 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
Competentie 3 
 Omgaan met gedragsproblemen. 
Competentie 4 
 Communicatie en ondersteuning mantelzorger. 
Competentie 5 
 Communicatie met een dementerende cliënt.  
Competentie 6 
 toepassen van verschillende benaderingswijze. 
Competentie 7 
 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden  
 
Open dagdeel; 
- Deelnemers gaan aan de slag met “collegiale consultatie” 
- Inbreng van moeilijke cliënten, situatie uit de praktijk. 
- Probleemoplossend denken. 
- Evaluatie (mondeling en schriftelijk) van de training. 
- Certificering 
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Dagdeel 1 

Vraaggericht werken 

 
 
Competenties: 
-     Competentie 1 Vraaggericht werken. 
-     Competentie 2 Belevingsgerichte benadering  
 van dementerende. 
-     Competentie 5 Communicatie met een dementerende cliënt . 
 
Activiteiten:  
- Kennismaking met elkaar en de trainer 
- Toelichten module 
- Bespreking vraaggericht werken en de thermometer 
- Bespreken eigen voorbeelden/succes verhalen vraaggericht werken. 
 
Thuisopdracht: 
- Lees de reader van dagdeel 1 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee naar de 
 bijeenkomst. 
- Maak oefening 3 (Knok je voor de bewoner? Op bladzijde 17) en oefening 4 ( Thermometer, 
 hoe doe ik het zelf op bladzijde 18) uit de reader breng de uitwerkingen mee naar de 
 bijeenkomst.  
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Reader dagdeel 1 

Vaardig in Vraaggericht werken 

 
Goed luisteren naar de cliënt en helder communiceren. Leren ‘breder’ te kijken naar de cliënt: wat 
heeft hij nodig om een kwalitatief goed leven te leiden? Goed samenwerken binnen de eigen 
organisatie om dit te realiseren. Dat alles is vraaggerichte zorg in een notendop.  
“De cliënt voert de regie over zijn eigen leven.” We staan met elkaar voor de opgave zorg te verlenen 
die voldoet aan dit uitgangspunt. De vragen van de cliënt zijn het vertrekpunt van de te bieden zorg 
en ondersteuning. Hoe doe je dat?  
 
Voor veel helpenden en verzorgenden betekent een vraaggerichte manier van werken dat er andere 
eisen worden gesteld aan hun competenties. Zo moeten zij kunnen afstappen van routinematig of 
taakgericht werken. Het uitgangspunt is dat de verzorgende zelf met haar cliënten in kaart brengt 
wat zij willen en met hen overlegt hoe dit gerealiseerd kan worden. Communicatieve en sociale 
vaardigheden worden hierdoor nog belangrijker dan ze al waren. Een vraaggerichte beroepshouding 
betekent een duidelijke interesse in de eigenheid en behoeftes van de cliënten.  
En de bereidheid om met de cliënt samen te werken, service te leveren, flexibel te zijn en 
verantwoordelijkheid te nemen voor de afspraken met de cliënt. Dat is niet iets wat verzorgenden 
van de ene op de andere dag in de vingers hebben. Het is een proces van vallen en opstaan.  
 
Competenties voor vraaggerichte verzorging  
 
Als je je afvraagt hoe competent je bent op het gebied van vraaggerichte zorg zijn drie hoofdvragen 
van belang:  
Ken je de cliënt?  
Kom je er samen uit?  
Knok je voor de cliënt?  
 
Per vraag vind je in het onderstaande een opsomming en beschrijving van de belangrijke 
competenties die een verzorgende in huis moet hebben. De voorbeelden dienen ter verheldering.  
 
1. Ken je de cliënt?  
Wat is belangrijk in het leven van de cliënt en welke zorg en ondersteuning heeft hij nodig om te 
leven zoals hij dat wil? Om jouw zorg en ondersteuning te laten aansluiten bij de behoefte van de 
cliënt, moet je de cliënt goed kennen.  
‘Je kan niet verwachten dat je iemand snel leert kennen, daar moet je de tijd voor nemen. Iemand 
moet ook aan jou wennen! Het helpt om, als je een cliënt een paar maanden kent,  weer eens de tijd 
te nemen om meer achtergronden te horen. Het gaat erom oprecht te zijn en warmte uit te stralen.’  
 
‘Ik ben soms zo geneigd om iets voor iemand in te vullen! Als ik kom omdat iemand gebeld heeft, 
vraag ik al: “Wilt u naar het toilet?”. Ik ga er eigenlijk al vanuit dat dat zo is. Ik kan beter vragen: “Wat 
kan ik voor u doen?”, dan houd ik het open.’  
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Benodigde competenties bij “Ken je de cliënt”  
 
Contact maken met de persoon  
Je maakt werkelijk contact met de cliënt (en zijn naasten). Je hebt aandacht voor de cliënt als 
persoon, respecteert zijn eigenheid en neemt de tijd om een goede band op te bouwen.    
 
Achterhalen wat de vraag is  
Je nodigt de cliënt uit te vertellen wat voor hem belangrijk is door open vragen te stellen. Je luistert 
aandachtig en hebt oprecht interesse in de cliënt. Als de cliënt niet zelf kan aangeven wat voor hem 
belangrijk is, zoek je andere wegen om daar achter te komen: je observeert de cliënt in verschillende 
situaties en/of spreekt met een naaste van de cliënt om te achterhalen wat voor de cliënt belangrijk 
 
Blijven afstemmen  
Je bent je er van bewust dat de stemming en de behoeften van een cliënt in de loop van de tijd 
kunnen veranderen. Je blijft in gesprek met de cliënt en je stemt je zorg steeds opnieuw af op hoe de 
cliënt zich voelt.  
 
Respecteren van privacy  
Je respecteert de grenzen van de cliënt. Je gaat zorgvuldig om met de informatie die een cliënt aan 
jou toevertrouwt.  
 
Met je team  
Je bespreekt met collega’s het beeld dat je hebt van de cliënt. Je luistert naar de mening van je 
collega’s en je staat er voor open jouw beeld bij te stellen.  
 
Het is lastig om te bepalen hoeveel je van een cliënt moet weten om je werk goed te doen. Als ik bij 
iemand thuis ben als huishoudelijk hulp, is het dan gepast om door te vragen over iemands 
levensverhaal? Ik weet dat niet goed.’  
 
‘We hadden hier een mijnheer die de hele dag voor het raam stond. Urenlang. Ik had de indruk dat 
hij op iemand stond te wachten. Zijn overleden vrouw misschien? Ik deed mijn best hem meer bij de 
groep te betrekken. Pas toen ik van zijn zoon hoorde dat hij binnenvaart¬schipper was geweest 
begreep ik het beter. Nu ga ik zo af en toe naast hem staan en praat over het weer en de 
waterstanden.’  
 
’Ik heb een Afghaanse cliënte die iedereen op afstand houdt en vaak kribbig reageert. Laatst vertelde 
zij me in vertrouwen over wat ze allemaal heeft meegemaakt. Daardoor begrijp ik beter waarom zij 
zo kortaf kan zijn. Ik zou dit graag aan mijn collega’s vertellen, zodat zij daar ook meer begrip voor 
kunnen opbrengen, maar mevrouw heeft mij gevraagd het niet door te vertellen….’  
 
2. Kom je er samen uit?  
Je werkt samen met de cliënt ( en zijn naaste) om tot passende afspraken te komen over de zorg en 
ondersteuning die jij en je collega’s bieden. 
 
‘Ik vind het de kunst om een cliënt begrijpelijk uit te leggen wat zijn indicatie inhoud en dan te vragen 
welke behoefte aan hulp hij heeft. Binnen de grenzen van de indicatie hebben we veel vrijheid om 
afspraken te maken!’  
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‘Veel cliënten zijn bescheiden, als je ze geen keuzemogelijkheden aan¬biedt, vinden ze alles goed. 
Daarom laat ik hun zien wat er kan en vraag wat ze willen. Ik vraag ze bijvoor¬beeld op welke tijd ze 
geholpen willen worden en geef dan twee of drie mogelijkheden.’  
 
‘We hebben een formulier ontwikkeld waarop cliënten kunnen kiezen welke extra werkzaamheden 
zij willen laten uitvoeren door huishoudelijke hulpen. Voor cliënten die moslim zijn, hebben we ook 
punten opgenomen over het rein houden van de woning. De medewerkers van de huishoudelijke 
dienst hebben de ruimte om het werk uit te voeren zoals de cliënt dat wil.’ 
 
Benodigde competenties bij “Kom je er samen uit?” 
 
Informatie geven  
Je geeft, aansluitend op de vragen van de cliënt, informatie over de zorg en begeleiding die jij en 
jouw collega’s kunnen bieden. Je bent duidelijk over wat wel en niet haalbaar is, zodat er geen 
verkeerde verwachtingen ontstaan.  
 
Ondersteunen bij het maken van keuzes  
Je overlegt met de cliënt over de zorg en ondersteuning die hij wil. Je respecteert de keuzes die de 
cliënt maakt. Als het nodig is, begeleid je de cliënt bij het maken van keuzes over hoe hij zijn leven wil 
inrichten en over de zorg en ondersteuning die hij daarbij wil. Als de cliënt echt niet zelf in staat is te 
kiezen, overleg je met naasten van de cliënt of je observeert de cliënt om te zien welke keuzes blijken 
uit het gedrag van de cliënt.  
 
Afspraken maken  
Je maakt afspraken met de cliënt over de zorg die jij biedt en legt die vast.  
 
Evalueren met de cliënt  
Je blijft met je cliënt (en zijn naaste) in gesprek over de voortgang van de afspraken. Je neemt 
regelmatig het initiatief om te evalueren of de zorg nog naar wens is en stelt de afspraken bij als dat 
nodig is. Je kunt daarbij omgaan met kritiek van de cliënt (of zijn naasten).  
 
Met je team  
Je toetst bij collega’s hoe jij met de cliënt samenwerkt. Je staat ervoor open om jouw manier van 
samenwerken bij te stellen op basis van hun ervaringen.  
 
‘Mevrouw Samson wil nooit mee naar een activiteit, als je het haar vraagt. Ik heb het idee dat ze niet 
kan overzien wat ik bedoel. Ik heb haar een keer meegenomen naar het zingen en zij genoot 
zichtbaar! Nu we weten dat ze zingen leuk vindt, hebben we afgesproken dat we haar voorstellen 
mee te gaan ‘koffiedrinken’. Daar heeft ze altijd wel trek in! Als ze er eenmaal is, zingt ze uit volle 
borst mee.’  
 
‘We hebben de afspraak om regel¬matig met elke cliënt te evalueren of we het goed doen en of 
iemand nog wensen heeft. Daar hebben we ook een lijst voor, zodat de cliënt zich kan voorbereiden. 
Daardoor geef je de mensen de kans nieuwe wensen te benoemen. Het is niet genoeg om te vragen 
of men nog tevreden is!’  
 
Mijnheer Pasan wil zijn steunkousen al vroeg in de avond uit. Ik kom dan in de knel met wat ik weet 
namelijk dat het beter is de steunkousen pas uit te doen als je naar bed gaat. Dit leg ik dan uit. Maar 
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het laatste woord is aan hem. Als hij dan toch beslist dat hij zijn kousen eerder uit wil, dan doe ik dat 
gewoon.  
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3. Knok je voor de cliënt?  
Je komt op voor de belangen van de cliënt in je eigen organisatie en daarbuiten.  
 
‘Eén van onze cliënten wil graag voor 9.00 uur geholpen worden, omdat zij dan naar de kerkdienst op 
de TV kijkt. Ik zag aankomen dat ik niet op tijd bij haar zou kunnen zijn en ben bij haar binnengelopen 
om dat te zeggen en een nieuwe afspraak te maken. Zij koos ervoor om zich dan pas na de kerkdienst 
aan te kleden.’  
 
‘We hebben een cliënt en die lust niet veel. Eten is zo belangrijk! Ik ben met hem gaan praten en hij 
gaf aan dat hij liefst elke dag roti wil eten. Ik ben toen naar de keuken gegaan en heb dat voorgelegd 
aan de kok. De kok is met hem gaan praten. Nu eet hij elke dag roti en is tevreden.’ 
 
Benodigde competenties bij “Knok je voor de cliënt?” 
 
Verantwoordelijkheid nemen voor het nakomen van afspraken  
Je bent betrouwbaar: je komt de afspraken na die je met de cliënt gemaakt hebt. Je vertelt aan je 
collega’s welke afspraak je gemaakt hebt met de cliënt en licht toe waarom dat voor jouw cliënt 
belangrijk is. Je spreekt je collega’s aan op het nakomen van die afspraken.  
 
Creatief zijn in het vinden van oplossingen  
Je bent flexibel en creatief in het zoeken naar antwoorden op vragen van cliënten. Je zoekt, in het 
belang van de cliënt, naar oplossingen, ook als die niet voor de hand liggen.  
 
Initiatief nemen tot samenwerken  
Je neemt het initiatief om, als dat voor jouw cliënt belangrijk is, samen te werken met  collega’s in je 
eigen team, met andere disciplines of met mensen van buiten je eigen organisatie.  
 
Met je team  
Je legt aan collega’s voor hoe jij voor de belangen van een cliënt opkomt en je staat open voor 
suggesties. Je bespreekt met collega’s regelmatig de visie op vraaggericht werken en je denkt actief 
mee over wat er in jouw organisatie kan veranderen om nog beter op de vragen van cliënten te 
kunnen inspelen.  
 
Een aantal cliënten wil graag dat de hulp in de middag komt. Van de huishoudelijke hulpen weet ik 
dat er ook zijn die graag ’s middags werken. Ik heb dit aan mijn teamleider doorgegeven. Nu is er 
besloten met een proef te starten. Daar ben ik best trots op.’  
 
‘Ik heb een vrijwilliger geregeld voor een van mijn cliënten. Hij gaf aan dat hij gewend was op 
zaterdagmiddag naar het café te gaan: kijken bij het biljarten en een biertje drinken. Hier in de buurt 
is een soort uitzendbureau voor vrijwilligers. In overleg met mijnheer heb ik daar een oproep 
geplaatst. Nu “neemt hij er eentje”op zaterdag.  
 
‘Sommige collega’s die wel eens dingen extra doen, zeiden dat niet meer hardop: er kwam gezeur 
van in het team. We hebben nu afgesproken dat we vrij zijn om iets extra te doen voor cliënten, 
maar dat we altijd achteraf met elkaar bespreken wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Niet om dan 
alsnog te zeggen dat het fout was, maar om te ontdekken wat wel en niet kan in de praktijk.’  
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In dit gedeelte vind je handvatten waarmee je in je werk als verzorgende of activiteitenbegeleidster 
gericht in teamverband de competenties voor vraaggerichte verzorging kunt verbeteren. Hiervoor 
zijn praktische oefeningen ontwikkeld. 
Binnen het kleinschalig wonen is het van belang eens in de zoveel tijd een dergelijke oefening te 
bespreken met elkaar om ervoor te zorgen dat we de competenties actueel houden. 
 
In de trainingsbijeenkomsten gaan we ook aan de slag met enkele oefeningen. 
 
- Oefening 1: Ken je de cliënt?  
- Oefening 2: Kom je er samen uit?  
- Oefening 3 Knok je voor de cliënt?  
- Oefening 4 Thermometer Hoe doe je het zelf?  
- Oefening 5 Reflectie voor teams psychogeriatrie 
- Oefening 6 Reflectie voor teams somatiek 
   
Oefening 1  Ken je de cliënt? 
 “Ik dacht altijd dat wij goed contact hadden met onze cliënten. Dat is ook wel zo, de verhouding is 
heel goed. Maar eigenlijk kennen wij sommige mensen helemaal niet zo. We weten ook niet precies 
wat ze echt belangrijk vinden. Daar gaan we wat aan doen.  
 
Ken je de cliënten? Ken je jouw cliënten ook echt? Of kan je nog iets doen om ze beter te kennen?  
 
Observatieoefening 
Bekijk met welke cliënt je minder goed contact hebt. Dus dat je het gevoel hebt dat je deze persoon 
minder goed “kent” dan andere cliënten.  
 
1. Neem de komende weken bewust extra tijd om contact te krijgen. Tips:  
- Ga een keer zomaar 5 minuten naast iemand zitten en maak een praatje. 
- Maak (rustig) oogcontact, kijk mensen aan 
- Laat zien dat je interesse hebt, ga in op wat de cliënt over zichzelf vertelt.  
 
2. Ga op zoek naar wat “de vraag” van deze cliënt is. 
- Wat zegt de cliënt over zijn/haar wensen? 
- Wat zie je aan de cliënt? 
 
 
3. Wisselt de vraag van deze cliënt? 
- Bekijk wat de vraag is op verschillende tijdstippen. 
- Waar hebben deze verschillen mee te maken, denk je? 
 
 
4. Respecteer de privacy 
- Accepteer het zodra de cliënt iets niet wil vertellen 
- Wat betekent privacy voor de persoon? 
- Vraag eventueel wat hij/zij prettig vindt.  
  
Oefening 2 Kom je er samen uit? 
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“Met de cliënt kom ik er meestal wel uit, hoewel we soms veel moeite moeten doen om te 
achterhalen wat hun vraag is. Het contact met de familie gaat soms goed en soms helaas anders. 
Onze afspraken met familie kunnen een stuk beter dan ze nu zijn” 
 
Kom je er samen uit met de cliënt? Wat kan hierin nog verbeteren?  
 
Observatieoefening 
Bedenk met welke cliënt (situatie) je soms moeite hebt. Heb je het gevoel dat de cliënt moeilijk 
keuzes maakt? Of dat het botst tussen jouw opvatting en die van de cliënt/contactpersoon? 
 
1. Kijk de komende weken bewust eens hoe dit loopt 
- Welke keuzes kunnen cliënten maken als het gaat om jouw zorgorganisatie? 
- Welke informatie heb je zelf hierover? Welke rol speelt familie hierin?  
 
2. Op wat voor manier ondersteun jij cliënten bij hun keuzes? 
- wat zie je aan de cliënt, als je dit doet? 
- Welke informatie ontbreekt eventueel? 
 
 
3. Hoe loopt het afspraken maken? 
- Met wie maak je afspraken over de zorg die de cliënt krijgt? 
- Op welke manier is de cliënt hierbij betrokken? 
- Welke rol speelt familie hierbij? 
- Vraag aan cliënten of zij vinden dat afspraken nagekomen worden.  
 
  
Oefening 3 Knok je voor de cliënt? 
“Een zoon van een bewoonster wilde heel graag op een avond een slaapplek hier in het gebouw. Er 
waren voor hem heel dringende reden, die met de ernstige situatie van zijn moeder te maken 
hadden. Zij was ziek. We hebben dit gewoon geregeld, hoewel het officieel niet zomaar kon. Ik ben 
tevreden dat we het toch voor elkaar hebben gekregen” 
 
Kom je op voor de cliënt? Is het een uitdaging voor je om dit te doen? 
 
Observatieoefening 
Bekijk waar cliënten soms vastlopen. Weten ze niet goed waar ze moeten zijn met hun vraag? Of 
krijgen ze niet geregeld wat voor hen belangrijk is? 
 
1. Wanneer zeg je “nee” tegen een vraag van de cliënt? 
- Om wat voor soort situatie gaat het? 
- Wat vind je ervan? 
- Wat is er nodig om “ja” te kunnen zeggen? 
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2. Kun je creatieve oplossingen bedenken? 
- Wanneer wel? 
- Wanneer niet? 
 
3. Hoe verloopt de samenwerking in je organisatie? 
- Met wie kun je vragen van cliënten oplossen? 
- Wie heb je nog meer nodig om dit te doen?  
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Dagdeel 2 

Algemene kennis van psychogeriatrische ziekte beelden 

 
Dagdeel 2: Algemene kennis van psychogeriatrische ziekte beelden 
Competenties: 
-     Competentie 1 Vraaggericht werken.    
-     Competentie 2  Belevingsgerichte benadering  
 van dementerende. 
- Competentie 7 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden 
 
Activiteiten:  
- Doornemen gelezen literatuur. 
- Verdieping is de gelezen stof 
- Bespreking vragen vanuit de thuisopdracht 
- Doornemen theorie. 
- Voorbereiding op dagdeel 3 
 
Thuisopdracht: 
- Lees de reader van dagdeel 2 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee naar de 
 bijeenkomst. 
- Beantwoord de volgende vragen 
- Welke soorten dementie kom jij op je werk tegen. 
- Hoe weet je dat deze cliënt de door jou genoemde vorm van dementie heeft.  
 
 
 

Reader dagdeel 2 

Algemene kennis van psychogeriatrische ziekte beelden 

 
Handboek GVP 
“De gespecialiseerd verzorgende Psychogeriatrie” 
Auteurs: Nicolien van Halem, Carla van Herpen, Marjan van Rooyen 
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum 
ISBN: 978 90 313 85881 
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Dagdeel 3 

Belevingsgerichte benadering van dementerende 

 
Competenties: 
-      Competentie 1 Vraaggericht werken. 
 -     Competentie 2 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
-      Competentie 5 Communicatie met een dementerende cliënt . 
-      Competentie 6 toepassen van verschillende benaderingswijze. 
-  Competentie 7 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden 
 
Activiteiten 
- Bespreken gelezen literatuur. 
- Bespreken van de ervaring m.b.t. de “Alzheimer experience” en een groepsgesprek over 
 ervaring en  herkenning. 
- In subgroepen bespreken van herkenning van deze fase bij huidige cliënten populatie. 
- Kijken naar het activiteiten aanbod gericht op de begeleiding van de cliënt. 
 
Thuisopdracht: 
- Lees de reader van dagdeel 3 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee naar de 
 bijeenkomst. 
- Kies een van je cliënten en probeer de benaderingskaart voor hem/haar in te vullen. Deze 
 benaderingskaart staat op de volgende bladzijde. 
- Bekijk op de computer: :”Alzheimer experience” http://www.alzheimerexperience.nl/ 
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Thuis opdracht ter voorbereiding van dagdeel 3 
 
Benaderingskaart. 
 
Te gebruiken bij belevingsgericht werken in de instelling. 
 
Naam bewoner: 
Kamer: 
 
Diagnose: 
Welke vorm van dementie heeft de bewoner (Indien bekend) bv. ziekte van Alzheimer, Vasculaire 
dementie, Multi infarct dementie. 
  
Rode draad:  
Wat is er belangrijk in de bewoner zijn leven. bv. zorgzaamheid > altijd voor het gezin en anderen 
gezorgd in het leven. 
  
Favoriete zintuig:   
Welk zintuig staat bij de bewoner voorop, welke gebruikt men het meeste. Als men het favoriete 
zintuig weet van de bewoner kan hiermee rekening gehouden worden tijdens de zintuigactivering. 
 
Visueel > het zien. 
Auditief > het horen. 
Kinesthetisch > het voelen. 
Ruiken. 
Proeven. 
  
Stadium van dementie: 
Dit zijn de fase van: bedreigde ik, verdwaalde ik, verborgen ik en verzonken ik. 
Verschijnselen van dit stadium: Hier beschrijf je de verschijnselen die passen bij de fase van dementie 
waarin de dementerende zich bevind op dit moment. 
  
Benaderingswijze:  
Beschrijf hier de benaderingswijze die past bij de fase van dementie waarin de dementerende zich op 
dit moment bevindt. Beschrijf dit zo concreet mogelijk. 
  
Datum: 
Opgesteld door: 
Datum bijstelling: 
Bijgesteld door: 
 
 



 

 

20 

 

Reader dagdeel 3 

Belevingsgerichte benadering van dementerende 

 
DE BELEVINGSGERICHTE OMGANG IN STADIUM 1 
 
Bedreigd bestaan 
De hierna volgende bladzijden beschrijven hoe de belevingsgerichte benadering bij bewoners in de 
fase van bedreigd bestaan kan worden toegepast.  Eerst wordt beschreven wat kenmerkend is voor 
de beleving in deze fase, vervolgens beschrijven we hoe je hierop in kunt gaan.  Aan de hand van 
enkele voorbeelden en casussen wordt duidelijk gemaakt hoe je dit in de praktijk vorm kunt geven. 
 
Bedreigd bestaan: kenmerken  
De dementerende bewoner krijgt in toenemende mate moeite met denken.  De laatst aangeleerde 
vaardigheden gaan het eerst verloren, de eerst verworven vaardigheden het laatst. Je ziet dat in 
eerste instantie de bewoner moeite krijgt met: 
- logisch redeneren, 
- plannen en vooruitdenken, 
- soepel hanteren van zijn waarden en normen. 
 
In deze fase blijft het vermogen om de dingen te herkennen en te benoemen voor een groot 
gedeelte intact.  De bewoner behoudt hiermee voor een gedeelte het onderscheidend vermogen.  Hij 
blijft in staat om verschil te zien tussen vroeger en nu, tussen een vertrouwde omgeving en een 
vreemde omgeving, tussen familie/ vrienden en onbekende mensen.  Aan begin van deze fase is dit 
vermogen groter dan aan het eind van deze fase.  Maar, hoe gebrekkig ook, de bewoner laat in zijn 
gedrag zien dat hij bezig is met: 
- wat is van mij, 
- wat is van jou, 
- wat was vroeger en wat gebeurt er nu. 
 
Zolang de bewoner met deze vragen bezig is, is hij zich in meer of mindere mate bewust van zijn 
omgeving en zichzelf.  Hij is nog in staat onderscheid te maken (hoe gebrekkig dit ook gaat) tussen 
zichzelf en de ander, tussen toen en nu, tussen hier en daar. 
Een voorbeeld hiervan is een 75-jarige man die op zoek is naar zijn moeder.  Als hem gevraagd wordt 
of zijn ouders dan nog leven, zegt hij: 'Ik wil naar mijn ouders in zoverre ze nog leven.  En dat is niet 
veel meer.  Ik kan nergens anders naartoe!' Met zijn verstand zegt deze man dat het niet klopt wat hij 
wil.  Hij is zich dat in zekere mate bewust en hij is in staat onderscheid te maken tussen vroeger en 
nu.  Hij ontkomt echter niet aan de drang om zijn moeder te zoeken. 
 
Bedreigd bestaan: belevingswereld 
Het zelfzorgvermogen van de dementerende oudere wordt in toenemende mate aangetast. Dit 
wordt naarmate de tijd verstrijkt erger. Het vooruitzicht is dat van een steeds groeiende 
afhankelijkheid, die uitloopt op totaal hulpbehoevend in bed liggen. Zolang de bewoner zich hiervan 
geheel of gedeeltelijk bewust is, zal hij deze verliezen ervaren als een bedreiging van zijn bestaan. Je 
kunt zeggen dat de bewoner in deze fase van het dementeringsproces een rouwverwerking 
meemaakt over wat hem overkomt. Het dementeringsproces is niet volledig te verwerken, alleen al 
omdat voor volledige verwerking de verstandelijke vermogens nodig zijn, die juist verloren gaan. 
Tevens is het zo’n ontluisterend proces, dat het niet te accepteren valt. Dit neemt echter niet weg 
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dat rouwverwerkingsreacties als ontkenning woede, isolatie en verdriet te herkennen zijn bij mensen 
in dit stadium. De meeste gedragingen van dementerende mensen in dit stadium zijn te herleiden tot 
rouwreacties op verlies. 
 
Ontkennen en zich isoleren. 
De meest voorkomende reactie is die van ontkennen en zich isoleren. Het vooruitzicht is zo 
bedreigend, dat ontkenning van het dementeringsproces bijna onontkoombaar is. Het is niet zo dat 
iemand denkt: ik word dement, dat vind ik zo vreselijk, dat ik dat niet onder ogen kan zien. Ik doe 
gewoon alsof er niets aan de hand is. Dit zijn mechanismen die hem overkomen, die iemand niet in 
de hand heeft. Je zult nooit kunnen zeggen dat de bewoner je voor de gek probeert te houden en 
zich beter voordoet dan hij is. Hij kan eenvoudig niet anders.  
Het ontkennen van het dementeringsproces komt enerzijds tot uiting door te doen alsof er niets aan 
de hand is en aan de andere kant door zich vast te klampen aan wat iemand nog kan.  
De dementerende oudere zal dit vooral doen door: 
* zich vast te houden aan de sociaal voorgeschreven regels; dit zijn dan vaak regels, waarden 
en normen uit “zijn” tijd; 
* zich  vast te klampen aan een dagschema: zo laat eten, zo laat koffie, zo laat een bepaalde 
afspraak; angst als ervan het schema afgeweken wordt; 
* zich verzetten tegen veranderingen; dit brengt te veel onrust met zich  mee; 
* gevoelens te ontkennen en alles met het verstand te willen begrijpen; als hij het laatste 
beetje verstand los zou laten, heeft hij het gevoel alles te verliezen; 
* zich te verontschuldigen als hij een fout maakt, als hij de greep op de wereld verliest; excuses 
als vermoeidheid, de leeftijd, hoofdpijn en dergelijke; 
* te confabuleren bij het vallen van gaten in de herinnering: de essentie van het verhaal is juist, 
alleen de omstandigheden, het verhaal eromheen, kloppen niet meer; 
* anderen de schuld te geven: als hij bijvoorbeeld iets kwijt is, verdenkt hij anderen hiervan. 
Dan ligt de schuld niet bij hem en het dementeringsproces. Hij ontkent hiermee het ziekteproces. Dit 
gaat vaak zo ver, dat anderen uitgemaakt worden voor gek en dement. Op zo’n manier probeert hij 
de ziekte van zich af te houden: “Nee, ik voel me nog uitstekend; zie wat ik nog allemaal kan als je 
dat vergelijkt met die stumpers om me heen”. 
 
Natuurlijk zie je bij beginnend dementerende mensen ook andere reacties die bij verliesverwerking 
horen, zoals: terugtrekken, woede en kwaadheid, negativisme en verzet en ontkennen van 
gevoelens. 
 
Terugtrekken 
Uit angst of fouten te maken, uit onzekerheid is het terugtrekken uit de buitenwereld een veel 
voorkomende reactie op beginnende dementie. De dementerende oudere trekt zich in zichzelf terug, 
zoekt geen contact met anderen. Dit kan zich uiten in apathie, geen initiatieven meer nemen. 
 
Woede en kwaadheid. 
Het gevoel steeds minder te kunnen, gefrustreerd te raken in de dingen die je onderneemt, geeft 
gevoelens van mislukking en boosheid. Het uiting geven aan deze frustraties is voor de 
dementerende een hachelijke zaak. Hij geeft hiermee te kennen dat hij de greep verliest, maar aan 
de ander kant wil hij de gevoelens van onmacht en kwaadheid wel uiten.  
Als hij zou zeggen: ik ben kwaad want een heleboel dingen lukken me niet meer, dan geeft hij toe 
aan dit proces. De kwaadheid komt er op andere manieren uit. Hij wordt kwaad op anderen en legt 
de schuld van mislukkingen bij hen.  Hierdoor gaat de bewoner anderen ook wantrouwen. Hij is niet 
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verantwoordelijk voor de dingen die misgaan en de spullen die kwijt raken, anderen zijn niet te 
vertrouwen. 
 
Negatieve spiraal 
De dementerende kan snel in een spiraal terechtkomen van negativisme en verzet.  Hij zal zich vanuit 
zijn boosheid en wantrouwen niet overgeven aan raadgevingen van anderen.  De goede 
raadgevingen van anderen zullen opgevat worden als: ik kan zeker niet meer... ik ben zeker niets 
meer waard. 
 
Ontkennen van gevoelens 
In deze situatie, waarin de bewoner de greep op de werkelijkheid dreigt te verliezen en verliest, 
komen gevoelens sneller naar boven. Je kunt je voorstellen dat de cognitieve schil dunner wordt en 
dat er barsten in komen.  Als de schil er niet zou zijn, zouden alle gevoelens vrijelijk naar boven 
kunnen komen.  Nu zullen echter alleen sterke gevoelens naar boven kunnen komen.  Vaak hebben 
die te maken met emotioneel geladen gebeurtenissen van vroeger vanuit de opvoeding en 
schokkende en traumatische ervaringen. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan conflicten die 
iemand vroeger heeft gehad met zijn ouders, of aan onverwerkte gevoelens over het nooit hebben 
kunnen krijgen van kinderen. 
Iemand in dit stadium is vaak bezig met de vraag: wat kan ik laten zien?  Wat houd ik binnen en wat 
mag ik laten zien?  Hij heeft een onzeker gevoel over zijn binnenwereld.  Hij twijfelt aan zichzelf, hij 
wil niet weten dat hij dement gaat worden.  Hij zal vaak alles ontkennen wat met emoties te maken 
heeft en aan de andere kant heeft het alles met emoties te maken. 
De dementerende kan bijvoorbeeld kwaad worden, terwijl hij ook weer ontkent dat hij kwaad 
geworden is.  Hij voelt zich bedreigd en wil zich te weer stellen op alle mogelijke manieren die er 
maar zijn. Dat maakt het tot een moeilijk te begrijpen stadium en er is vaak moeilijk mee om te gaan. 
 
Afstemmen op de belevingswereld 
Bij de belevingsgerichte benadering gaan we ervan uit dat het gedrag dat de bewoner vertoont zin 
heeft.  Zijn reacties komen voort uit zijn beleving en hebben vaak een beschermende functie voor de 
bewoner.  Het zijn de reacties van een angstig mens die zo goed mogelijk probeert het hoofd nog 
boven water te houden.  Als je ingaat op de beleving van de bewoner, zul je vooral dit gedrag niet 
gaan bestrijden, maar je zult het serieus nemen. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Hoe kun je met deze mensen omgaan?  Hoe kun je hen volgen in hun beleving?  Hoe kun je iemand in 
zijn beleving volgen, terwijl hij intimiteit afwijst, terwijl je niet dicht bij hem in de buurt mag komen? 
Hoe kun je ingaan op kwaadheid, terwijl die ook weer ontkend wordt?  Hoe kun je omgaan met de 
beschuldigingen aan andermans adres, terwijl die anderen niets gedaan hebben? 
Het is een moeilijke fase in het dementeringsproces om mee om te gaan.  Het uitgangspunt is: niet 
ontkennen, maar respect hebben voor de uitingen.  Zelfs als het uitingen zijn die niet kloppen met 
onze waarheid. 
Het afstemmen op zulk gecompliceerd gedrag doe je volgens de techniek van het verbaal en non-
verbaal volgen. 
 
Non-verbaal volgen 
Sociale afstand 
Iemand in de fase van bedreigd bestaan heeft moeite met lichamelijke nabijheid, met aanraking.  
Dichtbij iemand komen is bedreigend, vooral als het een vreemde is. Er wordt inbreuk gedaan op de 
privé-wereld als iemand je ongevraagd aanraakt, dicht tegen je aan komt staan.  Deze privé-ruimte is 
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vooral belangrijk als je op jezelf wilt blijven.  Nabijheid betekent afhankelijkheid, gevoelens, 
intimiteit.  Dit zijn aspecten die de bewoner in deze fase afwijst. 
 
De eerste stap bij non-verbaal volgen is letterlijk een ruimtelijke afstand te bewaren.  Hoe groot deze 
afstand moet zijn, kun je observeren aan de reacties van bewoner.  Dat kunnen subtiele reacties zijn, 
zoals een beetje opzij schuiven als je dicht in de buurt komt.  De bewoner kan ook door onredelijk en 
kwaad te worden uiting geven aan de behoefte aan afstand. 
 
Lichaamshouding 
De lichaamshouding van de dementerende in deze fase is vaak rechtop, spieren zijn gespannen en de 
ogen gericht op datgene wat zijn aandacht bezighoudt.  De aandacht is gericht op wat er buiten hem 
gebeurt. Jouw lichaamshouding sluit aan op die behoefte aan afstand. Je bent samen met de 
bewoner geïnteresseerd in de buitenwereld.  Dit laat je zien door mee te gaan in de richting van zijn 
aandacht.  Je te wenden naar wat zijn aandacht vangt. 
 
Ademhaling 
De ademhaling van dementerende bewoners in stadium 1 is vaak oppervlakkig. 
Een diepe en ruime ademhaling is een teken van volledig te durven leven.  De bewoner voelt zich 
bedreigd en is vaak angstig.  Hierbij hoort een oppervlakkige ademhaling. 
In contact met de bewoner probeer je af te stemmen op deze oppervlakkige ademhaling. 
 
Verbaal volgen 
Het uitgangspunt in het contact is de bewoner niet onzekerder te maken dan hij al is.  Zijn wereld 
wankelt en als hij onzeker wordt gemaakt, loopt dat alleen maar uit op verzet, frustratie, kwaadheid, 
ontkenning en dergelijke. 
In je gesprekstechniek ga je dus geen discussie met de bewoner aan. je volgt hem in zijn beleving.  Dit 
doe je door niets in te vullen voor de bewoner, maar hem te volgen in wat hij zegt door: 
- samen te vatten, 
- aan te sluiten op het woordgebruik, 
 af te stemmen op het favoriete zintuig, 
- open vragen te stellen in zoverre dit mogelijk is, 
- niet naar feiten te vragen, maar zijn interpretatie te volgen, 
- eenvoudige zinnen te gebruiken. 
 
De effecten van de belevingsgerichte benadering 
Door geheel in te gaan op de beleving van een bewoner die in zijn bestaan bedreigd wordt, bereik je 
dat hij je kan vertrouwen.  Er is iemand die hem niet afwijst, niet meer van hem eist dan hij zelf 
aankan. 
Vanuit deze veilige basis kan een vertrouwensrelatie ontstaan waarin hij zich minder bedreigd kan 
voelen.  De bewoner hoeft dan minder bezig te zijn met de vraag: wat denken ze wel niet van me, 
kan ik die mensen hier wel vertrouwen? 
Vanuit deze basis kun je de bewoner dingen aanbieden die hij wel kan.  Dit geeft vertrouwen en dat 
is wat hij nodig heeft. 
Een relatie aangaan met een bewoner in deze fase kan alleen door die stap voor stap op te bouwen. 
De bewoner gaat je herkennen, vooral als je hem op een respectvolle manier benadert.  Niet dat hij 
je naam zal onthouden of je precies weet te plaatsen. Maar je merkt dat je een houvast voor hem 
wordt. 



 

 

24 

 

Dit vertrouwen bouw je op door een regelmatig contact.  Het is belangrijkste tijdens deze contacten 
te praten over de goede dingen van vroeger, over die dingen die hij altijd goed heeft gekund.  Op 
deze manier bevestig je dat wat hij nog zelfstandig kan doen. 
Dit bouwt een vertrouwen op en vanuit dit vertrouwen voelt de bewonen veiliger en kan hij meer 
van zichzelf kwijt. 
 
 
Casus 1 
De heer Ten Kate is een gepensioneerd kapitein.  Hij heeft tot zijn pensionering op de vaart gezeten.  
Vanuit zijn functie heeft hij de leiding gehad over de bemanning.  Zo Doopt hij dan ook: rechtop en 
fier. 
Je kunt hem nauwelijks helpen met aankleden of hem de weg wijzen.  Hij reageert dan in de trant 
van: dat kan ik zelf nog wel ik heb ze allemaal nog op een rijtje- ik heb geen hulp nodig.  Vaak is hij 
zijn portemonnee kwijt.  Hij maakt dan ruzie met de verzorging. Hij zegt dat zij zijn geld 
achterhouden en dat hij genoeg op de bank heeft.  Hij wil dat dan direct hebben.  Hij moet toch 
immers geld op zak hebben. 
Op een wandeling door de stad loopt hij een slagerij binnen en bestelt daar de grootste rookworst 
die er hangt.  Hij moet die stumpers toch kunnen trakteren, want ze hebben al zo weinig!  De 
stumpers zijn zijn medebewoners. 
Hij loopt in de gang en toevallig gaat de pieper van een verzorgende, Hij kijkt verbaasd op. De 
verzorgende wil hem uitleggen wat een pieper is.  Hij zegt: 'Dat hoeft u mij niet te vertellen.  Ik weet 
wel wat dat is.  Ik piep ook wel eens.' 
Tijdens het eten stoort hij zich geweldig aan de heer T., die niet netjes eet. Na overleg wordt hij bij 
een andere heer aan tafel geplaatst.  Een heer met nog veel mogelijkheden, die zijn façade goed op 
kan houden.  Dit werd ruzie tussen beide heren, omdat ze probeerden af te troeven. 
Tegenwoordig eet hij samen met een man die zijn hele leven tuinman is geweest.  Met hem kan hij 
goed opschieten.  Hij legt hem alles uit en hij begeleidt hem als hij de weg niet kan vinden of iets 
kwijt is. 
Hij geeft dan een knipoog naar de verzorgende en steekt zijn duim omhoog, Een gebaar van: maak je 
maar geen zorgen! 
 
Samenvatting 
 
1  In het stadium van het bedreigde bestaan gaan de volgende functies verloren: 
- logisch redeneren, 
- plannen en vooruitdenken,  
- soepel hanteren van waarden en normen. 
 In deze fase blijft het vermogen om de dingen te herkennen en te benoemen voor een groot 
 gedeelte intact.  De bewoner behoudt hiermee voor een gedeelte het onderscheidend 
 vermogen. 
2 Zolang de bewoner dit onderscheidend vermogen heeft, is hij zich in meer of mindere mate 
 bewust van zijn omgeving en zichzelf.  Hij is zich daarmee bewust van zijn achteruitgang.  Dit 
 is een bedreiging van zijn hele bestaan. We noemen de fase dan ook de fase van het 
 bedreigde bestaan. 
3 De meeste gedragingen van dementerende mensen in dit stadium zijn te herleiden tot 
 rouwreacties op verlies. Je ziet als rouwverwerkingreacties: ontkenning, woede, isolatie en 
 verdriet.  De meest voorkomende reactie is ontkenning. 
4  Je gaat geen discussie aan met de bewoner.  Je volgt de bewoner in zijn beleving door niets 
 voor hem in te vullen, maar hem te volgen in wat hij zegt door: 



 

 

25 

 

- samen te vatten' 
- aan te sluiten op zijn woordgebruik; 
- af te stemmen op zijn favoriete zintuig; 
- open vragen te stellen, voor zover dit mogelijk is; 
- niet naar feiten te vragen, maar zijn interpretatie te volgen; 
- eenvoudige zinnen te gebruiken. 
 
De praktijk van de belevingsgerichte benadering 
De hierna volgende bladzijden beschrijven welke belangrijkste technieken bij de belevingsgerichte 
benadering worden gebruikt. 
De toepassing van deze technieken zoals ze per stadium gehanteerd worden, is in de daaropvolgende 
hoofdstukken beschreven. 
 
Ieder beleeft de wereld op zijn eigen wijze.  De opvoeding, de wereld om je heen alle belangrijke 
gebeurtenissen hebben invloed op de vorming van de beleving.   
Waar het in de belevingsgerichte benadering om gaat, is dat je met de bewoner meeloopt in zijn 
beleving op datzelfde moment.  Daardoor ervaart hij begrip en vertrouwen.  Hier hoef je niet per se 
de hele levensgeschiedenis voor te kennen. 
De vraag is: hoe ga je mee in iemands beleving? 
Denk eens aan een contact dat je gehad hebt met iemand.  Een gesprek bijvoorbeeld waarbij jij het 
gevoel had dat de ander je begreep.  Hoe kreeg je het gevoel dat die ander je begreep en goed naar 
je luisterde? 
Die ander zal afgestemd zijn geweest op jouw wereld.  Deze afstemming op jouw wereld zal die 
ander duidelijk gemaakt hebben in woord en gebaar.  De woorden, gebaren en houding bepalen 
uiteindelijk of je begrepen voelt door die ander.  Onderzoek naar taal en lichaamshouding in 
contacten toont aan dat bij een goed contact degene die luistert ongeveer dezelfde woorden, 
houding en gebaren gebruikt als degene die praat.  In een contact waar wederzijdse afstemming 
plaatsvindt, zullen de rollen van luisteraar en prater elkaar afwisselen.  Deze gedragingen zullen 
hieronder geschetst worden. 
 
Afstemmen en gesprekstechniek 
Het stellen van vragen 
Open staan voor de beleving van de ander betekent dat je de gesprekstechniek die je hanteert onder 
de loep moet nemen.  Waardoor kenmerkt zich een belevingsgerichte gesprekstechniek? 
Het is een gesprekstechniek waarin zo min mogelijk wordt ingevuld door degene die luistert.  Je bent 
geïnteresseerd in de beleving van de ander en die wil je volgen.  Bij iemand die in staat is om zijn 
beleving onder woorden te brengen, stel je open vragen.  Gesloten vragen beperken de 
mogelijkheden om te antwoorden.   
Open vragen laten alles nog open. 
Bij het dementeringsproces verliest de bewoner langzamerhand de mogelijkheden om zijn beleving 
onder woorden te brengen.  Open vragen hebben dan geen zin meer. Je zult meer gesloten vragen 
moeten stellen, waarbij je steeds moet afvragen en moet observeren of ze aansluiten bij de beleving 
of niet. 
 
Herhalen en samenvatten 
Het herhalen van de belangrijkste woorden van iemand heeft twee effecten.  Enerzijds kun je nagaan 
of je hebt begrepen wat voor de ander belangrijk is.  Een ander effect is de stimulerende werking 
ervan.  De ander zal geprikkeld worden om dat wat hij gezegd heeft, verder toe te lichten. 
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Dezelfde effecten heeft het tussentijds samenvatten van wat de ander gezegd heeft.  Het is enerzijds 
een controle om erachter te komen of je de ander goed begrepen hebt.  Door regelmatige 
samenvattingen maak je steeds even de balans op.  Anderzijds zal het de ander stimuleren om meer 
te vertellen over wat hem 
bezighoudt.  Door samen te vatten en de belangrijkste woorden te herhalen zal de ander zich meer 
bewust worden van wat hij heeft gezegd. 
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Woordgebruik 
In de loop van je leven bouw je een bepaalde woordenschat op.  Dat heeft te maken met het milieu 
waarin je bent opgroeit en het type mens dat je bent. 
 
Het is duidelijk dat iemand uit een academisch milieu anders leert spreken dan iemand die opgroeit 
in een arbeidersgezin.  Een Amsterdammer zal anders praten dan een Limburger.  En het praat nooit 
lekkerder dan met Amsterdammers of Limburgers onder elkaar. 
 
Mensen kun je op allerlei manieren indelen.  Als je naar de beleving van mensen kijkt, kun je drie 
groepen onderscheiden: gevoelsmensen, visuele mensen en auditieve mensen. 
 
Ieder mens heeft een bepaald zintuig dat voor een groot deel zijn waarneming bepaalt.  Er zijn 
mensen die het meest vertrouwd zijn met gevoelsmatige impulsen.  Zij zullen hun beeld van de 
wereld veelal bepalen op grond van gevoelsmatige indrukken als warm, koud, prettig, aangenaam, 
gespannen.  Het zijn vooral sfeergevoelige mensen. 
Andere mensen zullen het beeld dat ze van de wereld hebben meer bepalen door de manier waarop 
zij kijken.  Zij nemen meer waar met de ogen en zij zullen de wereld ervaren als helder, stralend, 
doorzichtig, kleurrijk, grijs.  Het zijn mensen die vooral in beelden denken. 
Weer andere mensen zullen het gehoor een belangrijke invloed geven.  Hun wereld wordt dan 
weergegeven in woorden als klinkend, melodieus, harmonisch.  Het is niet zo dat een gevoelsmatig 
mens nooit zijn ogen gebruikt, of dat een auditief iemand nooit kijkt en alleen maar luistert.  Nee, het 
wil alleen maar zeggen dat iedereen een zintuig heeft dat zijn beleving voor een belangrijk deel 
bepaalt Wil je de beleving van de ander volgen, dan zal je ook woorden en zinnen moet gebruiken die 
aansluiten bij dit zintuig.  Je verstaat elkaar beter als je elkaar beter als je elkaars  taal spreekt. Door 
af te stemmen op het woordgebruik en het favoriete zintuig van de ander heb je een techniek bij de 
hand om in een gesprek beter aan te sluiten bij zijn werk . 
 
Afstemmen in toonhoogte en ritme van de stem 
Zonder naar de woorden te luisteren kun je aan de stem al vaak horen hoe ander zich voelt.  Ook 
hiermee heb je een instrument om te kunnen volgen. Met toonhoogte en ritme kun je laten voelen 
aan de ander dat je hem begrijpt. 
 
Afstemmen en het lichaam 
Behalve in woorden laat je in je houding en bewegingen zien in hoeverre je afgestemd bent op de 
ander. Je zou kunnen zeggen dat het lichaam nooit liegt. Het is moeilijk om je ware gevoelens te 
verbergen. Als je boos bent, is het moeilijk om aardig te doen.  In de mimiek, de houding en gebaren 
wordt onnoemelijk veel gezegd.  Misschien is het lichamelijk afstemmen wel het belangrijkste 
hulpmiddel om een sfeer van vertrouwen en begrip te kweken. 
Deze afstemming kun je laten blijken in houding, beweging en ademhaling. 
 
Ongeveer dezelfde houding aannemen 
In dagelijkse contacten zie je dat mensen als ze contact met elkaar hebben ongeveer dezelfde 
houding aannemen.  Brengt in een gesprek een van de gesprek partners bijvoorbeeld de linker voet 
over de rechter knie, dan zie je dat de ander meestal binnen een minuut diezelfde houding 
aanneemt.   
Wendt de een het lichaam naar de ander, dan zal de ander volgen, als er tenminste sprake is van 
goed contact. 
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Het is leerzaam om dat eens te observeren terwijl je op een terras een kopje koffie drinkt.  Andere 
variaties zijn natuurlijk ook te observeren.  Bijvoorbeeld de een zoekt contact en de ander wil dat 
niet.  Welke houdingen kun je dan verwachte En welke houdingen kun je verwachten als beiden geen 
contact willen. 
Het spreekt voor zich dat deze lichaamshoudingen hun invloed hebben op hoe een de ander ervaart 
in het contact. 
 
Het volgen van bewegingen 
Als er sprake is van een verstandhouding tussen twee mensen, spelen de bewegingen die ze met 
handen, voeten en hoofd maken een rol.  In een goed contact neemt de een de ander mee in zijn 
bewegingen.  Het is een onnatuurlijke situatie dat iemand heel druk en beweeglijk praat, terwijl 
degene die luistert zeer stil zit en nauwelijks beweegt.  Dat zal voor een moment kunnen, maar na 
een tijd zal degen die spreekt zich afvragen of de ander hem wel kan volgen.  Ook als de een 
ademloos luistert naar de ander, zal hij op een gegeven ogenblik blijk moeten geven van enig begrip. 
 
Het volgen van de ademhaling 
In een intiem contact zullen twee mensen elkaar ook beïnvloeden in de snelheid en diepte van de 
ademhaling.  Praat iemand vol overgave over een spannende ervaring, dan zal degene die luistert 
onwillekeurig meegaan in ritme, snelheid en diepte van de ademhaling.  Praat de een echter met een 
langzame en oppervlakkige ademhaling over een saaie gebeurtenis, dan zal de ander ook 
automatisch hierop reageren. 
 
Effecten van afstemming 
 Het toepassen van deze technieken bij de dementerende bewoner heeft het effect dat hij zich meer 
op zijn gemak voelt, de ander meer vertrouwt.  In de verschillende stadia zal het resultaat verschillen.  
Zo zal in het stadium van bedreigd bestaan de bewoner meer vertrouwen krijgen, zich meer 
gesteund voelen door de verzorgende.  Dat is een belangrijk doel voor iemand in een onzeker 
bestaan. 
 
De ervaring leert dat het in het begin gemaakt en gekunsteld voelt om deze technieken 
weloverwogen toe te passen.  Eigenlijk zijn het dingen die we vaak min of meer onbewust al doen.  
Als je dit dan bewust gaat hanteren, kun je het gevoel krijgen de ander na te apen.  Dit is uiteraard 
niet de bedoeling van deze technieken.  De bedoeling is de bewoner vertrouwen te geven, er 
helemaal te laten zijn zoals hij is. 
Het is een onderdeel van je beroepshouding waar de ene verzorgende meer moeite mee kan hebben 
dan de andere.  Te leren valt het echter wel! 
 
In het emotionele stadium zal de bewoner, wanneer je de gesprekstechnieken hanteert, zich meer 
uiten over zijn levensverhaal.  Hij zal door de gesprekstechniek meer structuur krijgen in zijn beleefde 
herinneringen.  Hierdoor is hij beter in staat om de losse fragmenten en flarden als een geheel te 
ervaren.   
De bewoner zal in het contact zijn gevoelens kunnen herkennen en ze hierdoor een naam kunnen 
geven.  In het zintuiglijke stadium zal de bewoner door de belevingsgerichte benadering meer 
ontspannen zijn.  Hij zal beter in staat zijn de wereld via zijn zintuigen tot zich te laten komen.  In dit 
stadium staat vooral het volgen van de houding, beweging en de ademhaling op de voorgrond.  Ook 
bij de stem is dat zo: de toon van de stem is belangrijk; de inhoud van wat je zegt, wordt 
onbelangrijker. In ieder stadium heeft het vertrouwen en begrip een andere uitwerking op de 
bewoner, omdat zijn belevingswereld verschilt.  Het principe blijft hetzelfde.  Door volledige 
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afstemming zal de bewoner het gevoel krijgen begrepen te worden.  Hij zal zich daardoor meer 
openstellen voor de wereld om hem heen 
 
Hieronder staan oefeningen waarmee je de techniek van afstemmen en volgen kunt trainen.  De 
oefeningen zijn stap voor stap beschreven.  Voer ze ook stap 
voor stap uit omdat het niet mogelijk is al deze technieken tegelijk te leren.  
 
Oefening ( niet verplicht!). 
1 Favoriete zintuig 
a Praat met iemand in je omgeving en luister daarbij aandachtig naar de soort woorden die hij 
gebruikt.  Probeer erachter te komen welk zintuig bij hem- haar belangrijk is. 
Mocht je hier niet uitkomen: in fase 4 wordt dieper ingegaan op hoe je het favoriete zintuig van 
iemand kunt achterhalen. 
b Als je het favoriete zintuig hebt achterhaald, probeer dan in het gesprek woorden te kiezen 
die bij dat zintuig aansluiten. 
c Heb je dit een aantal keer geoefend, probeer dan woorden te kiezen die juist niet aansluiten 
bij het favoriete zintuig van je gesprekspartner. 
d Herhaal deze oefeningen met een bewoner in het eerste stadium en een bewoner in het 
tweede stadium.  Schrijf je ervaring op. 
 
2 Woordgebruik en samenvatten 
a Praat met een bewoner en luister naar het woord of de woorden die hij vaak herhaalt. 
b Gebruik dit woord of deze woorden als je iets zegt tegen de bewoner.  Schrijf je ervaringen 
op. 
c Ga in gesprek met een bewoner en vat herhaaldelijk samen.  Schrijf je ervaringen op. 
 
3 Toonhoogte en ritme van de stem 
a Luister naar een bewoner als hij in gesprek is met een ander.  Ontdek de toonhoogte en het 
ritme van zijn stem. 
b Ga in gesprek met een bewoner.  Ontdek toonhoogte en ritme van zijn stem 
c Ga in gesprek met een bewoner.  Pas je stem aan aan zijn toonhoogte en ritme. 
d Schrijf je ervaringen op. 
 
4 Het stellen van open vragen 
a Vraag of iemand jou wil interviewen met alleen maar vragen waar je ja of nee op kunt 
antwoorden. 
b Vraag dezelfde persoon of hij jou wil interviewen met open vragen, die vragen naar feiten. 
c Vraag dezelfde persoon of hij jou wil interviewen met open vragen, die naar beleving vragen. 
d Verander van posities. Jij vraagt en de ander antwoordt. 
e Ga in gesprek met een bewoner in stadium 1. Pas de techniek toe van open vragen stellen 
zonder naar feiten te vragen. 
f Ga in gesprek met een bewoner in stadium 2. Stel open vragen die naar de beleving vragen. 
g Schrijf je ervaringen op. 
 
5 Het volgen van de houding en bewegingen 
a Zet de televisie aan en kijk naar een praatprogramma.  Zet het geluid af.  In hoeverre volgt de 
leider van het praatprogramma zijn gasten.  Door welke houding en bewegingen doet hij dat? 
b Doe deze observaties op een terras of in een andere openbare gelegenheid. 
c Observeer de houding en beweging van bewoners gedurende een dag. 
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d Maak contact met een bewoner en volg hem in houding en beweging zonder te imiteren. 
e Schrijf je ervaringen op. 
 
6 Het volgen van de ademhaling 
a Observeer mensen zonder met hen in contact te zijn.  Hoe ademen zij?  Kijk naar diepte, 
 regelmaat, snelheid en ritme. 
b Doe dezelfde observaties bij één persoon zonder met hem in contact te zijn. 
c Doe dezelfde observaties bij één persoon terwijl je contact hebt en probeer hem te volgen 
 met je ademhaling. 
d Maak contact met een bewoner.  Observeer zijn ademhaling en volg hem daarin. 
e Schrijf je ervaringen op. 
 
Gesprekstechniek 
In dit gedeelte wordt de belevingsgerichte gesprekstechniek eerst algemeen behandeld en dan 
toegepast in stadium 1. Eerst wordt een beeld geschetst van beleving in het algemeen.  Na deze 
uitleg volgt de gesprekstechniek. 
 
De belevingsgerichte gesprekstechniek gebruik je om de belevingswereld van de bewoner te 
bevestigen.  Dit bevestigen en waarderen van de beleving doe je door te luisteren naar en door te 
vragen op de beleving van de bewoner zonder je te laten leiden door je eigen mening.  Dit vereist 
een speciale gesprekstechniek, die in de hoofdstukken over de belevingsgerichte benadering in de 
verschillende stadia is beschreven.  In dit hoofdstuk worden hier enkele elementen aan toegevoegd. 
 
De belevingsgerichte gesprekstechniek 
Bij de belevingsgerichte gesprekstechniek hoort een attitude waarbij de volgende drie punten het 
uitgangspunt vormen: 
 
 -  aandachtig luisteren, 
-  volledige interesse in de ander, 
-  een blanco instelling zonder interpretaties. 
 
Door iemand te laten praten over wat hij wil, over hoe hij de dingen ervaart en hoe hij tot bepaalde 
conclusies komt, zal hij helderder gaan zien of voelen wat zijn gevoelens en gedachten zijn.  Een 
wezenlijk element is dat er geen interpretaties gegeven worden.  Op het moment dat de luisteraar 
een interpretatie geeft, volgt hij de ander niet meer.  De ander zal zich dan moeten gaan 
bezighouden met de interpretatie van de luisteraar.  Dit draagt niet toe tot het begrijpen van zichzelf.  
Door simpelweg te luisteren en de ander geheel te volgen in zijn beleving zal die ander zich bewuster 
worden van zijn beleving. 
Hiervoor worden de volgende technieken gebruikt: 
- herhalen van de belangrijkste woorden; 
- benoemen wat voor de bewoner belangrijk is, mits het sociaal aanvaardbaar is. 
- tussentijdse samenvattingen geven; 
- open vragen stellen beginnend met wie, wat, waar, hoe, wanneer; 
- vragen naar het tegengestelde; 
- vragen naar het uiterste; 
- zoeken naar een oplossing als dat aan de orde is. 
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De belevingsgerichte omgang in stadium 2  
 
De emotionele fase 
 In de hierna volgende literatuur wordt beschreven hoe de belevingsgerichte benadering bij 
bewoners in de emotionele fase kan worden toegepast. Eerst wordt beschreven wat kenmerkend is 
voor de beleving in deze fase om vervolgens te beschrijven hoe je hier op in kunt gaan. Aan de hand 
van enkele voorbeelden en casus wordt duidelijk gemaakt hoe je dit in de praktijk vorm kunt geven. 
 
De emotionele fase: kenmerken 
In deze fase van het dementeringsproces gaan de meeste cognitieve functies verloren. De bewoner 
kan hierdoor niet meer ordenen en geen structuur geven wereld om zich heen. Hij komt terecht in 
een alleen door eigen interpretaties bepaalde wereld. 
Hij kan zich niet meer bezighouden met de vragen als: wat vindt een ander ervan, in de normale 
omgangsregels in deze situatie, hoe kan het dat het een of ander gebeurt? 
Het vermogen om logisch te denken gaat verloren. Aangezien het denken niet als uitgangspunt voor 
gedrag kan worden gebruikt, zullen de gevoelens als uitgangspunt gaan dienen. 
Hierdoor gaat het vermogen om zich aan waarden en normen te houden verloren. Iemand verliest 
het vermogen om zich sociaal te gedragen. Hij is niet meer in staat zich af te vragen hoe hij zich zou 
moeten gedragen. Gevoelens worden hierdoor belangrijk. 
 
 
De belevingswereld in de emotionele fase 
 Emoties worden in de loop van het leven gevormd en zij zijn in belangrijke mate gekoppeld aan de 
herinneringen. leder voorval in het dagelijks leven wordt emotioneel gekoppeld aan soortgelijke 
wederwaardigheden van vroeger. Het denken behoedt ons ervoor om dat wat nu gebeurt te 
verwarren met dat wat toen gebeurde. 
Het denken heeft de functie om een scheiding te maken tussen vroeger en nu. Als je iemand 
tegenkomt die sprekend lijkt op een persoon uit je verleden, dan zorgt je denken ervoor dat je deze 
personen uit elkaar houdt. Je gevoel zal afgaan op wat je hebt meege-maakt. Je denken relativeert 
de vroegere ervaring. Als deze relativerende functie van het denken wegvalt, lopen heden en 
verleden in elkaar over, zodat alleen het verleden nog de beleving bepaalt. Hierdoor wordt de 
levensloop op dramatische wijze zichtbaar en bepalend voor de beleving van de dementerende 
bewoner. 
 
Als herinneringen en de daarmee gepaard gaande emoties bepalend worden voor de beleving, 
komen al gauw die zaken uit de levensloop naar boven die diepe indruk hebben achtergelaten. 
Datgene wat altijd bepalend is geweest in het leven van de bewoner, zal nu nadrukkelijk een rol 
spelen. Hiermee gaan aanleg, opvoeding en ingrijpende gebeurtenissen de inhoud van het leven 
bepalen. 
 
Een film 
Je moet je bij de beleving van de bewoner proberen voor te stellen dat hij is overgestapt in de 
realiteit van de film van zijn verleden. Hij kan geen afstand meer nemen van wat hij daarbij voelt. De 
bewoner beleeft de emoties zoals hij die vroeger heeft meegemaakt. Hij komt in een verhaal terecht 
waarin zijn emoties de leidraad worden. Hij kan niets over dit verhaal zeggen. Hij is alleen maar in 
staat om het verhaal te beleven, hij kan je slechts vertellen wat hij nu daarbij voelt, in de 
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tegenwoordige tijd. Hij kan geen afstand nemen door bijvoorbeeld te zeggen: ik miste mijn moeder 
altijd. Hij zal zeggen: ik mis mijn moeder, ik wil naar mijn moeder. 
Vergelijk het met dat je in de bioscoop naar een film kijkt. Je bent er zo in verdiept, dat je helemaal in 
de film opgaat en niets meer merkt van de omgeving buiten je. Je hoort niets buiten je. Je ziet het 
soms ook als de bioscoop uitgaat en de mensen 'komen naar buiten. Het publiek wrijft zich de ogen 
uit. Ze hebben van die 'film ogen' en moeten weer wennen aan het daglicht en aan de geluiden van 
buiten. 
 
Een dementerende bewoner in de emotionele fase is niet meer in staat om zich van die film los te 
maken. Hij blijft als het ware in die filmzaal. De bewoner is wel in staat om zijn ervaringen te 
benoemen en te uiten. Hij is alleen niet meer in staat ordening aan te brengen in zijn herinneringen 
en herbelevingen. 
Het onderscheid tussen vroeger en nu, tussen hem en de ander, tussen hier en daar is weggevallen. 
 
Afstemmen op de belevingswereld 
Het uitgangspunt bij de belevingsgerichte benadering is dat de dementerende bewoner in dit 
stadium geheel door zijn eigen wereld in beslag wordt genomen. Hij is niet in staat vanuit zichzelf 
hieruit te treden. Je zult hem moeten volgen in zijn wereld. 
 
Voorbeeld 
Mevrouw De Wit loopt onrustig rond en roept: 'Ga weg, ga weg!' De verzorgende stapt op haar af en 
zegt: 'Dag mevrouw De Wit. Zullen we een kopje koffie drinken?' Mevrouw De Wit reageert hier niet 
op. Ze mompelt wat en schuift met een stoel. De verzorgende vraagt nog of ze niet wil gaan zitten, 
maar mevrouw De Wit loopt door naar de deur. 
 
Het is duidelijk dat mevrouw De Wit met iets anders bezig is dan de verzorgende. Zij loopt rond en 
wil iets of iemand weg hebben. De verzorgende ziet dat, wil haar met een kopje koffie afleiden en 
misschien een gesprekje met haar beginnen. 
Als je iemand tegemoet treedt vanuit jouw wereld (kopje koffie, gaan zitten) dan moet die bewoner 
uit zijn binnenwereld komen. Dat is iets wat vaak onmogelijk is voor de dementerende bewoner. De 
enige manier om contact met hem te maken is aan te sluiten op zijn wereld. Misschien dat hij later 
dan eens een kopje koffie wil drinken. 
Het aansluiten op de belevingswereld van de dementerende oudere in de emotionele fase doe je 
door verbaal en non-verbaal te volgen. 
 
Verbaal volgen 
De bewoner is in dit stadium nog in staat tot op zekere hoogte te uiten wat hij beleeft. Hij probeert 
zijn gevoelens te benoemen, al gaat dit vaak moeizaam. Als hij al vergevorderd is in dit stadium, lukt 
hem dit bijna niet meer zelfstandig. Vaak is het moeilijk te begrijpen voor een ander dat de bewoner 
bezig is om zijn gevoelens te uiten. De bewoner wil wel zijn verhaal, zijn beleving vertellen; alleen de 
ordening ontbreekt om het logisch te vertellen. 
Deze ordening probeer je te geven met de volgende gesprekstechnieken. 
- Benoemen van het gedrag of de emotie op dat ogenblik. 
- Eenvoudige open vragen. 
- Herhalen van de belangrijkste woorden. 
- Samenvatten. 
- Benoemen van de emoties en het gedrag tijdens het contact en daar begrip tonen. 
- Oplossingen zoeken als dat aan de orde is. 
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Laten we het vorige voorbeeld van mevrouw De Wit eens nemen en kijken het gesprek zich zou 
ontwikkelen als je belevingsgericht op haar ingaat. 
 
Mevrouw De Wit is druk bezig op te ruimen, kopjes en schotels te stapelen. 
V: U bent druk bezig mevrouw De Wit, 
(Verzorgende benoemt waar mevrouw De Wit mee bezig is.) 
B:  Ja, alles moet netjes. Netjes. Hij komt. 
V: Wie komt er dan? 
(Verzorgende stelt een eenvoudige open vraag.) 
B: Ja hij komt, ga maar weg. Ga weg. 
V: Ik moet weg? 
(Verzorgende herhaalt de belangrijkste woorden.) 
B: Ja, hij mag je niet zien. Wordt-ie boos. 
V: Dan wordt hij boos? 
(Verzorgende herhaalt vragend het belangrijkste woord.) 
B: Ja, ja hij mag u niet zien. Ga weg. 
V: U bent bang voor hem. Is het niet? 
(Verzorgende benoemt de emotie. Soms is dit even zoeken. Als je ernaast zit, merk je dat aan de 
reactie van de bewoner). 
B: Nou en of. Hij ontslaat me. Oh, alles moet opgeruimd. 
V: Alles moet netjes en hij mag mij niet zien. Anders ontslaat hij u. u bent bang. 
 (Verzorgende geeft een samenvatting van het gesprekje.) 
B: Ja, ik ben zo bang en moe. 
(Uit de reactie van mevrouw De Wit blijkt dat ze zich door het gesprek realiseert dat ze bang en moe 
is.) 
V:  Dat zie ik. Kunnen we hier wat aan doen? 
(Verzorgende zoekt een oplossing voor mevrouw De Wit.) 
 
Door consequent de belangrijkste woorden te herhalen en de gevoelens te benoemen komt er een 
lijn in het verhaal van mevrouw De Wit, die ze er zelf niet aan had kunnen geven. Vooral het 
benoemen van het gevoel is belangrijk. Dat is immers het gegeven waar de dementerende bewoner 
in de emotionele fase mee worstelt. Jij bent degene die ordening aanbrengt in het verhaal. Als je iets 
een naam kunt geven valt het op zijn plaats. Hierdoor kan het helder worden. Als een ander woorden 
geeft aan de gevoelens die je ervaart, is dat tevens een bevestiging van jouw beleving. Stel dat je 
angstig rondloopt en er komt iemand aan die zegt: 'je bent bang, hè', dan is je reactie waarschijnlijk: 
'ja, ik ben bang' en je voelt je bevestigd. Je wordt geaccepteerd met je angst en je staat er niet meer 
alleen voor. Hoe verder het dementeringsproces vordert, hoe meer het vermogen van de bewoner 
afneemt om zijn gevoelens te benoemen en zijn verhaal te vertellen. Dan zullen ook de zinnen steeds 
eenvoudiger worden. De open vragen zullen vaker suggesties worden. 
 
Hier een voorbeeld van een gesprekje met een bewoner in stadium 2 waarvan de vermogens om zich 
verbaal te uiten verder zijn afgenomen. 
 
Voorbeeld 
Mevrouw Tiel hangt in haar stoel naar rechts en zij pakt iets van de grond, wat alleen voor haar te 
zien is. 
V: Dag mevrouw Tiel, Wat pakt u daar? 
(Verzorgende begint met een open vraag. Zoals uit het antwoord blijkt, krijgt ze hier geen antwoord 
op.) 
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B: Weg. Weg. 
V: Wat moet weg? 
(Verzorgende stelt een eenvoudige open vraag, aansluitend op waar de bewoner mee bezig is.) 
B: Streep. 
V: De streep moet weg? 
(Verzorgende herhaalt vragend de belangrijkste woorden die tot nu toe gezegd zijn.)  
B:  Streep. Weg. V: De streep moet weg. U bent boos. 
(Verzorgende herhaalt en benoemt de emotie.) 
B: Boos. Boos! 
(Mevrouw Tiel herkent de emotie.) 
V: De streep maakt u boos! 
(Verzorgende volgt ook de intonatie en legt de emotie boosheid in haar stem). 
B:  Ja. Boos. Komt niet. 
V: Wie komt niet? 
 (Verzorgende stelt een eenvoudige open vraag). 
 
In dit fragment van het gesprek wordt er veel herhaald en de emotie wordt benoemd. Hoewel de 
verzorgende niet weet hoe de beleving van de bewoner er precies uitziet, heeft ze de bewoner wel 
gevolgd. 
 
Non-verbaal volgen 
Nabijheid 
De dementerende bewoner in de emotionele fase behoeft een veel discreter en nabijer contact dan 
een bewoner in stadium 1. Hiervoor zijn twee redenen. 
 
Reden 1. Met het wegvallen van de meeste functies van het denken vallen ook de waarden en 
normen weg die het hele leven richting hebben gegeven. Hiermee vervallen voor de bewoner ook de 
grenzen van zijn normen ten aanzien van de aanraking. 
Een aanraking wordt alleen maar emotioneel beleefd, niet meer vanuit aangeleerde waarden en 
normen. Onze fatsoensnormen keuren bepaalde aanrakingen af. Een heteroseksuele man 
bijvoorbeeld kan een andere man niet intiem benaderen door hem te kussen of door gearmd met 
hem te lopen. Dat kan in onze cultuur maar in enkele omstandigheden. Maar als je bij lichamelijk 
contact niet na hoeft te denken, is een aanraking, mits het prettig gebeurt, vaak een aangename 
ervaring.  
Een bewoner in het tweede stadium beleeft de aanraking vanuit dit perspectief. Dat wil niet zeggen 
dat een bewoner een aanraking per se prettig vindt. Misschien heeft hij in zijn leven wel zeer 
onprettige ervaringen opgedaan. Denk hierbij maar aan incestervaringen op jonge leeftijd. Dit zijn 
diepgewortelde ervaringen die ook in dit stadium een grote rol blijven spelen in de beleving van de 
bewoner. 
 
Reden 2. De bewoner leeft geheel in zijn eigen wereld. Hij zal de ander pas opmerken als die in zijn 
wereld binnenkomt. Vanuit de verzorgende gezien kun je pas contact met hem maken als je deel 
uitmaakt van zijn wereld. Aangezien de emoties de drijfveer zijn geworden, is aanraking dan 
noodzakelijk. De aanraking is een op emoties gestoelde ervaring. Aanraken betekent ook direct een 
emotie. Als het verstand geen mogelijkheden meer geeft tot contact, dan is de emotie door middel 
van aanraking de volgende en noodzakelijke stap. 
Bij de techniek van het non-verbaal volgen betekent het dat je de bewoner aanraakt en dat je vanuit 
die aanraking verder de houding, beweging en ademhaling volgt. 
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Lichaamshouding en bewegingen 
De houding van de bewoner zal in deze fase vaak minder gespannen zijn dan in stadium 1. De angst 
om voor de gek te worden versleten is weggevallen. Er hoeven geen façades te worden opgehouden. 
Zijn veiligheid en vertrouwen hebben veel te maken met hetgeen hij op dat moment herbeleeft. 
Is zijn herbeleving een onaangename ervaring, dan zal hij de verzorgende vaak als veilig baken en als 
steun accepteren. De benadering dient dan wel op de beleving afgestemd te zijn. De houding en 
bewegingen zijn aanwijzingen voor de emoties die de bewoner beleeft. Het volgen van houding en 
beweging houdt ook direct een emotioneel volgen in.  
Dit betekent dat je ingaat op de beleving van de bewoner. 
 
Toon van de stem 
Samen met de toon van de stem, de bewegingen en de ademhaling kun je de emotie inschatten die 
de bewoner op dat moment beleeft. Het benoemen van de emotie, zoals beschreven in de 
gesprekstechniek, heeft alleen effect als dit gebeurt met de intonatie die bij die emotie hoort. De 
bewoner herkent het woord 'boos' alleen als het ook wordt bevestigd met stem, houding en 
beweging. Een emotie is pas een emotie als die in woord en gebaar wordt uitgedrukt. 
Met het volgen van die woorden én gebaren heeft de bewoner pas het gevoel dat iemand contact 
met hem maakt. 
 
Ademhaling 
In het volgen van de bewoner speelt de ademhaling natuurlijk een grote rol. Voelen, emotioneel 
beleven van een gebeurtenis, gaat altijd gepaard met een bepaalde, vaak diepe ademhaling. Denk 
maar aan huilen, kwaadheid of grote opgewondenheid. Bij deze emoties adem je diep en vaak snel. 
Hoewel het een niet zo vaak gebruikte techniek is, is het volgen van de ademhaling een krachtig 
hulpmiddel om contact met de bewoner te krijgen. 
 
Ga naar deze bewoner en volg hem ongeveer (dus niet imiteren) in zijn non-verbale gedrag. 
Als je de bewoner ongeveer gevolgd hebt in zijn non-verbale gedrag, maak je contact met hem. 
Hierbij hoort dus ook de intonatie van de stem! 
 
De effecten van de belevingsgerichte benadering 
Het aansluiten op de beleving heeft twee effecten. 
De bewoner wordt erdoor gestimuleerd om meer te vertellen over zijn beleving. Het vertellen over 
de beleving betekent voor de bewoner ook dat hij zijn gevoelens en herinneringen moet benoemen. 
Alleen al dat benoemen geeft structuur aan zijn ervaring. Hierbij help je hem door belangrijke 
woorden te herhalen en samen te vatten. Het gevolg is dat de bewoner op dat moment een 
helderder beeld krijgt over zijn ervaring, waardoor meer contact mogelijk is. 
 
Door aan te sluiten op zijn emotionele beleving geef je de bewonen mogelijkheid zijn gevoelens te 
uiten. De bewoner zal huilen over zijn verdriet, kwaad worden om het door hem beleefde onrecht. 
Na het uiten van de emotie zal de bewoner minder onrust vertonen. 
Het uiten van de emotie heeft in eerste instantie het effect dat de bewoner emotioneler wordt, meer 
uiting geeft aan verdriet, kwaadheid, teleurstelling en angsten. Het is een effect dat in verpleeg- en 
verzorgingshuizen juist wordt vermeden. Als iemand kwaad is, wordt meestal geprobeerd dit te 
sussen. Ook als iemand heeft verdriet heeft, wordt er geprobeerd dit weg te troosten door hem de 
goede dingen van het leven voor te spiegelen. Door de belevingsgerichte benadering wordt niet 
geprobeerd bewoners emotioneler te maken dan ze al zijn. De bewoner wordt gevolgd in zijn 
beleving. Is er sprake van een heftige emotionele beleving, het zij zo. Een neveneffect ervan is dat 
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iemand die zijn emotie geuit heeft, daarna rustiger en meer voldaan is. Door het uiten van 
kwaadheid, boosheid, verdriet en dergelijke zal onrustgedrag op den duur afnemen. 
 
Casus 
Mevrouw Tromp is vaak op zoek naar haar huis. Ze wil haar kinderen verzorgen. Ze staat bij de deur 
te morrelen aan het slot. Ze is ongerust. Voor haar gevoel laat ze haar kinderen in de steek als ze niet 
weggaat. 
De verzorgende komt bij haar en pakt haar liefdevol vast en vraagt naar haar kinderen. Mevrouw 
Tromp vertelt met zichtbaar plezier over haar kleine kinderen. Ze praat over haar man, die hard moet 
werken en over haar sociale leven. 
Samen lopen de verzorgende en mevrouw Tromp weg om in de huiskamer te gaan zorgen voor het 
avondeten. De tafel wordt gedekt en zij helpt. Het is duidelijk dat ze er plezier beleeft om alles klaar 
te zetten. Na het eten staat ze voor de deur op zoek naar haar kinderen. 
Samenvatting 
1 Het vermogen om logisch te denken gaat in dit stadium geheel verloren. De bewoner kan 
niet meer ordenen en geen structuur geven aan de wereld om zich heen. Hij verliest hiermee het 
vermogen om zich sociaal te gedragen. Hij is niet meer in staat om zich af te vragen hoe hij zich zou 
moeten gedragen. 
 Wat wel intact blijft is het vermogen om zich te uiten over de beleving. 
2 Aangezien het denken niet meer als uitgangspunt voor gedrag kan worden gebruikt, zullen de 
gevoelens als uitgangspunt gaan dienen. De bewoner komt terecht in een alleen door eigen 
interpretaties bepaalde wereld. Hij kan zich niet meer bezighouden met vragen als: wat vindt een 
ander ervan, wat de normale omgangsregels in deze situatie, hoe kan het dat het een of ander 
gebeurt? 
 
3 De gesprekstechniek is erop gericht om ordening in het verhaal van de bewoner aan te 
 brengen. Die bereik je door: 
 - de emotie en het gedrag op dat ogenblik te benoemen; 
 - eenvoudige open vragen te stellen; 
 - de belangrijkste woorden te herhalen; 
 - samen te vatten; 
 - emoties en gedrag tijdens het contact te benoemen en er begrip voor te tonen; 
 - oplossingen te zoeken als dat aan de orde is. 
 
Gesprekstechniek bij bewoners in stadium 2 
De bewoner in dit stadium is geheel gericht op zijn eigen binnenwereld. Hij leeft met zijn 
herinneringen in het heden. Het is voor hem belangrijk om gevolgd te worden in dat wat hij beleeft. 
Hij heeft zelf niet meer het vermogen dit te ordenen en er logisch over na te denken. 
Op de een of andere manier herbeleeft hij zijn levensverhaal. Het doel van de gesprekstechniek is 
hem hier woorden en zinnen aan te laten geven. 
De gesprekstechniek ziet er als volgt uit: 
- Je gebruikt korte zinnen van vier tot vijf woorden. 
- Je benoemt wat belangrijk is voor de bewoner. Dit komt vaak neer op het benoemen van het 
 gedrag of de emotie (u bent druk bezig; u bent verdrietig). 
- Je benoemt de belangrijkste woorden. 
- je geeft eenvoudige samenvattingen. 
- je stelt korte en eenvoudige vragen. De vragen worden suggestief van karakter. Open vragen 
 zijn vaak al te ingewikkeld. Eenvoudiger te begrijpen voor de bewoner zijn vragen als: 
• U hield veel van uw man, is het niet? 
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• U was toen helemaal alleen? 
• Jullie waren arm, hè? 
Naarmate de bewoner meer in zichzelf gekeerd is en minder zegt, zul je meer moeten weten van zijn 
levensgeschiedenis om hem te kunnen volgen in zijn beleving. 
 
Hieronder volgt een voorbeeld van een gesprek met mevrouw Diks. Zij is sinds twee jaar opgenomen 
op de psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis. Zij zit in een rolstoel aan tafel in de 
huiskamer. Zij reageert niet als ze wordt aangesproken met mevrouw Diks, maar wel als je haar 
voornaam, Dirkje, gebruikt. 
Voorbeeld 
Mevrouw Diks huilt en kreunt wat. 
1 V: Dirkje, je huilt. Je bent verdrietig, hè, 
 Mevrouw Diks knikt en huilt verder 
2 V: (Houdt mevrouw Diks tegen zich aan.) Toe, huil maar uit. 
3 B: (Huilt.) Ze zijn weggegaan. 
4 V: Ze zijn weggegaan, Wie zijn er weggegaan? 
5 B: De kinderen. 
6 V: De kinderen zijn weggegaan. Dat maakt je verdrietig. 
7 B: Ja ze zijn weg. Ik weet niet waar ze zijn. 
8 V: Je weet niet waar de kinderen zijn? 
9 B: Ze zijn opgehaald en ze hebben niets meer gezegd. 
10 V: Wie heeft niets meer gezegd? 
11 B: Ze hebben niets meer laten horen. Ze zitten bij de boeren. 
12 V: Ze zitten bij de boeren? 
13 B: Ja, al een maand en nog steeds niets. 
 
Het gesprek gaat zo nog een tijd door. Het blijkt dat mevrouw Diks haar kinderen mist, die tijdens de 
oorlog bij de boeren ondergebracht werden, omdat ze in de stad te weinig te eten hadden. Ze voelt 
zich schuldig en mist haar kinderen, 
Na tien minuten is mevrouw Diks zichtbaar opgeknapt. Ze heeft haar gevoelens geuit en een plaats 
kunnen geven. 
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Dagdeel 4:   

Toepassen van verschillende benaderingswijze 

 
Competenties: 
-      Competentie 1 vraaggericht werken.    
 -     Competentie 2 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
-     Competentie 6 toepassen van verschillende benaderingswijze. 
- Competentie 7 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden. 
 
Activiteiten 
- Bespreken gelezen literatuur. 
- Verdieping in de gelezen literatuur. 
- Toepassen van verschillende benaderingstechnieken. 
o ABC methode 
o Belevingsgericht werken 
o ROT 
o Validation 
o PDL 
o Zintuigactivering 
- Creëren van dagstructuur/dagindeling 
 
 
Thuisopdracht 
- Lees de reader van dagdeel 4 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee naar de 
 bijeenkomst. 
- Kijk of je een cliënt verzorgt waarbij je denkt dat hij/ zij in stadium 1 zit en een bewoner 
 cliënt waarvan je denkt dat deze in stadium 2 zit. 
- Beschrijf waarom jij denkt dat deze cliënt in stadium 1 of 2 zit. Probeer hierbij zoveel mogelijk 
 de typische kenmerken van deze cliënt te beschrijven waardoor jij tot je bevinding komt. 
- Neem je uitwerking mee naar de bijeenkomst.  
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Reader dagdeel 4 

Toepassen van verschillende benaderingswijzen 

 
Professionals zoals verpleegkundigen en ziekenverzorgenden maken in de omgang met 
dementerende cliënten gebruik van verschillende benaderingswijzen. De meest gebruikte 
benaderingswijzen zijn: realiteitsoriëntatietraining (r.o.t.), validation, warme zorg, snoezelen en 
geïntegreerde belevingsgerichte zorg. Hierbij zijn belevingsgerichte benaderingswijzen geïntegreerd. 
Veel gebruikte therapieen en/of methoden zijn: psychomotorische therapie, muziektherapie, 
passiviteiten dagelijks leven (pdl) en reminiscentie.  
 
De r.o.t. richt zich op training van cognitieve functies, zoals geheugentraining en de oorspronkelijke 
vorm van realiteitsoriëntatie.  
 
De andere benaderingswijzen zijn zogenaamde belevingsgerichte benaderingswijzen.  
 
Bij een belevingsgerichte benadering probeert te zorgverlener in het contact zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de belevingswereld van de dementerende cliënt. Uit onderzoek is gebleken dat deze 
manier van benaderen een gunstig effect heeftop de tevredenheid van de cliënt, en de relatie tussen 
de dementerende cliënt en hulpverlener. 
 
R.O.T  
R.o.t. heeft als doel het dementeringsproces te vertragen door verwarde personen te stimuleren en 
te activeren om het verloren contact met de werkelijkheid terug te vinden. Op deze wijze wordt met 
realiteitsoriëntatie getracht de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en het welbevinden van de 
oudere te bevorderen, gevoelens van angst te verminderen, en verder sociale achteruitgang te 
voorkomen.  
De achterliggende gedachte van realiteitsoriëntatie is dat de verwardheid van de oudere afgeremd 
kan worden. Dit door het voortdurend en herhaaldelijk aanbieden van juiste en realistische 
informatie over tijd, plaats en persoon.  
Mensen die het meest baat hebben bij r.o.t., hebben de verschijnselen in het eerste stadium van 
dementie volgens Naomi Feil. Dit stadium kenmerkt zich door beginnende dementie waarbij 
verwardheid optreedt. De dementerende is zich er van bewust van deze verwardheid en klampt zich 
vast aan het heden.  
De beste benadering is gebruik maken van prikkelingen van functies via cognitieve spelletjes. Ook 
groepsactiviteiten zoals kookgroepen, krantenleesgroepen, eettafelprojecten en gespreksgroepen 
zijn manieren. Een aantal aandachtspunten zijn:  
* het regelmatig geven van informatie over plaats en gebeurtenissen  
* het corrigeren van verwardheid  
* het bekrachtigen van adequaat gedrag  
* stimuleren van sociale contacten  
een benadering die hier ook goed bij aansluit is normalisatie. Dit houdt in dat het leven in de 
instelling zoveel mogelijk moet gelijken op het normale leven buiten de instelling. Het stimuleren van 
zelfredzaamheid en het betrekken van de bewoner bij huishoudelijke taken bevordert een 
genormaliseerd leven in een instelling.  
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De R.o.t. helpt het overzichtelijk en herkenbaar maken van de omgeving. Onder andere 
hulpmiddelen van bewegwijzering, een dagindeling met verschillende activiteiten, eigen spullen laten 
meenemen naar het ziekenhuis of verpleeghuis helpen hier veel bij.  
Ouderen met een beginnende dementie hebben vaak behoefte in de werkelijkheid te vertoeven, en 
willen nog graag geholpen worden met het vasthouden van de hedendaagse werkelijkheid. 
 
Validation 
De validerende benadering is primair gericht op het verlichten van stress, en het herstellen van het 
gevoel van identiteit en eigenwaarde van gedesoriënteerde oude mensen. Door dementerenden bij 
deze benadering aan te moedigen om hun gevoelens te uiten, worden zij in de gelegenheid gesteld 
om onverwerkte conflicten en problemen op te lossen. Op deze wijze worden zij in hun gevoelens 
gevalideerd, zonder dat analyse en interpretatie van hun gedrag plaatsvindt.  
Het uiteindelijke doel is hen tot innerlijke rust te laten komen. Dit kan een gunstige invloed hebben 
op het behouden van het contact met de omgeving en het voorkomen van een toestand van 
vegeteren.  
Om te bepalen of validation voor alle dementerenden mensen geschikt is, wordt er gekeken naar het 
proces van Naomi Feil.  
Feil onderscheidt bij dementie vier stadia.  
 
Stadium 1: desoriëntatie. In deze stadium is de dementerende zich bewust van optredende 
verwardheid, houdt zich strikt aan de sociale regels, en klampt zich vast aan het heden.  
 
Stadium 2: verwarring in tijd, in deze fase heeft de communicatie over herinneringen een sterk 
emotioneel component, en komen in deze fase associatief naar boven. De dementerende heeft geen 
gevoel van tijd meer. Ook wordt in deze fase realiteit gecreëerd door middel van fantasie.  
 
Stadium 3: voortdurende of telkens herhaalde beweging. In deze stadium trekt de dementerende 
zich steeds meer terug en de verbale vermogens verdwijnen geleidelijk.  
Woorden worden vervangen door bewegingen en ritmische herhalingen.  
 
Stadium 4: vegeteren. In dit stadium sluit de mens zich geheel af van de wereld om zich heen, en 
geeft het gevecht om te leven op. Zij herkennen familieleden, verzorgenden niet en zij reageren ook 
niet meer op aanraking, stem of oogcontact. De mensen in stadium 4 hebben geen baat bij een 
validerende benadering.  
 
Om duidelijk te maken hoe validation in de praktijk wordt toegepast, staan hieronder een aantal 
voorbeelden:  
 
Voorbeeld 1: Een oudere dementerende vrouw die tijdelijk in het ziekenhuis is opgenomen en op 
bed ligt, vraagt waar haar man is. De verpleegkundige heeft reeds gemerkt dat de vrouw erg 
verdrietig en onrustig wordt wanneer men zegt dat haar man thuis is. Daarom zegt zij: "U houdt veel 
van uw man he?". "Ja", glundert de vrouw, "en hij van mij". De verpleegkundige merkt op dat dat een 
rijk bezit is. Tegelijkertijd dekt zij de vrouw nog even extra toe met een deken. Tevreden valt de 
vrouw in slaap.  
 
Voorbeeld 2: Een oudere dementerende vrouw die zojuist bezoek heeft gehad van 2 van haar 
kinderen doet bij een verzorgende haar beklag dat ze haar kinderen nooit ziet. De verzorgende zegt 
niets van het bezoek dat mevrouw even van te voren heeft gehad maar antwoordt: "u mist uw 
kinderen he, u bent geloof ik erg op hen gesteld". 
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Net als validation en snoezelen heeft warme zorg geen genezing of herstel als doel, maar staat de 
beleving van de oudere mens centraal bij deze benadering. Het doel van warme zorg is een sfeer te 
scheppen waarin gedesoriënteerde oude mensen zich veilig voelen waardoor angsten en 
onzekerheden verminderen of verdwijnen.  
 
Warme zorg 
'Warme zorg' is geschikt voor demente oude mensen met procesverschijnselen die varieren van licht 
tot zeer ernstig. Dit betekent dat warme zorg toepasbaar is bij elke vorm van dementie.  
 
Een aantal aandachtspunten bij warme zorg zijn:  
* Nabijheid; voor de dementerende oudere is het van belang dat de hulpverlener weinig afstand 
neemt en niet bang is voor lichamelijk contact zoals een knuffel.  
* Herkenbaarheid; de omgeving van de dementerende dient vertrouwd en rustgevend te zijn.  
* Huislijkheid; op een afdeling dienen er zo weinig mogelijk regels te zijn. Dagelijks wordt er een 
herkenbare dagindeling gemaakt.  
* Vrijheid; Voor mobiele bewoners is het van belang dat ze vrijheid ervaren door te kunnen 
rondlopen.  
* Familie; door de band, speelt familie een belangrijke rol bij het contact van de cliënt met de 
werkelijkheid. Voor de familie is het van belang dat er een gelegenheid is om mee te helpen in de 
zorg, mee te kunnen eten etc. 
 
Snoezelen 
Snoezelen is het primair gericht op het leggen van contacten met ernstig demente oude mensen, het 
creeren van een veilig leefklimaat, en het teweegbrengen van gevoelens van eigenwaarde, 
ontspanning en rust bij cliënten. Evenals bij de validerende benadering staat bij snoezelen de 
innerlijke leefwereld van ernstig dementerende ouderen centraal waarbij zij niet gecorrigeerd 
worden.  
Het uiteindelijke doel van snoezelen is het optimaliseren van gevoelens van algemeen welbevinden 
van iedere individuele cliënt.  
Snoezelen geschikt is voor ernstig dementerende ouderen (stadium 4), bij deze mensen is het verbaal 
en verstandelijk functioneren sterk verminderd en blijkt het zinloos activiteiten aan te bieden. Deze 
groep mensen is meer gesteld op lichaamstaal en lichamelijk contact.  
 
Snoezelen kan zowel in groepsverband als individueel aangeboden worden. Bij groepsbenadering 
wordt met name snoezelen als doelgerichte activiteit toegepast. Deze vorm van snoezelen vindt 
plaats in een snoezelruimte.  
De snoezelruimte kenmerkt zich door een rustige, gedempte atmosfeer, die wordt bereikt met 
lichteffecten, kleuren en zachte muziek. In deze ruimte zijn materialen aanwezig die zintuigprikkeling 
stimuleren.  
* om te ruiken zijn er parfums, bloemen, wierook, fruit etc aanwezig  
* om te proeven zijn er koekjes, verschillende soorten drankjes en snoepgoed  
* om te kijken zijn er lampen met verschillende lichteffecten, er zijn spiegels en andere glinsterende 
en gekleurde voorwerpen.  
* om te voelen zijn er voelkussens, poppen, sop, zand, scheerschuim ect aanwezig  
* om te horen is er een geluidsinstallatie aanwezig om verschillende soorten muziek af te luisteren. 
 
Reminiscentie 
Reminiscentie is geen benaderingswijze en past niet bij het rijtje validation, ROT en belevingsgerichte 
zorg. Reminiscentie is een methode om herinneringen op te halen en in eerste instantie gericht op 
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ouderen in het algemeen en niet exclusief op mensen met dementie. Reminiscentie kan bewust 
gebruikt worden in een validation-benadering.  
Het doel van reminiscentie is het bijdragen aan het gevoel van welzijn van de reminiscent, en de 
buitenwereld in staat stellen naar de reminiscent te kijken, op een manier die recht doet aan 
zijn/haar belevingswereld.  
 
Bij reminiscentie wordt er ingespeeld op de natuurlijke behoefte van ouderen om te praten over 
vroeger. De beleving van de herinnering is het uitgangspunt binnen de communicatie en er ontstaat 
een gesprek.  
Wilt u meer weten over reminiscentie bezoek dan de volgende website:  
www.reminiscentie.nl 
 
Psychomotorische therapie 
Psychomotorische therapie is het behandelen van mensen met psychische problemen, door midden 
van interventies gericht op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.  
Het doel van deze therapie is het geven van ondersteuning, vertrouwen en stabiliteit. Het 
verminderen en/of delen van gevoelens die zich als meer op de voorgrond dringen en de gedachten 
bezighouden.  
 
Psychomotorische therapie in de psychogeriatrie is bedoeld voor dementerende ouderen met 
psychosociale problemen van verschillende aard, waarbij zij begeleid worden in 
bewegingsactiviteiten waarbij speciale aandacht is voor de lichaamsbeleving. Doeleinden van deze 
therapie kunnen zijn: reactiveren, resocialiseren en het bevorderen van het affectief functioneren.  
 
reactivering heeft als doel om wijze van omgaan met de eigen individualiteit en de verpleeghuis-
omgeving, mede het gevolg van onderstimulering, te voorkomen dan wel terug te dringen. Hierbij 
hoopt men cognitief verval tegen te gaan, de motivatie van de patiënt te verhogen, een nieuw 
evenwicht door aanpassing aan de psychosociale en fysieke verandering te bevorderen.  
 
Resocialisatie heeft als doel om sociaal geïsoleerd gedrag te voorkomen, dan wel terug te dringen en 
de daarmee symptomen zoals sociaal isolement, agressief gedrag, decorumverlies en vermindering 
van verbale vaardigheden tegen te gaan.  
 
Bevordering van het affectief functioneren heeft als doel om door emotioneel evenwicht te 
herstellen, controle en identiteitsgevoel van de bewoner te bevorderen.  
 
Deze vorm van therapie wordt toegepast aan cliënten met verschijnselen van dementie in het eerste 
en tweede stadium van dementie. Hierbij worden bewegingsactiviteiten gedaan.  
Bij diep dementerende ouderen (stadium 3 en 4) wordt senso-motorische therapie toegepast. Hier 
staat zintuigprikkeling centraal. Het is in feite een andere benaming voor snoezelen.  
 
Psychomotorische therapie kan worden aangeboden ter ondersteuning bij problemen die ontstaan 
bij het ouder worden. De problemen kunnen zijn bij psychisch, sociaal en fysiek.  
De volgende gedragsproblemen kunnen hiermee worden verholpen:  
* depressief gedrag  
* agressief gedrag  
* angstig gedrag  
* manisch/chaotisch gedrag  
* dwangmatig gedrag  
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* sociaal geremd gedrag en overdreven afhankelijk gedrag (claimen) 
Onder passiviteiten dagelijks leven wordt verstaan:  
Het complex van handelingen, maatregelen en voorzieningen dat bijdraagt tot optimale begeleiding, 
verzorging en verpleging van mensen bij wie zelfzorgtekorten niet zijn terug te dringen.  
 
PDL 
 
In PDL worden zeven onderdelen onderscheiden die factoren worden genoemd.  
1 liggen  
2 zitten  
3 gewassen worden  
4 gekleed worden  
5 verschoond worden  
6 verplaatst worden  
7 gevoed worden  
 
PDL is een methode voor cliënten die niet in staat zijn tot het verrichten van activiteiten en hebben 
daarmee niet meer de mogelijkheid om zelf actief mee te werken aan hun behandeling.  
PDL wordt toegepast bij ernstig, chronisch verpleegbehoeftige cliënten die de Algemeen Dagelijkse 
Levensverrichtingen (ADL) niet meer zelf uit kunnen voeren en waarbij dit geheel door de 
verzorgende/ verpleegkundige moeten worden overgenomen.  
 
De 7 PDL factoren nader omschreven  
1 liggen: hierbij wordt de kans op contracturen en decubitus bij de cliënt vergroot. Ter preventie 
(voorkomen) van deze complicaties wordt wisselligging toegepast en bestaan er ligvoorzieningen.  
2 zitten: hierbij is het van belang dat de zitelementen aangepast worden aan het lichaam van de 
passieve bewoner. Vaak ontstaat druk op de stuit en ellebogen, waardoor decubitus kan ontstaan. 
Ook neemt de kans op contracturen toe doordat de cliënt scheef kan zakken, of voorover gaat 
buigen. Dynamische zitmiddelen moeten het hoofd, romp, armen en benen zodanig ondersteunen 
dat de bewoner zich prettig voelt en zich kan ontspannen  
3 Gewassen worden: de fysio-en ergotherapeuten kunnen de verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden een aantal vaardigheden en handgrepen leren die de cliënt gedurende de 
dagelijkse verzorging ten goede komen. Hier staan technieken centraal die ontspanning van de 
spastische spiergroepen teweegbrengen. Tevens is het belangrijk dat de verzorgende rustgevend is, 
dat de verzorgende niet routinematig te werk gaat, maar uit gaat van wat de cliënt het prettigst vindt 
en ingaat op de signalen die de cliënt geeft.  
4 Gekleed worden: Fysio en ergotherapeuten kunnen vaardigheden overdragen aan de verzorgende. 
Daarnaast kunnen aanpassingen gemaakt worden zoals het gebruik van lange ritsen, 
klittenbandsluitingen, een grotere maat of rekbare en ademende stoffen. Een kledingstuk dient 
gemakkelijk aan getrokken te kunnen worden. Zodoende wordt angst met als gevolg spierspanning 
bij de cliënt voorkomen. Een kleding stuk over het hoofd heen krijgen wordt bij dementerende 
ouderen vaak als een zeer angstig moment ervaren omdat men dit vaak niet meer begrijpt. Hoe 
comfortabeler deze actie verloopt des te minder ongemak dit zal opleveren voor de cliënt en 
verzorgende.  
5 Verschoond worden: het verschonen van een cliënt is een intiem gebeuren waarbij de cliënt angst 
en schaamte kan ervaren en zelfs agressief kan reageren. Onnodig bloot liggen kan simpelweg 
voorkomen worden door tijdens het verschonen de geslachtsdelen te bedekken met een handdoek 
en verschoning vlot uit te voeren.  
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6 Verplaatst worden van de passieve bewoner is dat de veiligheid zowel degene die tilt als degene 
die getild wordt gewaarborgd is. Dit is mogelijk door goede beheersing van handmatige 
tiltechnieken, veelvuldig gebruik van tilliften.  
7 Gevoed worden is voor passieve zorgafhankelijke mensen een enkele malen per dag terugkerende 
ervaring. Een rustige, overzichtelijke en vriendelijke omgeving is erg belangrijk tijdens de maaltijd. 
Vaak komen problemen bij voeding voor zoals het weigeren, niet doorslikken of uitspugen van 
voedsel. Ook hierbij past een individuele benadering. Van belang is dat de zorgverlener zich bewust is 
van het plezier dat de cliënt beleeft aan het eten en drinken. Tevens is bij het voeden de persoonlijke 
benadering van de hulpverlener van groot belang.  
 
Wilt u meer weten over PDL. bezoek dan de Homepage van de stichting PDL  
www.stichtingpdl.nl 
 
Simulated presence video therapy 
Simulated presence video therapy (gesimuleerde aanwezigheid) is ontstaan vanuit de ervaring dat 
mensen met dementie meestal goed reageren op vertrouwde personen, in het bijzonder de partner 
of kinderen. Zij worden dan vaak rustig en minder angstig. Er wordt gebruikt gemaakt van een 
speciaal op de persoon afgestemde videoband, de videobrief, om de aanwezigheid van de bekenden 
te simuleren. De band duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. De inhoud van de band is de presentatie van 
de vertrouwde persoon in woord en beeld. Dit beeld kan aangevuld worden met materiaal dat voor 
de persoon van bijzondere positief emotionele betekenis is.  
 
Bewaarde vroege herinneringen en het kunnen beleven van positieve emoties zijn belangrijke sterke 
kanten van mensen met dementie. Zij beschikken over veel herinneringen van vroeger, geven vaak 
de voorkeur aan vaste oude gewoonten en zijn goed in staat tot emotionele beleving. Familieleden 
kunnen dit vaak makkelijk oproepen. Het vertrouwde familielid geeft de persoon houvast in zijn 
verwardheid. Een goed gestemd persoon is beter bestand tegen stress uit de omgeving zoals in tal 
van zorgsituaties. Dit vermindert de werkstress voor personeel en is positief voor de beleving van de 
familie die minder gebukt hoeft te gaan onder wanhoop en schuldgevoel. Door stoornissen in het 
recent geheugen is de videobrief voor de persoon algemeen iedere keer nieuw.  
De methode is vooral geschikt voor mensen met de ziekte van Alzheimer in het midden stadium van 
dementie. 
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Dagdeel 5 

Communicatie en ondersteuning mantelzorgers 

 
Competenties: 
-      Competentie 1 Vraaggericht werken. 
- Competentie 3 Omgaan met gedragsproblemen. 
-      Competentie 4 Communicatie en ondersteuning  mantelzorger. 
 
Activiteiten 
- Bespreken gelezen literatuur. 
- Algemene gesprekstechnieken (luisteren, samenvatten doorvragen, feedback). 
- Bespreken van lastige gesprekssituaties uit de praktijk. 
- Bespreken van de sociale kaart en uitwisselen van gegevens. 
 
Thuisopdracht: 
- Lees de reader van dagdeel 5 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee naar de 
 bijeenkomst. 
- Zoek alle gegevens op over de sociale kaart van jouw stad en neem deze mee naar de 
 bijeenkomst (denk hierbij aan UWV, MEE, WMO, taxivervoer enz) 
- In hoeverre is er informatie te vinden over de 4 domeinen: 
- Lichamelijk welbevinden 
- Mentaal welbevinden 
- Woon- leefomstandigheden  
- Participatie 
- Waarom is het als verzorgende/verpleegkundige belangrijk om een sociale kaart te kunnen 
 maken voor je cliënt(en)? 
- Neem je uitwerking mee naar de bijeenkomst. 
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Reader dagdeel 5 

Communicatie en ondersteuning mantelzorgers 

 
Verkennende sociale basisvaardigheden 
 
1. Actief luisteren 
Horen is het min of meer passief opnemen van geluiden. Via de oren komen allerlei geluiden in de 
hersenen terecht. Dat kan bijvoorbeeld als prettig (aangename muziek) of als onprettig 
(boormachine) worden ervaren. Horen is dus in zekere zin passief. De ontvanger verwerkt het signaal 
en doet er wel of niets mee. 
Luisteren echter is actief. Luisteren bevordert de communicatie tussen twee mensen. Door goed te 
luisteren wordt de ander aangemoedigd om verder te spreken. De ander voelt zich begrepen. Dat 
betekent dat de luisteraar actief moet zijn door onder meer: interesse te tonen, informatie op te 
nemen en indien nodig terug te geven. Omdat luisteren actief is, wordt ook wel gesproken over 
actief luisteren. In elk geval wordt met deze term de spijker op de kop geslagen. Effectief luisteren is 
actief en veronderstelt interactie tussen zender en ontvanger. Luisteren wordt in de van Dale 
omschreven als "met aandacht horen om iets te vernemen, ingesteld zijn om te horen" goed 
luisteren, houdt dan ook in dat je openstaat voor de ander, daadwerkelijk aandacht hebt en toont, 
geconcentreerd bent en de ander laat merken dat je interesse hebt.  
 
Luisteren moet dus niet met interpreteren worden verward. Eerst moet je luisteren en daarna pas, 
nadat je voldoende gegevens hebt verzameld, kun je een begin met interpreteren maken. Het 
onderscheid tussen luisteren en interpreteren lijkt misschien een beetje kunstmatig, maar het komt 
in de praktijk nog te vaak voor dat luisteren en interpreteren door elkaar lopen.  
Door te luisteren wordt de ander met aandacht gehoord. Luisteren is dus bedoeld om de ander te 
begrijpen door het verkrijgen van informatie. Deze informatie is noodzakelijk om op een 
professionele manier zorg te verlenen. Dat wil zeggen zorg die op de individuele zorgverlener is 
afgestemd.  
 
Actief luisteren omvat: 
- De ander stimuleren verder te spreken 
- informatie krijgen over de belevingswereld van de ander 
- waarnemen wat de ander zegt.  
 
De ander stimuleren verder te spreken 
Het is zonder meer nodig door non-verbale communicatie de ander aan te moedigen verder te 
spreken. Dat begint met de luisterhouding. Uit je lichaamshouding blijkt, c.q. communiceer je of je 
daadwerkelijk geïnteresseerd bent in de ander. Een open lichaamshouding, een klein beetje 
voorovergebogen in de richting van de ander, nodigt uit tot spreken. Ten aanzien van de 
lichaamshouding is het vooral in de zorgverlening van belang te letten op een te groot verschil in 
hoogte. Wanneer de ander zit en jij staat, dan is dat minder uitnodigend dan wanneer je op gelijke 
hoogte staat of zit.  
Ook een goed oogcontact toont interesse en aandacht voor degene die spreekt. Je dient dus de 
ander aan te kijken, maar tegelijkertijd ook de gelegenheid te bieden de blik te ontwijken. Wanneer 
de ander bijvoorbeeld iets vertelt waarvoor hij zich schaamt, kan het ondersteunend voor hem zijn 
wanneer het oogcontact onderbroken kan worden. 
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Tip: 
Bij gesprekken over moeilijke onderwerpen is een hoek van 45 graden ten opzichte van je 
gesprekspartner het beste. Dan kun je toch een goed oogcontact onderhouden en tegelijkertijd de 
ander de gelegenheid geven om je blik te ontwijken.  
 
Behalve door de luisterhouding kan de ander ook op andere manieren non-verbaal worden 
aangemoedigd verder te spreken. Het gaat dan om zogeheten kleine aanmoedigen, zoals verbaasd 
kijken, af en toe knikken, de wenkbrauwen fronsen, hm-hm en/of ja-ja zeggen.  
 
Wanneer de ander niet door jou op deze manier wordt aangemoedigd verder te spreken, stopt het 
gesprek. De ander krijgt immers het gevoel dat je geen of onvoldoende interesse hebt. Met ander 
woorden: door niets of niet veel te zeggen kan de ander effectief worden ondersteund zijn verhaal te 
vertellen. Non-verbaal kan je de ander op heel verschillende manieren ondersteunen en daarmee het 
luisteren bevorderen.  
Af en toe valt een gesprek even stil. Dat vinden we in onze cultuur eigenlijk niet prettig. Voor de 
ander kan het belangrijk zijn om zijn gedachten / emoties beter onder woorden te brengen. Een stilte 
kan door de ander ook worden benut om zijn emoties te verwerken en/of na te denken. De ander 
kan dus een stilte nodig hebben. Het is dus belangrijk deze stiltes te accepteren. Je dient de ander 
letterlijk de tijd te geven in zijn tempo zijn verhaal te vertellen. Laat daarom stiltes bestaan en 
stimuleer de ander non-verbaal verder te spreken.  
 
Informatie krijgen over de belevingswereld van de ander 
Je kan door actief te luisteren door de ander worden geïnformeerd over zijn beleving. Dat kan 
worden ondersteund door voldoende tijd te nemen om naar de ander te luisteren. Het is in de 
zorgverlening bijna cultuur om het altijd druk te hebben. Daardoor lijkt het minder goed mogelijk om 
voldoende tijd te nemen om naar de ander te luisteren. Vooral wanneer de ander iets vertelt, is het 
noodzakelijk dat de ander tijd heeft, zodat het initiatief bijvoorbeeld bij de ander kan blijven. De 
ander is niet altijd in staat om systematisch en doelgericht informatie te verschaffen die je denkt 
nodig te hebben. Door de tijd te nemen ervaart de ander dat hij van je daadwerkelijk de mogelijkheid 
krijgt zijn verhaal in zijn tempo te vertellen. Door allerlei non-verbale signalen kan je de ander 
duidelijk maken dat tijd een probleem is. Bijvoorbeeld door regelmatig om te kijken, naar de klok te 
kijken, non-verbaal communiceren met collega’s etc.  
Communiceer met aandacht en tijd door een open, uitnodigende lichaamshouding en laat het 
initiatief bij de ander. 
 
Waarnemen wat de ander zegt 
Soms is het moeilijk om te horen wat de ander eigenlijk zegt. Het is de bedoeling om daadwerkelijk 
naar de ander te communiceren dat je hebt gehoord wat hij heeft gezegd. Onder bepaalde 
omstandigheden kan het voor de ander en jou moeilijk zijn om de lijn in het gesprek vast te houden. 
Het is dan zinvol dat de door de ander gegeven informatie door je wordt samengevat. Deze 
samenvatting dient natuurlijk niet van allerlei oordelen en/of interpretaties te zijn voorzien. De 
samenvatting is alleen bedoeld om de informatie te ordenen. Dat kan zowel voor de ander als voor 
jou een functie hebben. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je door middel van de samenvatting 
het verhaal van de ander ontbreekt. Probeer daarom alleen een samenvatting te geven als een stilte 
in het gesprek ontstaat.  
Wanneer het verhaal echter heel moeilijk te volgen is, kan het functioneel zijn op een vriendelijke 
manier de ander toestemming te vragen om het geheel even samen te vatten.  
Het is een duidelijk teken van interesse om de ander om opheldering te vragen wanneer je iets niet 
begrijpt. Het is alleen mogelijk te horen wat de ander zegt en daar ook blijk van te geven door 
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verhelderende vragen te stellen. Dat kan een vraag naar de bedoeling zijn, maar ook een vraag om 
een vaag punt beter te kunnen begrijpen. Als de ander bijvoorbeeld zegt: “ik heb veel pijn”, kan het 
zinvol zijn het begrip “pijn” door middel van een vraag te verhelderen. Niet zelden begint de ander 
met het vertellen van ogenschijnlijk onbelangrijke feiten. Soms vertelt de ander bijvoorbeeld over de 
beleving van zijn ziekte in rationele termen: “ik heb 39 graden koorts” etc.  
In de ontwikkeling van een betekenisvolle relatie is het voor jou van belang te achterhalen welke 
betekenis de ander toekent aan zaken. Ook daarom is het noodzakelijk en gewenst af en toe door te 
vragen, niet zozeer naar feiten als wel naar emoties en de beleving van de ander. Daarmee toon je 
daadwerkelijke interesse in de persoon. Doorvragen is niet hetzelfde als nieuwsgierigheid of 
indiscretie. Beperk daarom het doorvragen tot de feiten en/of emoties die de ander heeft verteld.  
 
Checklist actief luisteren: 
- Neem voldoende tijd 
- Creëer een rustige, ondersteunende omgeving 
- Bevind je op ooghoogte van de ander 
- Handhaaf een open lichaamshouding 
- Onderhoud oogcontact 
- Bied de ander de gelegenheid het oogcontact te onderbreken 
- Stimuleer de ander door middel van kleine aanmoedigingen verder te spreken. 
- Accepteer stiltes en stimuleert dan de ander non-verbaal in zijn eigen tempo verder te 
 spreken. 
- Bied de ander de gelegenheid op zijn eigen manier zijn verhaal vorm en inhoud te geven. 
- Bied de ander de gelegenheid om ook minder belangrijke informatie te vertellen 
- Bied de ander de gelegenheid af en toe eens af te dwalen 
- Vermijd interpretaties en/of oordelen over wat de ander vertelt 
- Voorkom het uiten van eigen opvatting over wat de ander zegt. 
- Vermijd dat je gevoelens en/of emoties de ander belemmeren om verder uit te spreken 
- Vraag bij de ander na, voordat het gesprek wordt beëindigd of de ander zich in voldoende 
 mate heeft kunnen uiten 
- Vervolg het gesprek als de ander aangeeft nog verder te willen praten 
- Maak een afspraak met de ander om het gesprek te vervolgen als de ander verwoordt nog 
 even tijd nodig te hebben of als het door werkzaamheden voor hem niet mogelijk is het 
 gesprek te vervolgen.  
 
2. Samenvatten 
Volgens van Dale kan samenvatten worden omschreven als “in het kort weergeven of herhalen”. 
Daarmee wordt duidelijk verwoord dat samenvatten actief luisteren veronderstelt.  
Samenvatten is geen eenvoudige activiteit. Het is moeilijk om de inhoud van een gesprek beknopt 
weer te geven. Het is dus van belang te onderkennen dat het moeilijk kan zijn om de inhoud van een 
verhaal samen te vatten, de gevoelens van de ander beknopt weer te geven en/of een gesprek in 
eigen woorden goed weer te geven (kernachtig, duidelijk, zonder oordeel). 
 
Samenvatten is duidelijk een sociale basisvaardigheid die bij verkennen thuishoort. Door samen te 
vatten stimuleert je de ander zoveel mogelijk verder te spreken en in een gesprek de rode draad vast 
te houden. Bovendien kan door middel van een samenvatting ook een rustpunt in het gesprek 
worden ingebouwd.  
Dit moment van rust kan voor de ander en jou verhelderend werken. Door samen te vatten kunnen 
gesprekspartners in feite meer inhoud geven aan de betekenisvolle relatie. Door samen te vatten 
wordt de ander bijvoorbeeld aangemoedigd om: 
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- emoties te uiten 
- over zijn problemen/ mogelijkheden en emoties na te denken 
- voldoende rust (tijd) te nemen om over iets na te denken.  
 
Wanneer je goed samenvat, wordt de ander zonder sturing aangemoedigd het gesprek te vervolgen. 
Dat wil zeggen: niet jij maar de ander bepaalt de agenda van het gesprek. De ander staat dus centraal 
en geeft door te spreken richting aan het gesprek. Daardoor kan de ander vertellen wat er op het 
moment voor hem van belang is. Je krijgt op die manier informatie die van belang kan zijn voor de 
samenwerking en de ander voelt zich serieus genomen.  
De manier waarop wordt samengevat is bepalend voor eventuele sturing.  
 
 Voorbeeld: 
De ander vertelt op een vrolijke manier erg tevreden te zijn over de zorgverlening en doet hier 
uitgebreid verslag van. Op slechts een puntje uit de ander zijn onvrede. De samenvatting van je 
stuurt de ander in de richting van het spreken over het negatieve puntje. Door samen te vatten 
kunnen immers bepaalde aspecten van een gesprek worden benadrukt. 
 
Samenvatten omvat: 
- herhalen 
- beknopt weergeven 
- verduidelijken (parafraseren) 
- toetsen of de samenvatting klopt.  
 
Herhalen 
Herhalen is letterlijk weergeven van een deel van wat is gezegd. Het is de bedoeling om bijvoorbeeld 
een of twee zinnen letterlijk te herhalen. Kies dan vooral die zinnen die de meeste betekenis en/of 
het meeste gevoel weergeven. Dit is niet gemakkelijk en vergt een hoge mate van concentratie van 
je. Door letterlijk te herhalen wat de ander heeft gezegd wordt in elk geval voorkomen dat je 
oordeelt of te vroegtijdig conclusies trekt.  
 
Een bijzondere vorm van herhalen is echoën. Echoën is het letterlijk herhalen van de laatste zin die 
door de ander is gezegd. Vooral als er een stilte valt, kan een echo een verbale stimulans zijn voor de 
ander om verder te spreken. Ook echoën dient met mate te gebeuren. Wanneer je om de drie zinnen 
echoot, voelt de ander zich niet meer serieus genomen.    
 
 Valkuil: 
Wanneer te vaak wordt herhaald, kan dit tot lachwekkende situaties leiden. Ook kan door te veel 
en/of te snel achter elkaar letterlijk te herhalen terechte irritatie ontstaan bij de ander. Te veel en te 
snel achter elkaar herhalen wordt “papegaaien” genoemd.  
 
Beknopt weergeven 
Door beknopt weer te geven wordt in eigen woorden bijvoorbeeld de kern van een gesprek 
weergegeven. Daardoor wordt de rode draad duidelijk. Het is mogelijk om een gesprek in zijn geheel 
beknopt weer te geven, maar het is beter om min of meer regelmatig een onderdeel van het gesprek 
beknopt weer te geven. Daardoor ontstaat voor de ander en jou tijdens het gesprek een duidelijker 
beeld. De ander kan dan nog corrigeren aanvullen en/of nuanceren.  
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 Tip: 
 Het is handig om een samenvatting te starten met de volgende woorden: 
- bedoelt u dat……… 
- mag ik even herhalen om te kijken of ik het tot nu toe goed heb begrepen? 
- Ik heb het gevoel dat u probeert te zeggen dat…………. 
- Heeft u bedoeld…………. 
- Dus u………….. 
- Laten we even nagaan hoever we zijn gekomen……………. 
- Ik maak hieruit op dat………………….. 
 
Voordat je begint met een beknopte weergave, moet de ander wel weten dat dit gebeurt. Laat 
daarom de ander merken dat je samenvat. Dat kan door de beknopte weergave te starten met 
woorden die in de tip zijn genoemd.  
Het is van belang om in eigen woorden samen te vatten. Het taalgebruik moet dan wel worden 
afgestemd op de ander.  Ook is het gewenst de samenvatting een persoonlijk karakter te geven. 
Spreek de ander daarom persoonlijk aan. Dat kan door de naam van de ander te gebruiken.  
Spreek in het samenvatten zo concreet en persoonlijk mogelijk. Gebruik daarbij vooral de door de 
ander geuite emoties. Bijvoorbeeld “Je zei dat je je heel vervelend hebt gevoeld door….” 
Als je te lang wacht met samenvatten, is het mogelijk dat de ander en jij de lijn van het gesprek kwijt 
zijn. Het is dan ook verstandig om min of meer regelmatig samen te vatten. De beknopte weergave 
kan het beste worden gebruikt als afsluiting van elk onderwerp. Voor de overgang naar een nieuw 
onderwerp vat je het voorgaande in eigen woorden samen.  
Uiteraard is het de bedoeling dat alleen wordt samengevat wat van belang is voor de zorgverlening.  
 
Verduidelijken (parafraseren) 
In tegenstelling tot de herhaling en de beknopte weergave wordt bij de parafrase, de verduidelijking, 
door je weergegeven wat zij denkt dat de ander heeft bedoeld. Je vat dus niet samen in woorden of 
zinnen zoals door de ander uitgesproken. Je probeert echter de bedoeling te verwoorden.  
Het gebeurt nogal eens dat de ander iets anders zeggen dan ze bedoelen, vooral wanneer ze 
proberen iets te verwoorden waar ze eigenlijk geen weet van hebben dan wel geen ervaring in 
hebben opgedaan. Heel vaak kunnen mensen dan niet precies onder woorden brengen welk gevoel 
ze hebben. Je kan dan door middel van verduidelijking de ander steunen in het verwoorden van de 
bedoeling.  
De verduidelijking kan door je worden toegepast op feiten en/of gevoelens.  
 
 Feiten 
Je probeert door een verduidelijking van feiten voor de ander meer inzichtelijk te maken wat door 
hem is gezegd.  
De verduidelijking van feiten kan ook betrekking hebben op het onderscheid tussen feiten en 
gevoelens. Je kan in dit verband proberen in de samenvatting voor de ander de gevoelens van de 
feiten te ontkoppelen.  
 
 Gevoelens 
Door de verduidelijking van gevoelens kan je de ander ondersteunen in bijvoorbeeld het helder 
krijgen van emoties, het belang van gevoelens en/of het serieus nemen van gevoelens. In elk geval is 
het noodzakelijk bij de verduidelijking van het gevoel goed bij de ander na te gaan of het wel klopt.  
Omdat bij de verduidelijking je moet proberen te verwoorden wat de ander bedoelt, kunnen 
gemakkelijk misverstanden ontstaan. Je kan namelijk de plank geheel of gedeeltelijk misslaan.  
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Een verduidelijking kan heel snel suggestief worden. Daarmee wordt bedoeld dat je zelf een 
bepaalde betekenis geeft aan de woorden van de ander. Als deze suggestie niet overeenkomt met de 
bedoeling van de ander, dan moet de ander als het ware je gaan tegenspreken. Dan bestaat het 
risico dat de ander je gelijk geeft (sociaal wenselijk gedrag).  
Tot slot is het goed te onderkennen dat, net als bij de beknopte weergave, door een verduidelijking 
de nadruk op een onderdeel van het gesprek wordt gelegd (je stuurt). De ander vertelt iets en door 
een verduidelijking benadrukt je een onderdeel hiervan. Bij de verduidelijking loopt je het risico dat 
je de bedoeling van de ander niet volledig en/of niet goed verwoordt Daarom is het noodzakelijk elke 
verduidelijking te beëindigen met de vraag of de verduidelijking wel klopt.  
 
 Toetsen bij de ander of de samenvatting klopt 
Uit het voorgaande blijkt dat bij elke verduidelijking moet worden getoetst of de samenvatting klopt. 
Maar ook in meer algemene zin is het nuttig bij de ander na te gaan of de beknopte weergave en de 
verduidelijking overeenkomen met wat de ander heeft bedoeld. Dit kan heel eenvoudig door de 
volgende vragen te stellen: 
- Klopt het dat……………… 
- Is dit wat u heeft bedoeld? 
- Heb ik op een voor u correcte manier weergegeven dat……………. 
- Ik heb het gevoel dat u………………heeft bedoeld/gezegd. Is dit juist?  
 
Tip: 
herhaling 
samenvatting in eigen woorden van wat de ander heeft gezegd (parafraseren) 
  
aangeven wat je de ander ziet doen (bijvoorbeeld peinzend kijken) 
weergeven van de gevoelens van de ander 
verwoorden wat de ander eigenlijk wil zeggen (de boodschap achter de woorden)   
 
Checklist samenvatten 
- Geef, wanneer je herhaalt, letterlijk een of twee zinnen met de meeste betekenis en/of het 
 meeste gevoel weer. 
- Probeer door een beknopte weergave de rode draad van het gesprek vast te houden 
- Pas beknopt weergeven toe voordat de ander met een nieuw onderwerp begint. 
- Stem bij een beknopte weergave je taalgebruik af op de ander 
- Zorg ervoor dat je een beknopte weergave in eigen woorden vertelt. 
- Hanteer bij een beknopte weergave een persoonlijke benadering 
- Vermijd oordelen, interpretaties of eigen opvattingen tijdens een beknopte weergave 
- Vraag na een beknopte weergave altijd aan de ander of het klopt 
- Probeer bij een parafrase de bedoeling van de ander weer te geven 
- Vermijd suggesties bij de verduidelijking 
- Vraag na een verduidelijking altijd aan de ander of het klopt.  
 
4. Vragen stellen 
Volgens van Dale kan vragen worden omschreven als “zich tot iemand richten om iets van hem te 
vernemen”. Door vragen te stellen is het dus mogelijk informatie van iemand te krijgen, bijvoorbeeld 
een collega etc.  
Deze informatie kan betrekking hebben op feiten en/of gevoelens.  
Een belangrijke kanttekening is dat ieder mens het recht heeft om geen antwoord te geven op een 
vraag. Zeker in de zorgverlening heeft de ander het recht om wel of geen antwoord te geven of 
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gedeeltelijk achter te houden. Als de ander van dit recht gebruikmaakt, mag je niet onmiddellijk 
denken dat onvoldoende wordt meegewerkt.  
 
Natuurlijk is het nodig dat de ander voldoende informatie verstrekt om zorgverlening mogelijk te 
maken. Het is dan wel nodig dat je de juiste vragen stelt of de vragen op de juiste manier stelt. De 
techniek van het vragen stellen bepaalt namelijk in belangrijke mate of de ander zich op zijn gemak 
voelt, zich vertrouwd voelt om op een rustige manier antwoord te geven op vragen die voor de 
zorgverlening van belang zijn.  
Het stellen van vragen dient een bewuste activiteit te zijn. Je dient daar voldoende tijd voor in te 
ruimen om ook naar het antwoord te kunnen luisteren. Beter gezegd; actief te kunnen luisteren.  
Er bestaan verschillende typen vragen, elk met eigen kenmerk en functie; 
- open vragen 
- gesloten vragen 
- open hoofdvraag 
- open doorvragen 
- gesloten hoofdvraag 
- gesloten doorvragen 
 
Open vragen 
Een goed voorbeeld van een open vraag is: “Hoe gaat het met je?” Bij een open vraag worden de 
mogelijkheden om te antwoorden niet beperkt. Als je een open vraag stelt, kan de ander dus zelf 
bepalen welk antwoord hij geeft. Met andere woorden: de ander kan de inhoud van het antwoord 
volledig zelf bepalen.  Deze vrijheid wordt door veel mensen als prettig ervaren, omdat ze binnen 
hun referentiekader een antwoord kunnen geven. Het antwoord kan dus goed aansluiten bij zijn 
gevoelens en gedachten. In het sociale verkeer worden vaak open vragen gesteld, vooral om 
bijvoorbeeld een gesprek te beginnen, maar ook om tijdens een gesprek meer ruimte te krijgen voor 
andere onderwerpen. Daarnaast zijn open vragen nuttig om de ander te stimuleren verder te 
spreken.  
Voorbeelden van open vragen die veel ruimte bieden zijn: 
- Waar denk je aan? 
- Hoe voel je je? 
- Wat raakt je het meest? 
 
Valkuil: 
Wees voorzichtig met het stellen van waarom-vragen. Door dit type vraag kan de ander zich 
vervelend voelen. De waarom-vraag kan gemakkelijk leiden tot gevoelens van zich moeten 
verantwoorden, zich aangevallen voelen.  
 
Open vragen lijken dus vooral bedoeld om de ander veel ruimte te bieden. Toch is het mogelijk in 
een serie opeenvolgende open vragen de ruimte langzaam maar zeker te beperken. De open vragen 
dienen dan wel opeenvolgende te worden gesteld en steeds een beperkter gebied te bestrijken. 
 Voorbeeld: 
- Hoe gaat het met je? 
- Hoe is het met je gezondheid? 
- Hoe gaat het met je leefsituatie? 
- Hoe vaak bezoek je je vriendin nog? 
 
Niet alleen aan het begin maar ook tijdens het gesprek kunnen open vragen een nuttige functie 
hebben. Met behulp van open vragen kan bijvoorbeeld een moeizaam verlopend gesprek nieuw 
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leven worden ingeblazen. Door de open vraag kan de ander worden aangemoedigd meer te vertellen 
of kunnen nieuwe gespreksonderwerpen worden gevonden. De ander zal namelijk een antwoord 
geven en over elk antwoord kan wel weer een open vraag worden gesteld.  
 
Door open vragen te stellen worden de volgende voordelen bereikt: 
- de ander voelt zich serieus genomen 
- de ander is eerder geneigd informatie over feiten en gevoelens te geven 
- de ander wordt ruimte geboden 
- de ander wordt in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen te uiten.  
 
Mogelijke nadelen van open vragen zijn: 
- het gesprek is niet of onvoldoende gestructureerd 
- je krijgt niet of onvoldoende noodzakelijk informatie 
- de ander bepaalt te veel de onderwerpen en de richting van het gesprek 
- de duur van het gesprek wordt niet door je in de hand gehouden. 
 
Gesloten vragen 
Bij een gesloten vraag worden de mogelijkheden om te antwoorden beperkt. Eigenlijk wordt de 
richting van het antwoord al in de vraag opgenomen. Bijvoorbeeld: “heb je vannacht slecht 
geslapen?” 
 
Bij gesloten vragen zijn de antwoorden meestal kort. De ander kan de vraag meestal met ja of nee 
beantwoorden.  
Gesloten vragen kunnen ook of/of vragen zijn. Daarin wordt dus een keuze geboden, maar de ruimte 
om te antwoorden blijft beperkt. De ander moet namelijk kiezen tussen het ene of andere.  
Bijvoorbeeld: “wil je mij helpen of heb je geen tijd?” 
Gesloten vragen sluiten vaak minder goed aan bij de gedachten en gevoelens van de ander. De 
gesloten vraag komt meestal uit het referentiekader van jou. Als de ander pijn heeft, denkt je 
bijvoorbeeld dat het komt door een verkeerde houding.  
Nogal eens wordt gesteld dat gesloten vragen eigenlijk niet thuishoren in je beroepsuitoefening. 
Toch kunnen gesloten vragen een belangrijke functie vervullen. Denk dan vooral aan allerlei acute 
situatie waarin je specifieke informatie nodig heeft, terwijl de ander op dat moment niet of 
nauwelijks in staat is uitgebreid te antwoorden. Gesloten vragen zijn dan heel functioneel.  
Verder zijn gesloten vragen goed te gebruiken in gesprekken met cliënten die problemen hebben 
met de communicatie. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt met een afasie.  In een dergelijke situatie 
kan je middels een efficiënt vraag- antwoordspel de communicatie met de ander onderhouden.  
Het stellen van gesloten vragen heeft de volgende nadelen: 
- De antwoordruimte van de ander wordt beperkt. Dit kan ertoe leiden dat de ander zich 
 minder betrokken voelt bij het gesprek. Niet de ander, maar je is immers aan zet. 
- De ander kan het gevoel krijgen “verhoord” te worden. Een serie gesloten vragen achter 
 elkaar kan leiden tot een zekere vorm van wantrouwen 
- De indruk kan worden gewekt dat de mening van de ander er niet toe doet. 
- De ander voelt zich niet of minder verantwoordelijk voor het gesprek.  
 
Valkuil: 
Vermijdt het stellen van suggestieve vragen. Bij een suggestieve vraag wordt de ander geacht het 
antwoord te geven dat je wenst. Er is dus al een waardeoordeel in de vraag verwerkt.  
Vermijd het stellen van meervoudige vragen. Een meervoudige vraag is door de ander moeilijk of niet 
te beantwoorden Bovendien weet je als gesprekspartner niet precies waar de ander op antwoordt.  
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 Open hoofdvragen 
Een hoofdvraag is bedoeld om een onderwerp binnen een gesprek aan te snijden. Meestal begint het 
gesprek niet met een hoofdvraag. Dan val je namelijk letterlijk met de deur in huis.  
Een gesprek begint dus meestal met enkele algemene vragen, waardoor het contact tussen je en de 
ander globaal wordt gelegd. Daarna volgt een open hoofdvraag, waarmee een belangrijk onderwerp 
of nieuw onderwerp wordt aangesneden. 
 
 Open doorvragen 
Het is belangrijk door te vragen als na beantwoording van de open hoofdvraag onvoldoende 
informatie is verkregen. Het is dan de bedoeling door te vragen op het antwoord van de ander. Stel 
dat de ander een antwoord heeft gegeven op de open hoofdvraag: “Hoe is het met de pijn?” dan kan 
het nodig zijn de volgende open doorvraag te stellen: 
“Hoe ga je dan ’s nachts met de pijn om?”  
Goede open doorvragen zijn: 
- Hoe bedoel je? 
- wat kun je daar nog meer over vertellen? 
 
De functie van open doorvragen kan onder meer zijn dat de ander meer tijd krijgt om na te denken 
over zijn gevoelens en zijn gedachtewereld. Daardoor kan de ander op het spoor komen van feiten 
en gevoelens die voor hem “nieuw” kunnen zijn. Door open doorvragen kan dus meer specifieke 
informatie worden verkregen. Dat lukt echter alleen wanneer je binnen de gedachtewereld en het 
antwoord van de ander blijft.  Anders wordt namelijk een nieuw onderwerp ter sprake gebracht.  
 
 Gesloten hoofdvragen 
De gesloten hoofdvraag wordt gesteld als je het nodig acht specifieke informatie te krijgen. 
Veelvoorkomende hoofdvragen hebben bijvoorbeeld betrekking op zaken als personalia, gewicht en 
lengte.  
 
Ook bij communicatieproblemen kan het zinvol zijn zich overwegend te beperken tot gesloten 
hoofdvragen. Dit geldt ook voor zorgsituaties waarin sprake is van angst, paniek of 
levensbedreigende omstandigheden. 
 
 Gesloten doorvragen 
Gebruik een gesloten doorvraag als de informatie nog onvoldoende specifiek is. Het is dan zinvol 
gebruik te maken van ja/nee- vragen en of/of  vragen.  
 Valkuil: 
Soms word je geconfronteerd met een boemerangvraag. De ander stelt dan de vraag terug. 
Bijvoorbeeld: “Wat vindt je er zelf van?” Het is niet de bedoeling dat je een boemerangvraag 
beantwoordt. Het gaat er in de regel namelijk niet om wat je van een bepaalde situatie vindt. 
Daarom kan je op een boemerangvraag het beste antwoord geven in de sfeer van: “Mijn opvatting of 
mening hierover is niet zo interessant. Het gaat om u”.  
 
 Checklist: Vragen stellen 
- Stem taalgebruik af op de ander 
- Wees bereid actief te luisteren naar de antwoorden van de ander. 
- Begin een gesprek met een open vraag 
- Stel pas een open hoofdvraag nadat er enkele algemene vragen zijn gesteld 
- Stel open doorvragen binnen het referentiekader en/of antwoord van de ander. 
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- Gebruik alleen gesloten vragen in situaties waarin de ander moeilijkheden heeft met 
 spreken, specifieke informatie is vereist of wanneer bijzonder omstandigheden het nodig 
 maken. 
- Gebruik gesloten doorvragen wanneer het na een gesloten hoofdvraag nodig is meer 
 specifieke informatie te krijgen. 
- Stel geen suggestieve vragen 
- Stel alleen meervoudige vragen als de situatie van de ander dit rechtvaardigt.  
 
3. Concretiseren 
 
In veel gesprekken is het niet de bedoeling om al te precies te worden. Je vraagt bijvoorbeeld aan 
iemand: “Hoe gaat het op je werk?” Dan is het meestal niet de bedoeling dat het antwoord al te 
specifiek is. Eigenlijk ga je ervan uit dat iemand iets zegt in de sfeer van: “O, op mijn werk gaat het 
wel goed.” Je antwoordt dan: “Dat is fijn” en zo kabbelt het gesprek voort. Kortom, het is fijn om te 
vragen hoe het met iemand gaat of welke ervaringen hij of zij heeft gehad. Het is minder fijn, behalve 
bij echte vrienden, om daadwerkelijk concreet te worden. Eigenlijk blijkt in het sociale verkeer dat 
mensen een zekere mate van oppervlakkigheid en vaagheid als normaal beschouwen.  
Concretiseren is een vaardigheid waarbij de ander wordt aangemoedigd om zo specifiek mogelijk 
over feiten, meningen en emoties te spreken. Door te concretiseren vraag je de ander eigenlijk te 
preciseren. Met preciseren wordt dan het verhelderen van vage of onduidelijke aanduidingen over 
feiten, meningen en emoties bedoeld.  
Concretiseren is alleen mogelijk wanneer van tevoren voldoende informatie is verzameld, dus: nadat 
je de ander in de gelegenheid heeft gesteld om over feiten, meningen en gevoelens te spreken. 
Eigenlijk kan worden gesteld dat eerst de verkennende sociale basisvaardigheden worden benut om 
de ander aan te moedigen te spreken. Daarna of tijdens verkennen kunnen met behulp van 
concretiseren onduidelijkheden worden gepreciseerd.  
Je kan met behulp van concretiseren vermijden dat uitspraken van de ander verkeerd worden 
beoordeeld of uitgelegd. Juist door onduidelijke, niet-specifieke of onvolledige informatie is het risico 
groot dat je de situatie verkeerd beoordeelt.  
Concretiseren bestaat uit meerdere vaardigheden. Het gaat om een combinatie van actief luisteren, 
samenvatten en vragen stellen. Alleen door het samengestelde gebruik van deze vaardigheden kun je 
concretiseren. Je moet om te beginnen op een goede en dus actieve manier naar de ander luisteren. 
Wanneer bepaalde antwoorden onduidelijk of vaag zijn, kun je met behulp van samenvatten en 
vragen stellen concretiseren.  
Al gaat het om dezelfde vaardigheden als in het voorgaande, het doel is hierbij anders. Anders in de 
zin dat verkennen voorop blijft staan. Alleen wordt de verkenning, daar waar nodig of van belang 
voor de zorgverlening, bij onduidelijkheden geconcretiseerd.  
Het is belangrijk om, voordat je een gesprek met een cliënt voert, te weten wat eventueel 
geconcretiseerd kan worden. Eigenlijk is het antwoord hierop simpel. Elke vage of onduidelijke 
uitlating van de ander komt in aanmerking voor een concretisering, voor zover deze betrekking heeft 
op de doelen van de samenwerking/ zorgrelatie. Het is dus niet de bedoeling om te concretiseren om 
de eigen nieuwsgierigheid te bevredigen. Blijf je dus altijd bewust van het doel van het gesprek.  
 
 Tips: 
Wees alert op uitspraken met een generaliserend karakter. Daarbij kun je denken aan: “alle 
gesprekspartners behandelen mij slecht”. 
Woorden als nooit, altijd, alles, soms, iedereen, regelmatig, meestal, veel, weinig, goed en slecht, 
zwak, beroerd etc. kunnen een nadere precisering behoeven.  
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 Checklist: concretiseren 
- Laat de ander uitspreken 
- Begin na het horen van een vage of onduidelijke uitspraak met een samenvatting en beëindig 
 de samenvatting met een open vraag over de onduidelijkheid of vaagheid binnen het 
 referentiekader van de ander.  
- Stel gerichte doorvragen om onduidelijkheden of vaagheden te concretiseren 
- Stel alleen gerichte, open doorvragen over vaagheden of onduidelijkheden die betrekking 
 hebben op de doelen van de zorgrelatie. 
- Concretiseer zo nodig met betrekking tot: 
- Onduidelijkheden en/of vage uitlatingen 
- Het gedrag van de ander 
- De situatie van de ander 
- De gevoelens van de ander 
- Wissel een verduidelijking zo nodig af met gerichte, open doorvragen 
- Stop onmiddellijk met concretiseren als de ander zich in verlegenheid voelt gebracht.  
 
4. Feedback geven en ontvangen 
 
Feedback is de terugkoppeling van communicatie. Door het geven en ontvangen van feedback wordt 
de communicatie tussen mensen duidelijker. Bij feedback wordt teruggekoppeld hoe een boodschap 
is overgekomen. Daardoor is het mogelijk de ander duidelijk te maken dat je boodschap of zijn 
gedrag graag veranderd of juist versterkt zou willen zien.  
Meestal wordt gedacht dat feedback alleen bestaat uit het leveren van kritiek. Daarom heeft 
feedback niet voor iedereen een even positieve betekenis. Toch is feedback vooral bedoeld om 
elkaar beter te begrijpen. Daarnaast kan feedback ook een functie hebben om gedrag te handhaven 
of bij te stellen. Als feedback wordt gegeven om gedrag bij te stellen, dan wordt gesproken over 
kritiseren of kritiek leveren. Minstens zo belangrijk is echter het geven van feedback om gedrag te 
handhaven. In dat geval is feedback bedoeld om de ander te waarderen, te belonen of te bevestigen. 
Waardering is een prettige ervaring en in het sociale verkeer van groot belang. Immers veel mensen 
vinden het fijn om positieve dingen te horen over henzelf of over hun gedrag.  
 
Feedback om gedrag te handhaven 
Wanneer je gedrag als prettig ervaart, kun je feedback geven om dit gedrag van de ander te 
handhaven. Dit komt in het sociale verkeer veel voor. Eigenlijk heb je de natuurlijke behoefte om 
iemand te belonen, te waarderen of te bevestigen als hij gedrag vertoont dat door jou als goed of 
prettig wordt beschouwd.  
 Voorbeeld: 
Ik vind het heel fijn dat je in staat bent om je werkwijze zo te veranderen. Het zal wel ingrijpend voor 
je zijn geweest om van de ene op de andere dag te stoppen met …………. Knap hoor. 
Ik bewonder je doorzettingsvermogen. Je hebt al zoveel ellende meegemaakt, en toch blijft je elke 
keer opnieuw positief en zie je je kansen. Dat vind ik toch wel bijzonder.  
 
Dit type feedback heeft een positieve inhoud en komt prettig over. Het werkt voor veel mensen 
stimulerend. Je hebt dan de neiging om dit bepaalde gedrag in stand te houden. Natuurlijk is het 
nodig dat dit type feedback niet alleen in woorden wordt uitgedrukt. Non-verbale ondersteuning is 
gewenst. Dat kan door iemand aan te raken, te glimlachten, vriendelijk te kijken etc.  
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Feedback om gedrag bij te stellen: kritiek leveren. 
Het komt voor dat iemands gedrag onprettig voor jou is of vervelende consequenties heeft voor jou 
en anderen. In dat geval kan feedback een ondersteunende functie hebben. Je kunt ervoor kiezen om 
de effecten of de consequenties van het gedrag van de ander terug te koppelen. Daarmee probeer je 
te bereiken dat de ander zijn gedrag bijstelt. Dit is de vorm van feedback die kritiseren wordt 
genoemd. In het sociale verkeer bestaan veel situaties waarin gebruik wordt gemaakt van feedback 
om gedrag bij te stellen.  
 Voorbeeld: 
Ik vind het niet fijn dat u steeds zo dicht bij me komt staan, ik ervaar dat als onprettig en stel het op 
prijs als u wat meer afstand houdt. 
 
Dit type feedback heeft een negatieve inhoud en komt snel vervelend over. Het is niet iedereen 
gegeven om op een rustige manier te reageren op kritiek. Wat echter nog belangrijker is: niet 
iedereen is in staat om op een correcte manier feedback te geven waarbij de ander wordt gevraagd 
zijn gedrag bij te stellen.  
 
Feedback geven 
De belangrijkste algemene voorwaarde voor het geven van feedback is vertrouwen en veiligheid. 
Zonder voldoende vertrouwen is het klimaat te onveilig om iets opbouwends met feedback te doen. 
Het is met andere woorden van belang dat feedback wordt gezien als een hulpmiddel om door en 
van elkaar te leren.  
De belangrijkste regels voor het geven van feedback luiden als volgt: 
- Ga na of de ander openstaat voor feedback. 
 Geef alleen feedback als de ander bereid is hiermee iets te doen. Bedenk hierbij dat feedback 
 die op een goede manier wordt gegeven de situatie verduidelijkt. En iedereen weet dan waar 
 hij aan toe is.  
 Valkuil: 
 Soms ben je emotioneel, heb je het gevoel dat je nu de ander moet vertellen hoe je zijn 
 gedrag hebt ervaren. Als je dan echter alleen de bedoeling hebt feedback te uiten, kan dit 
 vernederend zijn omdat je eigenlijk alleen maar de bedoeling hebt jezelf te uiten en te weinig 
 oog hebt voor de ander, die op dat moment misschien nog niet in staat is feedback te 
 ontvangen.  
- Geef alleen feedback op een concreet en specifiek onderdeel van het gedrag van de ander.  
 Het is belangrijk dat feedback specifiek en concreet is. Anders krijg je een onduidelijke 
 situatie, en onduidelijkheid vermindert de betekenis van feedback. Bovendien dient feedback 
 altijd gericht te zijn op een specifiek onderdeel van het gedrag van de ander. De persoon 
 staat dus niet ter discussie. Anders gesteld: speel de bal en niet de man! 
- Geef feedback in de vorm van een beschrijving en vermijd interpretaties of oordelen. 
 Wanneer je bij het geven van feedback interpreteert, ben je vooral gericht op het uitleggen 
 of verklaren van het gedrag van de ander. Dat is bij feedback niet de bedoeling. Het gaat niet 
 om het verklaren of uitleggen van het gedrag van de ander. Feedback heeft immers de 
 functie het gedrag van de ander te handhaven of bij te stellen. De ander krijgt de meeste 
 kans om gedrag te handhaven of bij te stellen wanneer je je beperkt tot een beschrijving van 
 een specifiek onderdeel van het gedrag. Door te interpreteren, en sterker nog, door te 
 oordelen, voelt de ander zich aangevallen. Bovendien ontstaat dan gemakkelijk discussies 
 over de waarde van de interpretatie of de waarde van het oordeel.  
 Valkuil: 
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 Behandel je eigen waarnemingen niet als de waarheid. Beperk je daarom tot het beschrijven 
 van een specifiek onderdeel van het gedrag van de ander. Door de subjectiviteit van je 
 waarneming te benadrukken stel je de ander in de gelegenheid een eventueel verkeerd beeld 
 te corrigeren. Spreek daarom in de ik-boodschap.  
 
- Geef tijdig feedback 
 Hoe langer de tijd tussen het gedrag en het geven van feedback, hoe geringer het effect van 
 feedback.  
- Formuleer feedback zodanig dat de ander hiermee iets kan doen. 
 Feedback dient een doel te hebben. Alleen maar feedback geven, zonder dat de ander 
 hiermee iets kan doen, is niet functioneel.  
 
Valkuil: 
 Beschouw het geven als feedback niet als een aardige mogelijkheid om je frustraties af te 
 reageren. Soms heeft de ander bepaald gedrag of een bepaalde eigenschap waaraan niets 
 kan worden gedaan. Dat kan voor beide vervelend zijn, maar feedback helpt dan ook niet.  
- Geef de ander de vrijheid om wel of niet iets met de feedback te doen.  
 Feedback is niet voorschrijvend. Je kunt niet zonder meer verwachten dat de ander zijn 
 gedrag onmiddellijk verandert. Het is de keuze van de ander om gedrag wel of niet te 
 veranderen.  
 Valkuil: 
 Als de ander zijn gedrag ondanks feedback niet bijstelt, reageren gesprekspartners nogal 
 eens verongelijkt of boos. Let wel: ieder mens heeft het fundamentele recht zelf te kiezen 
 wat hij wel of niet wenst te veranderen, ook al is dat objectief gezien “dom” of 
 “onverstandig”. Bedenk dat je het bent die dit soort waardering geeft aan het gedrag van de 
 ander.   
- Vraag de ander te reageren op de gegeven feedback 
 Blijf vooral uitnodigend als je feedback geeft. Stel de ander in de gelegenheid om te 
 reageren. Ondersteun deze reactie door actief te luisteren, vragen te stellen en zo nodig 
 samen te vatten. Daardoor wordt de ander in de gelegenheid gesteld te reageren op de door 
 jouw gegeven feedback.  
Tips: 
- Voorkom bij het geven van feedback dat je de ander kwetst. Let dus op je formulering en 
 onderschat niet het belang van non-verbale communicatie tijdens het geven van feedback. 
- Probeer feedback zo kort mogelijk weer te geven. 
- Observeer de non-verbale reacties van de ander.  
- Zorg ervoor dat feedback alleen betrekking heeft op doelen binnen de zorgrelatie of doelen 
 binnen de werkrelatie.  
- Feedback begint altijd met een ik-boodschap, daarna beschrijf je zo precies mogelijk hoe je je 
 voelt of wat je denkt bij een onderdeel van het gedrag van de ander. Tot slot kan je aangeven 
 welk gedrag je liever ziet. 
 
Feedback ontvangen 
De belangrijkste regels voor het ontvangen van feedback luiden als volgt: 
- Sta in woord en daad open voor feedback 
 Onderschat vooral niet het belang van feedback. Door feedback te krijgen kun je veel leren. 
 Maar dan moet je er natuurlijk wel voor openstaan. Want ook al doet feedback soms pijn, 
 het is beslist de moeite waard. Je staat echter alleen open voor feedback als je daadwerkelijk 
 bereid bent zo nodig hier iets mee te doen.  
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- Luister goed en zorgvuldig 
 Het komt regelmatig voor dat bij het ontvangen van feedback de eigen gedachten de 
 overhand krijgen. Je luistert dan niet meer goed naar de ander en vult vooral in wat de ander 
 heeft bedoeld. Door het invullen loop je in elk geval het risico dat je niet zeker weet wat de 
 ander heeft gezegd en/of bedoeld. Pas nadat je alle informatie hebt gehoord, kun je 
 beoordelen of de informatie door jou goed is begrepen. 
- Controleer of je de ander begrijpt 
 Het ligt voor de hand dat feedback iets met je doet, niet alleen feedback waarbij je gevraagd 
 wordt je gedrag bij te stellen maar ook feedback met de bedoeling gedrag van jou te 
 handhaven. In beide situaties kun je emotioneel worden. Door deze mogelijke emotie kan 
 eenvoudig ruis ontstaan. Via ruis ontstaan situaties waarin je de ander letterlijk en figuurlijk 
 niet hebt begrepen. De enige manier om de ander wel te begrijpen is vragen om 
verduidelijking.  
 
- Vertel eerlijk aan de ander wat de feedback met je doet. 
 Laat de ander merken dat de feedback je heeft geraakt.  Feedback geven is namelijk ook een 
 vorm van je kwetsbaar opstellen.  Niet reageren is voor de ander moeilijk. De ander heeft 
 namelijk de moeite genomen om je feedback te geven en krijgt als beloning geen enkele 
 reactie. Dit betekent dat de ander zich een tweede keer wel bedenkt om nog feedback te 
 geven. Als je eerlijk bent en vertelt hoe je de feedback hebt ervaren, kan een gesprek 
 ontstaan, een uitwisseling van gedachten, gevoelens en feiten over de feedback.  
 
- Laat de ander merken of je bereid bent je gedrag te veranderen. 
 Feedback ontvangen is niet hetzelfde als gedrag veranderen. Het is mogelijk dat feedback je 
 echt raakt, en misschien denk je ook nog wel dat het beter is je gedrag te veranderen. Soms 
 wil je dat echter niet en soms kun je je gedrag ook niet veranderen, bijvoorbeeld omdat het 
 voor jou relatief onmogelijk of ongewenst is.  
 Tips: 
- voel je niet te snel aangevallen 
- voorkom dat je je aangevallen voelt. Word je door feedback emotioneel, ga dan vooral eerst 
 verduidelijken. Stel vragen om na te gaan of je precies hebt begrepen wat de ander heeft 
 gezegd.  
- Reageer ook op een positieve waardering.  
 
Checklist: feedback geven en ontvangen 
- Ga na of de ander openstaat voor feedback 
- Geef alleen feedback op een concreet en specifiek onderdeel van het gedrag van de ander.  
- Geef feedback in de vorm van een beschrijving en vermijdt interpretaties of oordelende 
 feedback. 
- Geef tijdig feedback 
- Geef specifieke feedback 
- Formuleer feedback zodanig dat de ander hiermee iets kan doen. 
- Houd rekening met de ander tijdens het geven van feedback 
- Geef de ander de vrijheid om wel of niet iets met feedback te doen. 
- Vraag de ander om te reageren op de gegeven feedback 
- Sta in woord en daad open voor feedback 
- Luister goed en zorgvuldig 
- Controleer of je de ander begrijpt 
- Vertel eerlijk aan de ander wat feedback met hem doet 
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- Vertel de ander of je er wel of niet voor kiest je gedrag te handhaven of bij te stellen. 
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Dagdeel 6 

Communicatie met de dementerende cliënt 

 

 Competenties: 
-    Competentie 2 Belevingsgerichte benadering van dementerende 
 -   Competentie 4 Communicatie en ondersteuning mantelzorger. 
-    Competentie 5 Communicatie met een dementerende cliënt . 
-    Competentie 6 toepassen van verschillende benaderingswijze. 
 
Activiteiten 
- Bespreken gelezen literatuur. 
- Inzetten van jezelf in communicatie. 
- Afstemmen van je communicatie op de cliënt. 
- Non verbale communicatie. 
 
Thuisopdracht: 
- Lees de reader van dagdeel 6 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee naar de 
bijeenkomst. 
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Reader dagdeel 6 

Communicatie met de dementerende cliënt 

 

Empatisch communiceren met ouderen 
 
We praten via opdrachten. 
Een verrassende ontdekking die een onderzoeker deed, was dat de meest voorkomende vorm van 
communicatie waarvan zorgverleners zich bedienen opdrachten (commands) zijn. Vooral dove en 
demente ouderen worden zo toegesproken. De zorgvragers zelf communiceren allerminst met de 
zorgverleners via opdrachten. Ook wat betreft het aantal vragen dat zorgverleners aan de vier 
groepen ouderen stellen, komen de dove en de demente ouderen er het slechtst van af. Verrassend 
groot, namelijk meer dan 50%, is een aantal vragen dat over en weer niet wordt beantwoord. Net als 
Gemma Jones schrikt men als men zich probeert voor te stellen dat het gemiddelde aantal woorden 
dat, gedurende twee uur nauwelijks de 15 haalt. De meeste woorden vallen ook nog onder de 
categorie "opdrachten"! 
Minstens even interessant en belangwekkend is een ander onderzoek onder zorgverleners. Welke 
zorgvragers worden door zorgverleners aardig en welke juist onaardig gevonden? De meest 
populaire zorgvragers blijken één of meer van de volgende kenmerken te bezitten: gevoel voor 
humor, interesse tonen voor de het zorgverlenend personeel, veel glimlachen, niet of nauwelijks 
klagen en zeuren. De minst populaire zorgvragers hebben de volgende kenmerken; verward praten, 
geen blijken tonen van waardering of dank voor de zorg die ze ontvangen, agressief reageren en niet 
coöperatief zijn. 
Met één impopulaire zorgvrager is nadien een experiment gedaan met als doel de onderlinge 
verstandhouding en communicatie te verbeteren. Door beschuldigingen en irritaties van deze 
zorgvrager niet persoonlijk op te vatten, door bij elk contact zich telkens eerst voor te stellen, maar 
vooral door zich wat meer te verdiepen in haar interesses en in haar vroegere leven, blijkt het 
personeel na drie maanden veel gemakkelijker met mevrouw overweg te kunnen. 
 
De Belangrijkste communicatieregels 
 
Horen en aandacht 
* Ga na of de dementerende zintuigproblemen heeft 
* Spreek niet harder dan gewoonlijk 
* Blijf bij communicatie binnen het gezichtsveld van dementerende 
* Zorg voor rustige omgeving (geen storende achtergrondgeluiden) 
* Doe geen twee dingen tegelijk, bij voorbeeld helpen aankleden en vragen stellen 
 
Begrijpen 
* Spreek bij voorkeur in korte, duidelijke zinnen 
* Stel geen meerkeuzevragen 
* Vertel kort wat u doet of van plan bent te doen 
* Controleer of de dementerende u heeft begrepen: let op gezichts¬uitdrukking en op gedrag 
* Leg verzoeken om acties uit door ze voor te doen 
* Vraag gewenst gedrag steeds in dezelfde omgeving 
* Stel geen vragen die beginnen met "waarom", maar 
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* Stel vragen die beginnen met "wat", "wie", "hoe" of "waar" 
* Stel vragen kort voor het moment dat actie wordt gevraagd 
* Houd er rekening mee dat informatieverwerking meer tijd vraagt: wacht daarom wat langer 
 op een antwoord of actie 
 
Niet overvragen 
* Stel geen vragen die betrekking hebben op het recente verleden 
* Praat liever over wat de dementerende nu kan horen, zien, proeven of spreek over dingen 
 van vroeger 
* Gebruik, indien mogelijk, geheugensteuntjes 
* Sluit aan bij (vroegere) interesses, gewoontes en voorkeuren 
* Stel niet uitsluitend vragen, maar vertel ook iets over uzelf 
* Bedenk dat uw aanwezigheid en nabijheid voor de dementerende vaak nog belangrijker is 
dan dat u met hem praat 
 
Voorkom falen 
* Formuleer vragen zo dat de kans op falen zo klein mogelijk wordt 
* Corrigeer zo onopvallend en geruisloos mogelijk 
* Vermijd bestraffende woorden als "toch", "altijd", "nooit" en "eigenlijk" 
 
Voorkom angst 
* Vermijd woorden of thema's die de dementerende angstig ma¬ken, zoals "ziekenhuis" 
* Vermijd fluisteren 
 
Juiste toon en houding 
* Spreek de dementerende als volwassene toe 
* Betrek de dementerende zoveel mogelijk bij beslissingen en keuzes  
 
Communicatie 
* Ga er niet te snel van uit dat de dementerende geen besef heeft van zijn situatie 
* Houd bij het aanspreken van de dementerende rekening met zijn achtergrond en verleden 
* Laat - ook non-verbaal - blijken dat u het beste met de demente¬rende voor hebt 
* Let op gezichtsuitdrukkingen om te beoordelen of wat u zegt in de smaak valt 
* Spreek in aanwezigheid van de dementerende niet over hem in de derde persoon 
* Bedenk dat vriendelijkheid en een glimlach vaak de sleutel vor¬men tot een goede 
 communicatie 
 
Hulp bij moeilijkheden zich goed uit te drukken 
* Praat en wees zo ontspannen mogelijk 
* Dring bij tekortschietend geheugen niet te lang aan op antwoord of op vervolg van verhaal 
* Zeg niet dat u iets hebt begrepen als dat niet zo is, maar 
* Herhaal dat gedeelte van de zin of die woorden die u wel hebt begrepen, of 
* Maak gebruik van een raadspelletje 
* Reageer op gebaren waarmee de dementerende iets tracht te zeggen 
 
Gevoelens centraal stellen 
* Probeer de gevoelens te ontdekken die achter de letterlijke inhoud verborgen liggen 
* Probeer in uw reactie aan te sluiten bij de gevoelens en beleving van hetgeen 
      de dementerende zegt 
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*     Houd er rekening mee dat bij het voortschrijden van dementie lichamelijk contact steeds  
  belangrijker wordt als voertuig voor communicatie 
 
 
De functie van lichaamstaal bij onze dagelijkse contacten. 
Als we met andere mensen in contact treden, communiceren we altijd. Dit kan met onze stem door 
middel van het gebruik van woorden: gesproken taal, maar ook zonder, of naast het gebruik van 
woorden: niet gesproken taal of non-verbale communicatie. Hiertoe behoren houding en beweging, 
plaats in de ruimte, gebruik van tijd en intonatie bij de spraak. Non-verbale communicatie is beter 
bekend als lichaamstaal. Non-verbale communicatie is echter meer dan alleen lichaamstaal.  
Non-verbale communicatie en lichaamscommunicatie zijn niet hetzelfde. Lichaamscommunicatie is 
wel een belangrijk onderdeel van de non-verbale communicatievorm. Er zijn voorbeelden van non-
verbale communicatie die geen voorbeelden van lichaamscommunicatie zijn, zoals een vlag op een 
schip, het verpleegstersuniform, het kruisspeldje van een gediplomeerd verpleegkundige.  
(F.R. Oomkes )Lichaamstaal gebruiken we altijd. 
Lichaamstaal gebruiken we altijd! Iemand aankijken betekent bijvoorbeeld iets heel anders dan 
iemand niet aankijken. Zelfs door onze aanwezigheid op zich geven we al een boodschap. In het 
contact met anderen is het dus niet mogelijk om niet te communiceren. Verschillende onderzoekers 
schatten dat minstens 70% van de communicatie tussen mensen door middel van stemklank en 
lichaamstaal plaatsvindt. Het meest bekend is de theorie van de Amerikaanse psycholoog Mehrabian. 
Hij stelt dat wanneer het om uiting van gevoelens gaat:  
• 55% van de communicatie bestaat uit lichaamstaal,  
• 38% wordt geuit door de stemklank en slechts  
• 7% wordt gecommuniceerd door middel van woorden.  
Als dit zo is uiten we ons gevoel dus voor 93% non-verbaal!  
Waarom is de rol van lichaamstaal in verhouding zo groot? 
Allereerst is het goed te beseffen dat we niet voortdurend praten maar wel de hele tijd signalen 
geven door middel van lichaamstaal, als we samen zijn met iemand anders. Verder is het zinvol om te 
kijken naar de verschillende niveau's waarop we communiceren. We communiceren meestal 
tegelijkertijd op inhouds- als op betrekkingsniveau. Met woorden geven we vooral de inhoud weer 
en met lichaamstaal vooral de betrekking.  
 
Inhoudsniveau 
Als we met anderen praten, hebben we het natuurlijk ergens over. We willen de ander iets duidelijk 
maken over een bepaald onderwerp. Dit is de inhoud van het gesprek. Op inhoudsniveau zeggen we, 
of beelden we uit waar de boodschap over gaat. De inhoud van een boodschap is meestal het 
makkelijkst over te brengen door middel van gesproken taal of afgesproken gebaren. Omdat de 
betekenis van de woorden, cijfers of tekens die we gebruiken eenduidig is afgesproken, hoeft de 
uitingsvorm daarvan geen gelijkenis te hebben met hetgeen ermee wordt aangeduid. Het woord klok 
heeft bijvoorbeeld niets met tijd te maken.  
 
Om de ander te begrijpen, moet je wel zijn taal spreken. Als de woorden of signalen waarmee we 
communiceren geen overeenkomst hebben met hetgeen ermee wordt aangeduid, noemen we dat 
digitale taal.  
 
Betrekkingsniveau 
Toch is de inhoud niet het enige dat we overbrengen in de communicatie. Tegelijkertijd met onze 
woorden geven we signalen die aangeven hoe we de ander zien en hoe hij onze boodschap moet 
interpreteren. Op betrekkingsniveau geven we te kennen hoe we in relatie staan met de ontvanger 
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van de boodschap en hoe de boodschap bedoeld is. Voor het uitdrukken van gevoelens en 
betrekkingen is de bovengenoemde digitale taal nogal ontoereikend. Het gaat ons niet zo makkelijk 
af om alleen met woorden duidelijk te maken wat we precies bedoelen. Wat we van de ander vinden 
is al helemaal niet zo eenvoudig duidelijk te maken. Woorden kunnen bijvoorbeeld veel harder 
aankomen dan ze bedoeld zijn. Om onze gevoelens en bedoelingen duidelijk te maken gebruiken we 
daarom liever een beeldende taal. Hierbij is hetgeen dat wordt uitgedrukt herkenbaar in het gebaar 
of teken zelf, zonder dat je dit speciaal moet leren of er iets over hoeft af te spreken. Het wijzen op je 
horloge bijvoorbeeld, heeft wél iets met tijd te maken. Behalve dat we op een horloge kunnen zien 
hoe laat het is, kunnen we er een teken mee geven dat door iedereen kan worden begrepen, zonder 
daar iets over te hoeven afspreken. We noemen dit analoge taal.  
 
Metacommunicatie. 
Door communiceren op betrekkingsniveau, kunnen we de betekenis van een boodschap of zelfs van 
onze relatie met de ander verduidelijken. Dit kan zowel met, als zonder woorden plaatsvinden. In 
beide gevallen wordt dit metacommunicatie genoemd. Metacommunicatie betekent communicatie 
over de communicatie zelf. Spreken over relatie, onderlinge verhoudingen en gevoelens gaat ons 
echter vaak moeizaam af. Hoe vinden we de juiste woorden om te verwoorden wat we voelen, 
zonder de ander te kwetsen? Om deze reden stellen we het vaak uit om de ander te bekritiseren en 
geven we misschien ook te weinig complimentjes. Metacommuniceren door middel van lichaamstaal 
doen we echter de hele dag door en is ook veelal effectiever: een boze blik, een wegwuivende hand, 
een glimlach of een vriendelijk kneepje zijn vaak meerzeggend dan een moeizaam voorbereid 
evaluatiegesprek.  
 
Gevoelens uitdrukken door middel van lichaamstaal. 
Lichaamstaal is een veel eenvoudigere manier om gevoelens uit te drukken, dan door middel van 
gesproken taal. Je zegt bijvoorbeeld tegen iemand niet zo makkelijk dat je hem of haar niet mag, 
maar door middel van lichaamstaal kun je dat goed laten merken. De (digitale) gesproken taal is dus 
beperkt, zodat we daarom in onze communicatie de (meer analoge) lichaamstaal zo hard nodig 
hebben. Bijna alle verbale communicatie is digitale communicatie en praktisch alle lichaamstaal is 
analoge communicatie. Meestal gaan gesproken taal en lichaamstaal samen. Op het moment dat 
iemand iets zegt, wordt tegelijkertijd informatie meegegeven door middel van lichaamstaal. Deze 
non-verbale extra informatie kan de inhoudelijke boodschap ondersteunen of juist tegenspreken. 
Van dit laatste een voorbeeld: Een patiënt in de wachtkamer van de tandarts zit heen en weer te 
schuiven op zijn stoel, maar zegt zich niet gespannen te voelen.  
Wat geloof je nu? Als iemand op deze manier zijn woorden tegenspreekt door middel van zijn 
lichaamstaal, wordt zijn non-verbale boodschap haast altijd als de meest ware opgevat. Het is 
namelijk heel moeilijk door middel van lichaamstaal te liegen. De meeste mensen zijn zich niet erg 
bewust van hun lichaamstaal. Als iemand liegt, kunnen we door zijn gedrag het gevoel krijgen dat er 
iets niet klopt. We zijn dan het meest geneigd om op dit gevoel af te gaan en hem niet te geloven. 
Lichaamstaal heeft dus een grote betrouwbaarheidswaarde. 
 
Erfelijk of jong aangeleerd. 
Dat zo veel betrouwbaarheidswaarde aan lichaamstaal wordt toegekend, komt misschien doordat 
veel non-verbaal gedrag erfelijk is of al zeer jong door iedereen op dezelfde manier geleerd wordt. 
Het zit er als het ware ingebakken. Dit betekent dat de hersenen van alle mensen zodanig 
geprogrammeerd zijn dat de hoeken van de mond naar boven worden getrokken bij vreugde, dat de 
wenkbrauwen worden opgetrokken en dat een mondhoek omhoog gaat al naar gelang het gevoel 
waarmee het brein wordt gevoed.  
( Julius Fast)  
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We kunnen gevoelens van haat, angst, genoegen, verdriet en andere primaire menselijke gevoelens 
kenbaar maken aan andere mensen, zonder dat te hoeven leren. Waarschijnlijk wordt ook het 
begrijpen van de door middel van lichaamstaal geuite emoties erfelijk doorgegeven. Dit betekent niet 
dat we niet vele gebaren moeten leren kennen die in de ene maatschappij iets anders betekenen dan 
in de andere. Veel lichaamstekens zijn niet overal hetzelfde. In de meeste Europese landen en 
Amerika bijvoorbeeld, schudden mensen het hoofd als ze nee bedoelen en knikken als ze ja 
bedoelen, maar er zijn culturen, bijvoorbeeld in India of in Griekenland, waar het omgekeerde geldt: 
op en neer betekent nee en heen en weer betekent ja. Dit laatste zou het bewijs kunnen zijn dat 
deze lichaamstaal eerder is aangeleerd dan aangeboren. Hoe dan ook, de indrukken die iemand geeft 
op basis van zijn lichaamstaal worden eerder geloofd dan hetgeen hij zegt over zijn gevoelens. 
Mensen besteden vaak ook meer aandacht aan de non-verbale metacommunicatie dan aan de 
woorden van anderen.  
Het zou kunnen zijn dat we al zó vaak hebben gemerkt dat lichaamstaal meer houvast geeft dan 
woorden, dat we automatisch aan de woorden gaan twijfelen als deze niet kloppen met de non-
verbale signalen  
(F.R. Oomkes)  
 
Communicatiebeheersing is belangrijk. 
Hoe je bij iemand over komt, wordt niet alleen bepaald door de woorden die je uitspreekt. Om een 
goede indruk achter te laten, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek is communicatiebeheersing 
belangrijk. Hierbij is ook aandacht voor je eigen lichaamstaal van belang. Lichaamstaal laat bij de 
ontvanger vaak slechts een onduidelijk gevoel achter. Bijvoorbeeld: "Ik heb het gevoel dat hij mij wel 
mag" of "ik twijfel aan zijn oprechtheid". Dit gevoel is niet eenvoudig in woorden uit te drukken en de 
veronderstelde betekenis is niet makkelijk te bewijzen. Volgens Oomkes komt dat omdat digitale en 
analoge taal respectievelijk worden verwerkt in de linker en rechter hersenhelft.  
De rechter hersenhelft behartigt onder andere de meer gevoelsmatige processen, die gepaard gaan 
met herkennen van totaalbeelden (de analoge taal). Het zogenaamde intuïtieve herkennen van een 
ander gebaar, of gedragspatroon, het zogenaamde onbewust begrijpen van de handelingen van een 
ander, heeft volgens Oomkes dus niets te maken met iets onduidelijks als intuïtie. Aangezien de 
woordentaal van de linker hersenhelft minder geschikt is voor het verwoorden van de beelden uit de 
rechter hersenhelft valt het ons zeer moeilijk om indrukken van lichaamsgedrag van anderen onder 
woorden te brengen. Toch kunnen we leren dit non-verbale gedrag te herkennen en te vertalen.  
tekst: Frank van Marwijk. 
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Dagdeel 7 

Omgaan met gedragsproblemen 

 
Competenties: 
-     Competentie 1 Vraaggericht werken. 
 -    Competentie 2 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
- Competentie 3 Omgaan met gedragsproblemen. 
-     Competentie 4 Communicatie en ondersteuning mantelzorger. 
-     Competentie 5 Communicatie met een dementerende cliënt.  
-     Competentie 6 toepassen van verschillende benaderingswijze 
- Competentie 7 Algemene kennis van de psychogeriatrische ziekte beelden-      
 
Activiteiten 
- Bespreken gelezen literatuur. 
- Oorzaken gedragsproblemen herkenen. 
- Nut en noodzaak levensgeschiedenis. 
- Verschillende benaderingswijze gedragsproblemen. 
- Bespreken huiswerk opdracht. 
- Tips en tools. 
 
Thuisopdracht: 
- Lees de reader van dagdeel 7 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee naar de 
bijeenkomst. 
- Beschrijf gedrag van een cliënt waar je moeite mee hebt en neem deze mee naar de 
bijeenkomst. 
- Neem van deze cliënt zoveel mogelijk materiaal mee wat gaat over zijn/haar 
levensgeschiedenis/BLEGS. 
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Reader dagdeel 7 

Omgaan met gedragsproblemen 

 
 
 TERUG NAAR HET VERLEDEN    uit: “Denkbeeld”; Rien Verdult 
 
Psychogeriatrie in Vlaanderen 
DENKBEELD start met een nieuwe serie over psychogeriatrie in Vlaanderen. Hiermee volgen we 
Vlaamse ontwikkelingen binnen de psychogeriatrie op de voet. Deze serie komt tot stand met 
medewerking van jan Godderis en Luc van de Ven. We beginnen met een bijdrage van Rien Verduit 
over belevingsgerichte begeleiding van dementerende ouderen. Rien Verduit is zelfstandig gevestigd 
psychogerontoloog in Leuven. 
 
Dementerende ouderen keren hun levensloop om.  
Meer en meer gaan zij in het verleden leven. Hun verleden wordt heden. Steeds oudere, persoonlijke 
ervaringen dringen zich op. Hun kindertijd komt geleidelijk aan in beeld. Op die weg terug komen zij 
allerlei onverwerkte conflicten en weggestopte angsten tegen. 
 
De mens wordt in zijn huidige functioneren beïnvloed door zijn verleden. Iedereen is continu bezig 
met dat verleden. Iedere nieuwe gebeurtenis wordt gerelateerd aan eerdere ervaringen. Ook door 
het ophalen van herinneringen kunnen we in contact zijn met het verleden. In onze dromen kunnen 
ons flarden van oude beelden uit een zeer ver verleden voor de geest ko¬men. In keuzen die we 
maken kunnen onbewuste motieven een rol spelen. Of, in de opvoeding van kin¬deren kunnen we 
onze eigen opvoeding herhalen. 
 
Ervaringen uit het verleden hebben een betekenis in het hier en nu. Zo vormen de ervaringen tijdens 
onze levensloop een actueel verleden. 
 
Herinneringen aan onze kindertijd 
De mens bestaat uit herinneringen. Al onze ervaringen vormen in ons herinneringen, waarvan we ons 
natuurlijk niet steeds bewust zijn. Toch zijn deze ervaringen in de vorm van herinneringen onderdeel 
van ons inwendig 'weten'. Veel herinneringen, vooral die uit vroege stadia van ons leven, zijn niet als 
bewuste ervaring opgeslagen. De bij¬behorende hersengebieden, die bewuste belevenissen kunnen 
verwerken, konden ten tijde van de concrete ervaring nog niet volledig functioneren, omdat 
daarvoor de noodzakelijke begrippen en woorden nog niet aanwezig waren. Deze ervaringen zijn wel 
opgeslagen, maar nog niet in een bewuste vorm. 
 
Ze hebben echter wel hun invloed op ons functioneren. Deze allervroegste herinneringen, die alleen 
in de vorm van ervaringsfragmenten zijn opgeslagen, kunnen we ons wel bewust worden. Belangrijk 
daarbij is, dat niet alleen de gebeurtenissen geregistreerd zijn, maar ook de gevoelens die daarmee 
verbonden waren. Vroege en ingrijpende ervaringen worden in 'totale beelden' opgeslagen in ons 
geheugen. De gebeurtenis op zichzelf, de sfeer waarin deze optrad, de gevoelens die erbij hoorden, 
zijn onverbrekelijk verbonden in de hersenen. We kunnen ervaringen uit het (vroege) verleden en de 
daaraan verbonden gevoelens in het heden reproduceren, precies zo levendig als toen ze 
plaatsvonden. We kunnen ze niet al¬leen voor de geest roepen, maar ook opnieuw beleven. 
Ervaringen in het heden kunnen oude ervaringen op¬roepen. Ze roepen niet alleen de feiten win de 
ervaring op, maar vooral ook de gevoelens die erbij horen. Het is het 'totale beeld' dat terugkomt. 
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Deze samenhang tussen heden en verleden zien we bijvoorbeeld bij de veertigjarige vrouw die bij het 
passeren van een muziekhandel een melodie hoorde. Ze voelde een onbegrijpelijk verdriet over zich 
heen komen, zo intens, dat het haast ondraaglijk was. Niets binnen haar bewustzijn kon hier een 
verklaring voor geven. Ze kon aanvankelijk geen verband leggen tussen haar verdriet en de melodie. 
Enkele dagen later kreeg ze in een flits een herinnering, waarin ze haar moeder aan de piano zag 
zitten en haar deze melodie hoorde spelen. Haar moeder stierf toen zij vijf jaar oud was. Dit had bij 
het vijfjarige kind een sterk verdriet veroorzaakt. Ze herinnerde zich de melodie en het pianospel van 
haar moeder niet, totdat ze voorbij de muziekhandel kwam. Ze herinnerde zich niet alleen de 
gebeurtenis, maar ook het gevoel daarbij. Ze herinnerde zich niet alleen hoe ze zich voelde, ze voelde 
zich nu precies zo! 
 
Van herinneren naar herbeleven 
We hebben (vroege) onbewuste en bewuste ervaringen. De bewuste ervaringen zijn gemakkelijker te 
herinneren dan de onbewuste. Reminisceren is het omgaan met bewuste of bewust geworden 
herinneringen. Verschillende auteurs hebben het concept reminiscentie omschreven. We kunnen de 
volgende definitie geven: reminisceren is terugdenken, het is op een min of meer levendige en 
gevoelsgeladen wijze ophalen van en/of het verwijlen bij herinneringen aan gebeurtenissen uit het 
verleden. Deze definitie bevat drie elementen. 
Reminisceren is herinneringen uit het verleden ophalen, stilstaan bij deze herinneringen, en dit op 
een min of meer levendige en gevoelsmatige wijze. 
Licht dementerende ouderen kunnen reminisceren, ze kunnen herinneringen ophalen en stilstaan bij 
gebeurtenissen uit het verleden. Een beginnende dementerende man kan bijvoorbeeld 
herinneringen ophalen over zijn werk. Gedurende dertig jaar heeft hij voor dezelfde firma ge¬werkt, 
maar de laatste jaren voor zijn pensionering met steeds meer spanningen en conflicten. Hij kan 
vertellen over de ruzies die hij had met zijn chef, over zijn gevoel afgedankt te worden enzovoort. 
Deze man reminisceert. 
 
Naarmate het dementeringsproces vordert, treedt er een kwalitatieve verschuiving op. Van 
herinneren naar herbeleven, van leven met het verleden naar leven in het verleden. Het verleden 
wordt meer en meer heden. Er begint regressie op te treden, steeds oudere ervaringen worden 
herbeleefd. De gevorderd demente mens herinnert zich niet zijn verleden; hij beleeft gebeurtenissen 
en ervaringen uit zijn verleden opnieuw. Als de man uit ons voorbeeld gaat herbeleven, dan gaat hij 
bijvoorbeeld 's ochtend terug naar zijn werk om te bewijzen dat hij nog niet is uitgeteld. Hij wil zich 
laten gelden. Hij gaat opnieuw conflicten aan met zijn chef of met zijn collega's, waarbij 
medebewoners de rol krijgen toebedeeld van zijn tegen¬standers. Zijn oude spanningen, zijn oude 
emoties komen levendig en in alle omvang naar boven. 
 
De demente vrouw wordt weer een jonge moeder 
In dit proces van herbeleven treedt een viertal essentiële veranderingen op in de belevingswereld 
van dementerende ouderen. Ten eerste er¬vaart een herbelevende dementeren¬de mens zichzelf in 
een ander leeftijdsperspectief. De dementerende mens geeft zichzelf de leeftijd die voor hem past 
binnen de herbeleving van dat moment. Zo kan een demente vrouw zichzelf ervaren als een moeder 
die naar huis moet om voor haar kinderen te gaan zorgen. Ze zal zichzelf dan de leeftijd van 
bijvoorbeeld dertig jaar geven. Ze ziet zichzelf in een ander leeftijdsperspectief en gaat zich daar ook 
naar gedragen. Deze demente vrouw kijkt niet terug op haar verleden en op haar rol als moeder, ze is 
moeder. Ze heeft in haar beleving op een concrete of op een symbolische manier de rol van moeder 
weer opgenomen. De tweede verschuiving in het proces van herbeleven heeft te maken met de 
verandering in de zelfbeleving. De meer gevorderd dementerende mens gaat zichzelf anders zien en 
beleven. Hij komt weer terug bij oude ervaringen en gaat zichzelf weer zien zoals hij vroeger was. 
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Laten we als voorbeeld een vrouw nemen die als kind ervaren heeft dat zij voortdurend als 'slecht 
kind' werd afgewezen door haar moeder, en slaag kreeg als ze niet aan de verwachtingen van haar 
moeder voldeed. Zij kan deze ervaringen tijdens haar verdere leven verdrongen heb¬ben en zich 
daar niet of nauwelijks nog van bewust geweest zijn. Tijdens haar dementeringsproces kan zij deze 
ervaringen gaan herbeleven. Ze kan zichzelf weer gaan ervaren als ,slecht kind' dat slaag verdient. Ze 
kan dan bijvoorbeeld dringend naar huis moeten, omdat ze haar moeder niet boos wil maken. Deze 
vrouw gaat zichzelf ervaren vanuit haar oude belevingen, ze is weer dat 'slechte' kind dat niet aan de 
verwachtingen van haar moeder voldoet. 
 
Er treedt nog een derde verschuiving op bij de herbeleving van het verleden, namelijk veranderingen 
in het bewustzijn. Reminisceren heeft betrekking op bewuste of bewust geworden ervaringen, terwijl 
het herbeleven meer en meer onder invloed komt te staan van onbewuste ervaringen. Er treedt dus 
een verschuiving op van bewust naar onbewust. De invloed van het verleden op het heden neemt 
toe, naarmate ervaringen meer verdrongen zijn. Als dementerende ouderen volledig in het verleden 
leven, is de invloed van het onbewuste verleden het grootst. Zo komt het dat bij dementerende 
ouderen die steeds vroegere ervaringen gaan herbeleven, steeds meer onbewuste ervaringen de 
beleving gaan inkleuren. 
Ten slotte worden tijdens het herbeleven de feiten naar de achtergrond verschoven en meer en 
meer vervangen door affectieve aspecten. De 'totale beelden' vervagen tot sfeer, stemming en 
emoties. Het herbeleven wordt meer en meer door emotie, overheerst; de feiten worden minder 
belangrijk. Het zijn dan ook deze oude emoties die het gedrag van in het verleden levende 
dementerende ouderen sturen. 
 
Vooral de pijnlijke ervaringen komen weer tot leven 
De vraag die nu rijst is: Welke, bewuste of onbewuste, ervaringen uit het verleden komen weer tot 
leven. Aanvankelijk lijken heel gewone en dagelijkse ervaringen uit het leven van de demente 
bejaarde zich te her¬halen. Bijvoorbeeld, een man gaat terug naar zijn werk, of een vrouw maakt 
eten en dekt de tafel voor haar kinderen, kinderen die al lang de deur uit zijn. Naarmate het demen-
teringsproces vordert en onbewuste ervaringen meer en meer de boven¬hand krijgen in de 
belevingswereld, dringen vooral onverwerkte aspecten uit het leven zich op. Onbewuste ervaringen 
waren op het moment dat ze zich voordeden te pijnlijk en daardoor onhanteerbaar. Ze werden 
verdrongen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een dementerende vrouw haar leven lang niet meer 
heeft ge¬sproken over haar overleden dochtertje. En nu maakt zij het verlies op¬nieuw door. De 
verdrongen, onbewust geworden, ervaringen lijken in het herbeleven meer en meer tot le¬ven te 
komen. 
Is het te voorspellen naar welke ervaringen dementerende ouderen terugkeren? Voor een 
individuele demente lijkt dit moeilijk, ook als we zijn levensverhaal goed kennen. Voor 
dementerende ouderen als groep kunnen we voorspellen dat pijnlijke ervaringen uit hun verleden 
tot leven komen. Daarbij kan het gaan om twee soorten ervaringen. Het kan gaan om heel concrete 
pijnlijke ervaringen uit hun leven of om minder concrete, onverwerkte aspecten uit eerdere 
ontwikkelingsfases. Met andere woorden, dementerende mensen kunnen terugkeren naar 
traumatische ervaringen of naar onverwerkte, ontwikkelingspsychologische thema's. Zo kunnen zij 
oorlogservaringen, verlieservaringen en andere ingrijpende ervaringen herbeleven; ze kunnen ook 
oude frustraties zoals gevoelens van wan¬hoop, oude schaamtegevoelens, of oude schuldgevoelens 
herbeleven. 
 
Een kindertijd in beeld 
Dementerende ouderen keren hun levensloop om. Ze keren meer en meer terug naar hun verleden, 
en naarmate het dementeringsproces vordert, meer en meer naar het vroegste verleden: hun 
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kindertijd. De aller-vroegste ervaringen blijven het langst hun invloed uitoefenen. Naarmate 
demente ouderen steeds meer in hun kindertijd gaan leven, kunnen onverwerkte aspecten van 
vroegere ontwikkelingsfases in de beleving actief worden. 
De omkering van de levensloop en het terugkeren van oude thema's uit de ontwikkeling van het kind, 
kunnen we beschrijven aan de hand van  
Eriksons levenslooptheorie. Ik zal al¬leen de drie vroegste fases van Erikson beschrijven, omdat 
gevorderde en ernstig dementerende ouderen vooral deze thema's lijken te herbeleven. 
 
Eriksons derde fase is die van initiatief versus schuld. Het jonge kind zal voldoende ruimte moeten 
krijgen om zijn eigen mogelijkheden verder te ontdekken. Het moet initiatief kunnen nemen om de 
wereld in te stappen, om zijn groeiende mogelijkheden te ontdekken en om sociale contacten te 
leggen. Krijgt het kind deze ruimte niet, dan zal het een basisgevoel van schuld ontwikkelen, omdat al 
zijn initiatieven worden afgeremd. Het kind ontwikkelt een basisgevoel dat wat het doet verkeerd is, 
zelfs dat het zélf verkeerd is. Als een dementerende bejaarde in zijn kindertijd een basisgevoel van 
schuld heeft ontwikkeld en hij her¬beleeft dit thema in zijn dementeringsproces, dan kan zich dat 
onder andere uiten in: het gevoel hebben voortdurend gestraft te worden; een sterke reactie op 
opgesloten zitten door eigen schuld; zichzelf willen verantwoorden voor de dingen die gebeuren, 
schuld op zich nemen in conflicten, geen eigen acties ondernemen zonder toestemming van 
anderen; zich krachteloos voelen zonder invloed op anderen; rivaliseren met grote nadruk of zich 
willen doen gelden. 
 
Verzet tegen huisregels 
Het thema uit de tweede fase van Erikson is dat van autonomie versus twijfel/ schaamte. De peuter 
wil meer en meer ontdekken dat hij een zelfstandig persoon is, los van zijn moe¬der. Hij wil zich 
manifesteren als een kleine persoonlijkheid in wording. Hij wil zijn eigen keuzen gaan ma¬ken, zelf 
dingen doen zonder hulp. Hij wil niet langer volledig afhankelijk zijn. Krijgt de peuter de ruimte niet 
om zijn autonomie te ervaren of wordt hij niet serieus genomen of af¬gewezen als hij zich als 
autonoom persoon manifesteert, dan ontwikkelt zich een basisgevoel van schaamte. De peuter 
schaamt zich over zijn eigen functioneren en over zijn eigen zijn. 
Indien tijdens het dementeringsproces aspecten uit deze fase geactualiseerd worden, kan zich dit 
manifesteren in de volgende houdingen of gedragingen: verzet tegen afhankelijkheid of juist een 
afwachtende en afhankelijke houding, koppigheid, nadrukkelijk en dwangmatig eigen wil 
manifesteren; innerlijke onzekerheid en twijfel aan zichzelf; verzet te¬gen huisregels en andere 
opgelegde aspecten van het instellingsleven; uitproberen van grenzen; sterke schaamtegevoelens in 
verzorgingssituaties; macht proberen uit te oefenen over anderen; blijvend protesteren tegen 
gedwongen handelingen; smeren met stoelgang als protestgedrag, dingen verscheuren of vernielen. 
 
Ten slotte kunnen aspecten uit de eerste fase van Erikson tot leven ko¬men. Het thema uit deze fase 
is vertrouwen versus wantrouwen. De baby is voor zijn overleving aanvankelijk volledig aangewezen 
op anderen. Hij moet hen kunnen vertrouwen, hij moet het gevoel hebben dat zij op zijn behoeften 
zullen reageren. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan ontwikkelt de baby een blijvend basisgevoel 
van wantrouwen. 
Dit kan zich tijdens het herbeleven van dit thema als volgt manifesteren: een wantrouwende 
opstelling naar verzorgers en medebewoners of juist het tegenovergestelde, namelijk een houding 
van vastklampen, de neiging om zich te isoleren en zich terug te trekken; altijd op zijn hoede zijn, 
zichzelf beschermen; dwangmatig proberen alles in eigen hand te hou¬den) angst om bedrogen te 
worden, te grazen genomen te worden; vastklampen aan meegebrachte persoonlijke bezittingen; 
niet willen uitkleden of angst om bestolen te worden. 
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Oud zeer zal zich blijven herhalen 
Wat is nu de praktische betekenis van deze overwegingen? Het inzicht in onverwerkte aspecten kan 
volgens mij bijdragen tot een betere begeleiding van dementerende mensen. Als we hun beleving 
respecteren en erop anticiperen, zullen zij zich veiliger voelen. De belevingsgerichte begeleiding van 
demente ouderen geeft hen de ruimte om uiting te geven aan oude emoties. Deze emoties kunnen 
daardoor tot (gedeeltelijke) ontlading komen. Daardoor neemt de spanning van innerlijke conflicten 
af en het welbevinden toe. De oude onverwerkte ervaringen of de oude thema's zullen zich niet 
oplos¬sen; ze zullen herhaald blijven worden. Het lijden van dementerende mensen kunnen we niet 
voorkomen. We kunnen het echter wel draaglijker maken.  
 
 OOG VOOR HET GEKWETSTE KIND  uit: TV-10 21 okt’95, Frans Meulmeester 
 
F. Meulmeester is opleider bij bureau Meulmeester & Moes Consult, en verzorgt regelmatig 
cursussen rond dit thema in de ouderenzorg. 
 
Binnen verzorgings-  en verpleeghuizen krijgen we steeds vaker te maken met bewoners die complex 
gedrag vertonen. Gedrag dat voor het verzorgend en verplegend personeel heel moeilijk te hanteren 
is. In dit deel laat  
Frans Meulmeester zien dat de oorsprong van complex gedrag in de kindertijd kan liggen. Kinderen 
die voortdurend ernstig gekwetst zijn geweest ontwikkelen een gefixeerde persoonlijkheid. die 
steeds minder open staat voor invloeden van buitenaf Dit kan uitmonden in diverse soorten complex 
gedrag zoals extreme achterdocht 
 
Met opzet heb ik gekozen voor de aan¬duiding 'bewoners met complex gedrag' in plaats van 
bewoners met persoonlijkheidsstoornissen'. Dit laatste schept afstand en doet onrecht aan de nood 
waarin deze mensen zich bevinden. Het woord ‘stoornissen' suggereert dat het gaat om mensen die 
volkomen anders zijn dan wijzelf en waar wij dus ver¬der weinig binding mee hebben. Tevens roept 
het al snel het beeld op, dat we deze mensen moeten corrigeren. Ik hoop echter duidelijk te kunnen 
maken dat deze men¬sen niet zoveel anders zijn dan wij en we vergeten vaak dat de bewoner ook 
ooit kind is geweest dat wij ons kunnen herkennen in hun nood. Juist deze herkenning en gevoelde 
verbondenheid kunnen ons in staat stellen om meer voor hen open te staan. 
Dat neemt niet weg, dat de zorg voor deze mensen heel complex is en dat je binnen een afdeling 
tegen grenzen aanloopt, waardoor je deze bewoners mogelijk niet kunt bieden wat ze feite¬lijk nodig 
hebben. In dit 'moeten om¬gaan met het onoplosbare' ligt ook een belangrijke bron voor frustratie 
en irritatie, 
 
Ooit een kind 
Het lijkt zo vanzelfsprekend, en toch vergeten we vaak dat de bewoner ook ooit als kind bij de eigen 
ouders zijn of haar eerste levenservaringen heeft op¬gedaan. Om echter te kunnen begrijpen wat er 
zich bij bewoners met complex gedrag afspeelt, moeten we kijken naar de ontwikkeling in de 
kindertijd. 
Er zijn vele visies op de ontwikkeling die een mens doormaakt, die we hier niet allemaal kunnen 
bespreken. Ik wil hier uitgaan van de volgende visie hoe wij als kind leren omgaan met onze 
behoeften in relatie tot onze omgeving (ouders en belangrijke anderen) heeft een duidelijke invloed 
op onze verdere ontwikkeling als persoon. Veel van de gedragingen, gewoonten en problemen van 
volwassenen vinden hun oor¬sprong in de relatie met ouders en binnen het gezin van herkomst. Dit 
wil niet zeggen, dat we volledig door onze jeugdervaringen bepaald zijn en er geen veranderingen 
meer mogelijk zijn. We doen steeds weer nieuwe ervaringen op, waardoor we ons ook weer verder 
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ontwikkelen. Wat we echter nogal eens zien, is dat zich in iemands leven herhalingspatronen 
voordoen. 
Steeds weer opnieuw herhaalt zich dan als het ware de oorspronkelijke ervaring uit het ouderlijk 
gezin of de jeugd En juist deze herhaling draagt ertoe bij dat het gedrag of de gewoonte of het 
probleem steeds dieper ingegrift raakt in de persoon. 
 
Eerste levenservaringen 
leder kind wordt geboren met een aan tal basisbehoeften, zoals de fysieke behoeften aan eten, 
drinken en rust en de meer psychische behoeften aan warmte, geborgenheid en veiligheid. Voor de 
geboorte verloopt de bevrediging van deze behoeften   althans bij een ge¬zonde zwangerschap   vrij 
soepel en automatisch. Alvorens een behoefte zich aandient als een tekort wordt hij alweer 
bevredigd. De foetus heeft daardoor geen bewustzijn van het feit dat hij en de moeder twee aparte 
wezens zijn, die slechts door de navelstreng aan elkaar verbonden zijn. Het kind ervaart de moeder 
en zichzelf als een eenheid. 
Vanaf de geboorte moet een kind echter leren dat behoeften niet langer automatisch bevredigd 
worden en dat hij daar wel eens   soms zelfs lang   op moet wachten. In een gezonde situatie zal een 
kind dit uitstel van behoeftebevrediging over het algemeen goed Ieren hanteren, omdat hij merkt dat 
de oerbevrediging uiteindelijk wel komt. Hij leert te vertrouwen op de wereld en daarmee op zichzelf 
Tevens leert een kind door te ervaren dat zijn behoeften niet meteen vervuld worden, ook dat de 
wereld en hij geen eenheid zijn en er een onderscheid bestaat tussen ik en de wereld. Vanuit het 
vertrouwen dat hij ontwikkeld heeft, zal hij dit onderscheid echter onder ogen durven zien en zich 
verder durven ontwikkelen tot een zelfstandig autonoom individu. 
 
We hebben allemaal wel eens als kind heel lang moeten wachten op de bevrediging van een 
behoefte, en soms jam die helemaal niet. Soms werd zelfs het uiten ervan meteen al 'afgestraft'. Nu 
heeft dit niet altijd dramatische gevolgen voor de ontwikkeling als persoon. Het niet krijgen van een 
snoepje of ijsje zal niet gauw leiden tot problemen op latere leeftijd. Ook niet als meer wezenlijke 
behoeften een keer niet bevredigd worden. Er staan dan genoeg positieve ervaringen tegenover die 
deze ene keer compenseren. 
 
Innerlijk conflict 
Als echter deze wezenlijke behoeften zoals de behoefte aan liefde, warmte en aandacht steeds of 
langere tijd niet bevredigd of geuit mogen worden, dan kan dit wel gevolgen voor de verdere 
ontwikkeling hebben Bij het kind kan namelijk twijfel ontstaan aan de 'terechtheid' van de eigen 
behoeften. 'Mag ik dit eigenlijk wel willen   Heb ik er wel recht op?' 
Het is belangrijk om ons hierbij te realiseren, dat voor een klein kind de ouders onfeilbaar zijn. In de 
ogen van een klein kind kan een vader of moeder niet slecht zijn, geen gebreken hebben. Als dus het 
kind zijn behoefte aan liefde en aandacht niet bevredigd ziet, vermoedt hij niet dat zijn ouders 
tekortschieten, maar kan hij niet anders concluderen dan dat hij het wel niet zal verdienen. 'Ik ben 
kennelijk niet goed genoeg’. 
Dit twijfelen aan jezelf, dit bang zijn dat je niet goed bent is een pijnlijke en kwetsende ervaring. Als 
een kind keer op keer dergelijke negatieve ervaringen opdoet, is iedere nieuwe negatieve ervaring 
een bevestiging van de voor¬gaande. Steeds weer opnieuw wordt de twijfel aan en het negatieve 
beeld van zichzelf aangewakkerd. De pijnlijkheid van de ervaring en de angst om weer gekwetst te 
worden nemen daarmee toe, net als de behoefte om zich ertegen te beschermen. Tegelijkertijd blijft 
er wel de wezenlijke behoefte aan liefde en aandacht, waaraan niet of nauwelijks tegemoet gekomen 
is. 
Zo zien we twee sterke tegengestelde polen ontstaan: enerzijds de behoefte aan liefde en aandacht 
en anderzijds de angst voor nieuwe kwetsuren en de behoefte zich daartegen te beschermen. 
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Aangezien beiden polen sterk zijn, ontstaat er een innerlijk conflict: 'Ik zou graag liefde willen en ik 
ben bang om weer afgewezen te worden.' 
 
Persoonlijkheid 
Om te kunnen overleven in zo’n pijnlijke situatie zal een kind er alles aan doen om de pijn niet steeds 
te hoeven voelen. leder kind doet dit op zijn eigen wijze, zoekt als het ware een persoonlijke 
oplossing voor dit innerlijk conflict. Deze oplossing wordt na verloop van bid een heel eigen manier 
van leven en vormt geleidelijk aan iemands persoonlijkheid. 
Op zich ontwikkelt ieder mens een ei¬gen persoonlijkheid op basis van wat hij zelf in huis heeft en de 
reacties vanuit de omgeving. En aangezien ieder mens zich als kind wel eens gekwetst heeft gevoeld. 
zal ieders persoonlijkheid er deels zijn om de pijn van deze vroegere ervaringen te verdrijven. Met 
andere woorden, bij ieder van ons dient onze persoonlijkheid er deels ook voor om het gekwetste 
kind in ons te beschermen tegen nieuwe kwetsuren. Sommige mensen hebben zich als kind echter 
dermate ernstig en vaak ge¬kwetst gevoeld, dat de pijn heel groot is.  
 
De persoonlijkheid die zo'n kind ontwikkelt, dient er dus voor om de hevige pijn van de kwetsuren en 
het innerlijk conflict op te lossen. Voor alle duidelijkheid: de kwetsuren waarover ik hier spreek 
hoeven niet altijd door de ouders aangedaan te zijn. Ook een kind dat op zeer jonge leeftijd lang in 
een ziekenhuis moet verblijven of waarvan de moeder op jonge leeftijd overlijdt, loopt kwetsuren op. 
Het is dus beslist niet zo dat kwetsuren te allen tijde te wijten zijn aan 'slechte' ouders. 
Voor sommige kinderen kan de kwetsuren zeer ernstig zijn. Zo'n kind zal zoeken naar een gedrag, 
een manier van reageren om ofwel de pijn en het conflict te vermijden, dan wel zo min mogelijk te 
voelen. Indien hij zo’n persoonlijke manier gevonden heeft hij deze voortaan steeds opnieuw 
toepassen. De oplossing wordt uiteindelijk tot een 'gefixeerde oplossing een gefixeerde 
persoonlijkheid', die zich niet makkelijk meer laat veranderen. Een persoonlijkheid die steeds minder 
open staat voor (positieve) invloeden van buitenaf. 
 
Herhaling 
Hoe iemands persoonlijkheid zich uiteindelijk op basis van dit innerlijk conflict verder ontwikkelt 
hangt sterk samen met de leeftijden levensfase waarin de kwetsuren en het innerlijk conflict zijn 
ontstaan. Of iemand vanaf zijn geboorte gekwetst is geworden of daarna toen hij 1½ of 2 Jaar oud 
was, maakt een duidelijk verschil. 
Dit heeft onder andere te maken met de beleving van de werkelijkheid op die leeftijd en de 
ontwikkelingstaak waar het kind in die levensfase mee bezig is. Zo zien we dat het innerlijk conflict op 
verschillende manieren tot uiting kan komen en dus tot verschillende gefixeerde persoonlijkheden 
kan leiden, tot verschillende vormen van complex gedrag. 
Bij veel mensen lijkt de oorspronkelijke kwetsende ervaring zich steeds weer te herhalen, ook nog op 
latere leeftijd Iemand die zich als kind afgewezen heeft gevoeld door zijn ouders, wordt bijvoorbeeld 
op zijn verdere levensweg met meerdere nieuwe ervaringen van afwijzing geconfronteerd 
(echtscheiding, ontslag, kinderen die niet meer langskomen ... ) juist deze herhaling draagt ertoe bij 
dat de pijn van het ge kwetste kind steeds opnieuw in alle hevigheid gevoeld wordt, met als gevolg 
dat de persoon zich nog meer vastbijt in zijn bescherming, in zijn gefixeerde persoonlijkheid De 
persoon zal nu helemaal niet gauw meer veranderen, de angst om de persoonlijkheid de 
bescherming los te laten is veel te groot geworden. 
 
Uitgangspunt 
Het is belangrijk om ons dit alles goed te realiseren op het moment dat we op de afdeling met 
oudere mensen met complex gedrag te maken krijgen. Dit gedrag is dus bijna altijd het resultaat van 
een leven waarin de persoon meerdere malen diep gekwetst is geworden (Complex gedrag dat een 
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direct gevolg is van een hersentrauma, staat hier buiten.) Streven naar verandering in dit gedrag van 
de persoonlijkheid, is haast bij voorbaat een onbegonnen zaak. Bovendien bevestigen we daarmee 
opnieuw het feit dat de persoon ook nu weer niet welkom is, het weer niet goed doet, weer 
afgewezen wordt. Met andere woorden:  
we voegen  de zoveelste bevestiging van de oorspronkelijke, kwetsende ervaring toe. 
 
Uitgangspunt voor de omgang met complex gedrag is de acceptatie van de persoon zoals deze nu is.  
 
Dit is natuurlijk makkelijker opgeschreven dan gedaan. Je zult maar dag in dag uit voor zo'n bewoner 
moeten zorgen, terwijl je er ook nog tien andere in die huiskamer hebt waar je aandacht aan wilt 
geven. Dit neemt niet weg dat het startpunt hier ligt of we het altijd waar kunnen ma¬ken is een 
tweede. 
Daarmee komen we bij een volgend belangrijk uitgangspuntvoor de omgang: 
de acceptatie van jezelf zoals je nu bent 
 
Ieder van ons heeft zijn eigen behoefte en gevoelens, grenzen en beperkingen. Ook als team ben je 
beperkt in je mogelijkheden. Wanneer we van onszelf blijven eisen dat we meer doen dan we feitelijk 
kunnen, dan leidt dat onherroepelijk tot frustratie. In die zin is het goed om voor ogen te houden dat 
je op iemands tachtigste niet meer kunt goedmaken wat hij daarvoor tekort gekomen is. Je kunt er 
hooguit naar streven er geen nieuwe negatief bevestigende ervaringen aan toe te voegen. En zelfs 
dat is bijna niet haalbaar. Feitelijk vervul je als verzorgende voor de bewoner deels de rol van de 
liefhebbende ouder. Je staat de bewoner bij of neemt van hem over wat hij zelf niet (meer) kan, 
zowel in lichamelijk als psychisch opzicht. Het gevaar van deze rol is wel, dat je als verzorgende 
regelmatig emotionele reacties van de bewoner naar je toe krijgt, die eigenlijk bij de oorspronkelijke 
ouder horen. We noemen dit verschijnsel 'overdracht'. Al is het dan niet echt zo bedoeld. 
Als verzorgende voel je je vaak wel persoonlijk aangesproken en reageer je soms feller dan je 
eigenlijk zou willen, je geeft ongemerkt soms precies dezelfde reactie als de oorspronkelijke ouder. 
Dit heet 'tegenoverdracht'. 
Het is belangrijk om dit verschijnsel van overdracht en tegenoverdracht bij de bewoner en jezelf te 
leren onderkennen, aangezien je het dan beter kunt leren hanteren. 
 
Achterdochtig 
Laten we eens naar een voorbeeld van complex gedrag kijken, zoals dat zich binnen de afdeling kan 
voordoen. Er zijn bewoners die iedereen en alles wantrouwen. Ze houden continu hun omgeving 
sterk in de gaten uit angst dat iemand hen (weer) wil benadelen. Vanuit hun achterdocht hebben 
deze mensen, ook vaak de neiging om anderen de schuld te geven aan alles dat hen overkomt, van 
alles dat fout is gegaan en fout gaat in hun leven, inclusief ziekte en ouderdom. Ze maken daar¬om 
vaak een verbitterde indruk. 
De kans dat deze mensen doorschieten in hun angst en wantrouwen en van daaruit waanideeën 
gaan vormen is erg groot. Bijvoorbeeld ontwikkelen ze het idee dat iemand hen wil vergifti¬gen, 
waardoor ze niet meer willen eten of ze weigeren te gaan slapen, want dan worden alle spullen 
gestolen. 
Vaak ligt de oorsprong voor deze vorm van complex gedrag al heel vroeg in de kindertijd, namelijk in 
het eerste jaar. Volgens de Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Erikson is de belangrijkste taak van 
een baby in het eerste levensjaar het krijgen van vertrouwen in de wereld en in zichzelf. Als een kind 
in deze fase van zijn bestaan ge¬kwetst wordt, doordat zijn behoeften niet bevredigd worden, zal hij 
geen 'basisvertrouwen' kunnen ontwikkelen en blijven hangen in een 'basiswantrouwen'. Hij zal de 
wereld niet als een veilige, warme omgeving ervaren, maar zal steeds op zijn hoede zijn uit angst 
voor nieuwe kwetsuren.  
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Ook impulsen van binnenuit (behoeften, gevoelens) kan hij wantrouwen aangezien het kind de 
wereld en zichzelf nog sterk als een eenheid ervaart en bij de conclusie' kan trekken dat zijn 
behoeften   omdat ze niet bevredigd worden   waarschijnlijk niet goed zijn In het meest extreme 
geval kan een kind zelfs de conclusie trekken dat hij kennelijk niet hoort te leven. 
 
Vanuit het wantrouwen zal het kind ook later iedereen steeds goed in de gaten houden uit angst dat 
hij weer beduveld wordt. 
Toch blijft ook dit kind de behoefte aan liefde bestaan en zal hij zeker in het begin nog pogingen 
ondernemen om te zien of er toch wellicht iemand is die onvoorwaardelijk te vertrouwen is. Het kind 
zoekt eigenlijk naar een vol¬maakte andere persoon. Aangezien niemand volmaakt is, is de kans 
groot dat elke nieuwe persoon toch een keer een steekje laat vallen. Voor het kind dat toch al 
iedereen wantrouwde is dit de zoveelste bevestiging van de oorspronkelijke conclusie dat je niemand 
kunt vertrouwen. Achterdocht is de verstandigste houding. De afwerende, achterdochtige houding is 
hun gefixeerde oplossing geworden; hun gefixeerde persoonlijkheid. 
Het is niet verwonderlijk dat deze mensen niet snel tot intieme relaties komen, aangezien de 
volmaakte partner niet zomaar te vinden is. Voor zover ze wel intieme relaties zijn aangegaan, zijn ze 
ook daar vaak in teleurgesteld geraakt. Aangezien hun partner vast wel eens een steekje heeft laten 
vallen of niet langer kon omgaan met het wantrouwen en hen in de steek heeft gelaten. deze 
ervaring was weer een bevestiging van de oorspronkelijke kwetsende ervaring (herhalingspatroon). 
 
Benadering 
Aangezien de angst bij deze mensen ertoe heeft geleid dat ze steeds verder gefixeerd zijn geraakt in 
hun wantrouwen, is het in de eerste plaats belang¬rijk  om zoveel als mogelijk is, nieuwe angst te 
voorkomen. Dit kan onder andere door duidelijke afspraken en een duidelijke structuur, waar 
iedereen zich aan moet houden. Als het al belangrijk is om steeds na te komen wat je belooft en 
afspreekt, is het bij deze bewoners echt een must. Met andere woorden: beloof geen dingen die je 
niet kunt nakomen. 
Je kunt veiligheid bieden door de bewoner overdag in een rustige, overzichtelijke leefruimte 
(eventueel de ei¬gen kamer) te plaatsen. Veiligheid betekent ook dat je tijdig inspeelt op het gedrag 
van de bewoner. Soms kun je namelijk aan zien komen dat de bewoner in een negatief spiraal komt. 
De achterdocht tilt zich dan in eerste instantie in een stekelige opmerking maar escaleert geleidelijk 
aan tot steeds sterkere verwijten of zelfs tot de medebewoners, personeel of familie gerichte 
agressie. Indien je kunt ontdekken wat de eerste tekenen van zo’n negatieve spiraal zijn, kun je er op 
inspelen, waardoor je mogelijk erger kunt voorkomen.  
Aangezien veel van deze mensen negatieve ervaringen hebben met intieme relaties, zullen ze ook 
binnen de afdeling niet snel intieme relaties aanknopen met medebewoners en personeel. Toch blijft 
het zinvol om de bewoner zoveel mogelijk door eenzelfde verzorgende te laten verzorgen. Enerzijds 
kan dit de bewoner misschien toch helpen om enig vertrouwen te krijgen in een vaste persoon, 
anderzijds leert de verzorgende de bewoner steeds beter kennen in zijn behoeften, angsten en 
gedrag. De verzorgende moet dit natuurlijk wel op kunnen brengen. 
Realiseer je echter wel dat je niet volmaakt bent. En toch is dat, wat deze bewoners eigenlijk van je 
verlangen Je zult het dus niet snel goed doen. Ook dit keer geldt weer: de bewoner veranderen zal 
niet lukken; het vertrouwen van de bewoner winnen zal dus niet gemakkelijk zijn. We kunnen er 
hooguit streven de achterdocht niet verder te bevestigen door zo zorgvuldig mogelijk met de 
bewoner en diens angsten om te gaan. 
 
ACCEPTATIE IS HET SLEUTELWOORD 
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In het vorige zagen we dat kwetsende ervaringen in de kindertijd de oorsprong kunnen zijn van 
complex gedrag bij ouderen. Een vorm van complex gedrag, namelijk extreme achterdocht, werd 
alvast onder de loep genomen.  
In dit artikel passeren nog drie vormen de revue: onredelijkheid, buitengewoon claimend gedrag en 
'aanstellerij'. 
 
Er zijn bewoners, die niet of nauwelijks in staat zijn om rekening te houden met an¬deren. Wat zij 
willen, moet meteen gebeuren. Als ze een bepaalde mening zijn toegedaan, wordt deze zon¬der 
doekjes erom geuit. Of dit kwetsend is of niet laat hen koud. Kortom, ze zijn onredelijk. 
 
Emotionele verwaarlozing 
Dergelijk gedrag komt voort uit het feit, dat ze als kind emotioneel sterk verwaarloosd zijn. Vaak 
waren ze ongewenst of konden hun ouders hen geen warmte en liefde geven omdat zij dit zelf als 
kind nooit gekregen hebben. 
De band met de ouders berustte vooral op angst en strijd. Het ene moment was er wel aandacht, als 
de ouder misschien iets gedaan wilde hebben van het kind.  
Het volgende moment werd het kind de huid vol gescholden. Dit onberekenbare maakte de situatie 
eng en leidde ertoe dat het kind als het ware een harnas om zich heen optrok om zich te beschermen 
tegen nieuwe kwetsuren. In plaats van af te wachten hoe de situatie zou uitpakken, ging het kind 
voortaan maar meteen de strijd aan. 
Een echte warme gevoelsband hebben ze vaak niet gekend. Voor zover ze een partner gehad 
hebben, is ook deze relatie er vaak een van strijd geweest. 
Het is dus niet verwonderlijk dat het binnen de afdeling ook net lijkt of deze bewoners continu de 
strijd met je aan¬binden. Toch kunnen ze ook heel aardig en innemend zijn, zolang hen maar niets in 
de weg gelegd wordt of er geen verschil van mening ontstaat. Hun ver¬trouwen in de medemens is 
echter zo wankel, dat er maar iets verkeerd hoeft te gaan of ze gaan verschrikkelijk te keer. Vaak zien 
we dat deze mensen anderen 'gebruiken' voor eigen doeleinden. Aangezien ze als kind niet geleerd 
hebben rekening te houden met de gevoelens van anderen, kunnen deze mensen heel makkelijk 
anderen manipuleren. Dat de ander hier mogelijk schade van ondervindt is niet hun zaak. 
 
Streng en zakelijk 
Deze bewoners kunnen veel problemen geven. Zolang alles gaat zoal zij willen kunnen ze heel 
vriendelijk en innemend zijn. Hierin schuilt echter gelijk al een risico, want voor je het weet word je 
als personeel verleid tot acties of tot toezeggingen waar je achteraf spijt van hebt.  
Voor de omgang met deze mensen is daarom in de eerste plaats een structuur nodig, met duidelijke 
grenzen en afspraken waar een ieder zich  heel consequent aan moet houden. 
Bijvoorbeeld: welk gedrag kan wel en niet getolereerd worden binnen de afdeling; wat verwachten 
we van de bewoner ten aanzien van zijn zelfzorg. 
Je zult als team één lijn moeten trekken, want anders wordt de situatie zo wel voor de bewoner als 
voor het team heel onduidelijk. Dit blijkt in de praktijk echter heel moeilijk haalbaar, je hebt nu 
eenmaal met wisselende stagiaires, leerlingen en uitzendkrachten.  
Daarnaast heeft gewoon niet iedereen direct door dat het gedrag van de bewoner bedoeld is om te 
manipuleren. Zelfs zeer ervaren psychotherapeuten en psychiaters gaan bij deze mensen nog 
regelmatig in de fout. Bovendien leert iedere verzorgende en verplegende juist om zo veel mogelijk 
in te gaan op de behoeften en wensen van de individuele bewoner. Deze houding werkt bij deze 
bewoners soms precies averechts. Bij hen is streng en zakelijk optreden nodig. 
Het lijkt mij dan ook een terechte vraag of deze bewoners wel thuis horen op een gewone afdeling 
binnen een verzorgings-  of verpleeghuis. Vaak kun je deze bewoners niet het houvast en de grenzen 
bieden die ze eigenlijk nodig hebben. Hierdoor ontsporen ze eerder en vaker dan binnen een 
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duidelijke behandel structuur. Ook als personeel loop je hier duidelijk tegen je grenzen aan. Het lijkt 
daarom beter deze bewoners onder te brengen in een afdeling met speciaal daarvoor opgeleid 
personeel of in individuele gevallen een bewoner tijdelijk over te plaatsen naar een psychiatrisch 
ziekenhuis. 
Een andere vorm van complex gedrag vertoont de “claimende” bewoner, de bewoner die op een 
heel moeilijke te negeren wijze aandacht van het personeel opeist. Er zijn bijvoorbeeld bewoners, die 
continu achter het personeel aanlopen en vragen om hulp of duidelijkheid. Zodra ze even alleen 
gelaten worden raken ze in paniek en roepen om een zuster of gaan ernaar op zoek. 
 
Verlatingsangst 
We zien dit gedrag veel bij bewoners die als kind voor langere tijd van de ouders gescheiden zijn 
geweest of waar¬bij bijvoorbeeld de moeder jong is over¬leden. Het kind voelde zich zo vreselijk 
verlaten en angstig, dat het zich letter¬lijk vastklampte aan de ouders zodra deze weer terug waren 
of aan de over¬blijvende ouder. De angst om opnieuw verlaten te worden is het doen en laten van 
het kind gaan bepalen. Als reactie hierop zie je bij ouders nogal eens één van de volgende reacties. 
Omdat het zo verschrikkelijk angstig is, gaan de ouders   soms uit schuldgevoel voortaan enorm 
behoedzaam met het kind om en proberen het als het ware voor iedere volgende angstsituatie te 
beschermen. Het kind leert daardoor niet zijn angst te verwerken en blijft een angstig kind dat keel 
zorg en aan¬dacht nodig heeft. 
Ook kan er bij de ouders irritatie ontstaan. Dit zal door het kind onmiddellijk gevoeld worden als een 
nieuwe dreiging van verlating. Het kind klampt zich nog sterker aan de ouder vast die op een gegeven 
moment helemaal dol wordt van het kind. Een vicieuze cirkel ontstaat. waar zowel ouder(s) als kind 
in vastlopen, 
in beide situaties wordt de angstsituatie niet verwerkt en blijft deze een bepalende rol spelen in het 
leven van het kind. 
Vaak zie je dat dergelijke kinderen als volwassene een partner zoeken/vinden die heel zorgzaam met 
hen omgaat en waar ze sterk op kunnen leunen. De angst blijft, maar minder op de voor¬grond. Als 
de partner echter komt te overlijden, en daarmee de oorspronkelijke negatieve ervaring zich 
'herhaalt', zie je deze mensen enorm terugvallen in hun oude angsten. Als er kinderen zijn, zal de 
oudere daar in eerste in¬stantie een beroep op doen, maar na op¬name in het verzorgings  of 
verpleeghuis zullen ze steeds meer vragen van het verzorgend personeel. 
 
Afspraken 
Bij sommige claimende bewoners werkt het goed om met hen af te spre¬ken wanneer je langs zult 
komen, bij¬voorbeeld een half uur later. De te overbruggen tijd moet niet te lang zijn, want anders 
wordt de bewoner toch weer bang en werkt het niet. 
Ook kun je binnen het team afspraken dat de bewoner daarnaast twee maal per dag een kwartier 
onverdeelde aandacht krijgt van een verzorgende Deze maakt zich gedurende die tijd volledig vrij 
voor de bewoner, Het beste kun je je dan met de bewoner terugtrekken in een rustige ruimte waar je 
niet gestoord wordt. 
Belangrijk is ook het voorkomen van irritatie bij jezelf als verzorgende. Nu zal dit nooit volledig lukken 
maar je komt al een heel eind wanneer je je irritatie voor kunt zijn. Bijvoorbeeld door in plaats van af 
te wachten tot de bewoner jou opeist, uit jezelf op de bewoner af te stappen. Dit geeft 
onherroepelijk een andere sfeer en beleving aan het contact. Er is nog geen sprake van irritatie, 
waardoor het contact ook geen negatieve lading heeft. Aan het eind kun je voor een volgende keer 
afspreken. Bij sommige bewoners werkt het gebruik van een kookwekker uitstekend. Tussentijds kun 
je de bewoner dan wijzen op de gemaakte afspraak. Op deze wijze kun je met heel wat minder 
irritatie en soms ook minder tijdsinvestering een dienst doorkomen. (Dergelijke afspraken werken 
natuur¬lijk niet bij sterk vergeetachtige bewoners.) Ook voor de bewoner verloopt zo het contact 
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veel prettige. Want juist irritatie bij het personeel wordt door de bewoner gezien als een afwijzing. 
Hierdoor komt de oude angst weer boven en doet de bewoner een nog groter beroep op de 
verzorging. 
Voor sommige bewoners kan het ook helpen, wanneer ze door een kleine groep vaste verzorgenden 
geholpen worden. Dit is wel een extra belasting, maar soms zijn er verzorgenden die minder snel 
geïrriteerd raken of die een ‘zwak plekje’ hebben voor deze bewoners en zo’n belasting aankunnen. 
Wat ook zeker te overwegen valt, is het aanbieden van kleine overzichtelijke bezigheden aan de 
bewoner. Soms is het namelijk de verveling of leegte, die bij de bewoner het claimgedrag versterkt. 
Toch zullen er bewoners blijven, bij wie dit allemaal niet voldoende is. Op zo'n moment zul je als 
verzorgende, als team, moeten leren accepteren dat meer niet mogelijk is. Dat is niet eenvoudig, 
maar als je van jezelf meer eist dan mogelijk is, frustreer je jezelf alleen maar. Die frustratie slaat al 
snel om in irritatie en dan zitten we weer in de vicieuze cirkel. 
 
Aanstellerij 
De laatste soort bewoner die we hier bespreken is de ‘aanstellerige' bewoner. 
Dit is de bewoner die zich op de meest vreemde wijze gedraagt om daarmee de aandacht te trekken 
van het personeel of om iets gedaan te krijgen. Sommigen laten zich bijvoorbeeld op de grond vallen 
en blijven daar liggen tot het personeel hen komt helpen. Hun gedrag heeft iets onechts, ze voeren 
als het ware een theaterstuk op om de aandacht van de omgeving af te dwingen. 
Als personeel zou je het gedrag aan de ene kant liever willen negeren, maar tegelijkertijd weet je 
diep van binnen dat iemand dit gedrag niet voor niets vertoont. Iemand moet wel ontzettend in nood 
zitten, wil hij zich zo vreemd gedragen om aandacht te krijgen. 
Als kind hebben deze mensen vaak ook zulk extreem, overdreven gedrag moeten vertonen eer ze 
aandacht kregen van hun ouders. Vanuit het 'succes' van zulk gedrag is het kind dit gaan her¬halen, 
wanneer ze door een kleine halen en, als succes uitbleef, er nog een groep vaste verzorgenden 
geholpen schepje bovenop gaan doen. 
Gaandeweg zien we dat zo iemand steeds verder gaat in het dramatiseren of overdrijven. Steeds 
engere kwalen of gebeurtenissen worden aangewend, steeds mooiere, indrukwekkende verhalen 
verzinnen. De persoon zelf gelooft heilig in de echtheid ervan, er is geen sprake van bewust bedrog. 
Ook de naaste omgeving is meestal volledig overtuigd en past zich aan aan de ‘ingebeelde' ziekte of 
handicap. Als zo'n persoon door het verlies de partner of het vertrek van de kinderen, alleen komt te 
staan dan zal eerste instantie een dramatisch beroep gedaan worden op buren en kennissen. Dezen 
zullen zich ofwel behulpzaam opstellen gezien de ernst van de situatie, ofwel de persoon volledig 
afwijzen omdat ze het gedrag zien als aanstellerij. 
 
Liefdevolle begrenzing 
Bij opname in het verpleeghuis komen we zo'n zelfde tweedeling tegen bij het personeel. Aan de ene 
kant personeelsleden die overtuigd zijn van de echtheid van de situatie en hun collega's 
liefdeloosheid verwijten, aan de andere kant personeelsleden die zich ergeren aan de aanstellerij en 
aan collega's die er in trappen. 
De waarheid ligt ook hier in het midden. In zekere zin is het gedrag een vorm van aanstellerij, maar 
het wil nog nogal iets zeggen over iemands situatie. Als hij zich in zulke bochten wringt om de 
aandacht van anderen te krijgen. Het is dan ook belangrijk om in de omgang oog te hebben voor dit 
gekwetste kind, dat kennelijk vroeger nooit de aandacht op een normale wijze gekregen heeft. 
Anderzijds kun je natuurlijk niet volledig meegaan in alle wensen van deze bewoner. Er zijn nu 
eenmaal ook nog andere bewoners die aandacht nodig hebben. Het is daarom zaak om zowel oog te 
hebben voor het gekwetste kind als grenzen te stellen aan het gedrag. Ik zou hier willen spreken van 
liefdevolle begrenzing. 
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Het liefdevolle komt tot uiting in de wijze waarop je reageert op het gedrag van de bewoner. Op een 
rustige toon maak je de bewoner duidelijk dat dit gedrag niet nodig is en tegelijkertijd dat je 
aandacht zal geven aan zijn vraag of behoefte.  
 
Bijvoorbeeld tegen mevrouw Karels die op de grond is gaan liggen: 
‘Mevrouw Karels staat u even op. Ik kom over tien minuten bij u om u te helpen.’ 
Het team moet er natuurlijk wel alert op zijn, dat zulk gedrag inderdaad niet meer nodig is om 
aandacht te krijgen. Juist de bewoners die gillen, dreigen te vallen of op de grond liggen krijgen veel 
aandacht, terwijl de bewoners die stil en rustig in een stoel zitten vaak vergeten worden. Dan hoor je 
nogal eens ‘ 'Wat is ze lekker stil hè, laten we haar maar met rust laten'. Als we niet uitkijken belonen 
we het vreemde gedrag met aandacht, terwijl we het gewenste gedrag vergeten. 
Het is dus belangrijk om vooral ook aandacht te geven aan de bewoner wan¬neer deze rustig in een 
stoel zit of lekker bezig is. Daarnaast geldt ook hier, dat duidelijke afspraken in het team en met de 
bewoners over bijvoorbeeld de tijden dat ze geholpen worden positieve resultaten kunnen hebben. 
 
Ik heb in dit artikel inzicht willen bieden in de achtergronden van bewoners met complex gedrag en 
enkele handreikingen bij een aantal veel voorkomende gevallen van dergelijk complex gedrag. Wat 
daarin centraal staat is dat achter dit gedrag vaak een gekwetst kind schuilgaat. Hoe oud iemand ook 
is, hij zal altijd zijn gekwetste kind bij zich blijven dragen, zolang diens kwetsende ervaring niet 
verwerkt is. Streven naar verandering zonder hier oog voor te hebben zal vaak alleen tot nieuwe 
kwetsuren leiden waardoor de gefixeerde persoonlijkheid zich nog sterker zal handhaven. 
Acceptatie is dan ook een belangrijk sleutelwoord in de omgang. Om de bewoner te kunnen 
accepteren zoals hij is, is het nodig dat de verzorgende en verplegende zichzelf ook accepteert zoals 
hij of zij is, met alle kwaliteiten maar ook alle beperkingen. Zoiets vraagt vooral om collegiale 
ondersteuning. Dit betekent een goede sfeer binnen het team, waarin je op elkaar kunt rekenen en 
vooral ook samen met el¬kaar even stoom kunt afblazen. Hoe meer je als teamleden openstaat voor 
elkaar en op elkaar kunt rekenen des te beter kun je omgaan met de vaak onoplosbare situatie van 
deze bewoners. De vraag is dan niet meer: hoe kunnen we de situatie of de bewoner veranderen, 
maar veel meer: hoe kunnen we de situatie samen leren hanteren. 
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Omgaan met ouderen    
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk willen we handvaten geven voor het omgaan met ouderen. In de nu volgende 
paragrafen geven we aan hoe je je als hulpverlener of zorgverlener kunt opstellen om ouderen 
zoveel mogelijk te steunen. We zullen uitgaan van de ‘levensloopbenadering’: we bekijken wat 
belangrijk is om te weten als ouderen over hun levensloop praten en we bekijken hoe je omgaat met 
wat ouderen daarover vertellen. 
In een leven gebeuren veel dingen. Als ouderen erop terug kijken, dan zijn er grofweg twee groepen 
gebeurtenissen: 
 
- gebeurtenissen waar met plezier op teruggekeken kan worden; herinneringen die eventueel 
kunnen helpen om nieuwe opgaven die het leven met zich meebrengt gemakkelijker tegemoet te 
treden. 
 
- gebeurtenissen waarop met pijn en smart teruggekeken wordt en die wellicht middels 
gesprekken verwerkt kunnen worden. 
 
In dit hoofdstuk zullen we de volgende zaken bespreken. Eerst zullen we het begrip ‘belangrijke 
levensgebeurtenissen’ (BLEG) verder uitwerken. Vervolgens kijken we naar het levensverhaal en naar 
de therapievormen die ouderen ondersteunen bij het omgaan met BLEG’s. Als laatste zullen we 
bekijken hoe je ouderen kunt steunen in het rouwen om zaken die misgegaan zijn in het leven. 
 
Belangrijke levensgebeurtenissen: een aanvullende indeling 
Zoals we reeds vertelden, beleeft een mens BLEG. Gebeurtenissen worden tot BLEG’s doordat ze aan 
onze hechtingen raken. Vervolgens onthouden we wat er gebeurd is op selectieve wijze, ook weer op 
basis van onze hechtingen. 
Gedurende ons leven slaan we deze selectie op in ons geheugen en bouwen we zo onze eigen 
autobiografie. 
 
Bij BLEG's is het van belang dat niet iedere BLEG hetzelfde is. 
-  Er zijn zogenaamde normatieve BLEG's, dat wil zeggen: belangrijke levensgebeurtenissen die 
veel mensen doormaken. Er zijn daarbij sequentïele BLEG’s te onderscheiden: deze vinden plaats op 
het tijdstip dat ze verwacht worden bijvoorbeeld huwen of kinderen krijgen. Daarnaast zijn er de 
non-sequentïele BLEG’s. Dat zijn levensgebeurtenissen die niet op het juiste moment plaatsvinden, 
bijvoorbeeld als een ongehuwde vrouw een kind krijgt. 
- Er zijn non-normatieve BLEG's. dat wil zeggen niet verwachte gebeurtenissen die vaak het 
leven van velen beïnvloeden, bijvoorbeeld rampen. 
- Heel belangrijk zijn de non-events , dat wil zeggen gebeurtenissen die verwacht werden maar 
niet plaatsvonden. Een voorbeeld daarvan is de verwachting en hoop dat je kinderen zou krijgen 
maar die komen niet. 
 
Voor BLEG’s is de beleving van belang. Ze worden veelal beschouwd als een mijlpaal, maar vaak zijn 
ze meer een proces en bestaan ze uit drie stadia: 
- de verwachting en voorbereiding 
- het plaatsvinden van de gebeurtenis 
- de verwerking ervan en het omgaan ermee 
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Bij het omgaan met BLEG’s blijkt dat de normale BLEG’s veelal leiden tot veel formele en informele 
steun van naastbestaanden, vrienden en kennissen. 
 
Levensgebeurtenissen 
Deze vormen een ander bestanddeel van de levensloop. Zij kunnen min of meer verbonden zijn aan 
je leeftijd. Je eerste baan, huwen, kinderen krijgen, en de leeftijd van pensionering liggen in bepaalde 
culturen en in bepaalde periodes redelijk vast. De levensloop speelt zich ook af tegen een historisch 
decor. Bepaalde gebeurtenissen zijn aan de geschiedenis verbonden, zoals economische crises met 
massa ontslagen, oorlogen en andere rampen, maatschappelijke veranderingen zoals de komst van 
de anticonceptiepil en de vrouwenemancipatie. Dit soort gebeurtenissen beïnvloeden veel mensen 
van dezelfde generatie op een vergelijkbare manier. Een bekend voorbeeld is de weerzin van veel 
oude mensen van nu tegen voedselverspilling, iets wat we soms zien als een gevolg van hun 
ervaringen met armoede of de hongerwinter. 
 
De invloed van levensgebeurtenissen wordt echter ook bepaald door de vraag hoe iemand deze al 
dan niet een plaats in zijn of haar leven heeft gegeven en daarmee omgaat. Dit geldt meestal in 
sterke mate voor zogenoemde niet normatieve ofwel persoonsgebonden gebeurtenissen. 
Aangenomen wordt dat deze vooral leiden tot verschillen tussen mensen ' van een bepaalde leeftijd. 
Voorbeelden zijn ziektes en ongevallen, grootouder worden, een bepaalde baan krijgen. Ieder zal 
daarop in zijn of haar leven een eigen antwoord moeten vinden. Wat dat antwoord zal zijn, wordt 
voor een belangrijk deel bepaald door de persoonlijkheid en geaardheid. En die geaardheid draagt op 
zijn beurt weer een stempel van de eerder genoemde invloeden. 
 
Episodes, mijlpalen, voorvallen en kruispunten 
Een andere bouwsteen zijn periodes die door iemand als afgebakend geheel worden ervaren, zoals 
dat lange verblijf in het sanatorium of het eerste, stukgelopen huwelijk. Dan wordt wel over episodes 
gesproken. Een episode, ofwel afgesloten periode, wordt doorgaans gevoelsmatig 'verder weg' in de 
tijd beleefd dan een periode die nog niet of kort geleden is afgesloten. Voor iemand die tien jaar 
geleden is gepensioneerd, lijkt het werkverleden in z'n geheel door¬gaans 'verder weg' dan voor 
degene die misschien zelfs eerder en op jongere leeftijd is gaan werken, maar daarmee pas kort 
geleden is gestopt. Zelfs de aanvangsperiode van het werk kan voor de recenter gepensioneerde als 
dichterbij worden beleefd.  
Mijlpalen zijn grote gebeurtenissen met doorwerkend karakter, zoals het vroeg¬tijdig overlijden van 
de huwelijkspartner. Zo'n gebeurtenis vergt meestal veel van het aanpassingsvermogen, en kan de 
verdere levensloop sterk beïnvloeden. In het geval van het overlijden van de partner dienen zich 
bijvoorbeeld vragen aan als: 'Kan ik over dit verlies heen komen?' 'Hoe leef ik verder; alleen of met 
een andere partner?' 'Wil ik nog kinderen met een andere partner, of niet?' Als iets geen merkbare 
invloed of gevolgen heeft voor de levensloop, wordt wel van een voorval gesproken. Voorbeeld 
hiervan is een gebroken been. Als iemand eenmaal daarvan hersteld is, kan hij zijn leven weer zoals 
gewend hervatten. Zo'n voorval heeft doorgaans geen beslissende invloed op de levensloop, en 
wordt achteraf meestal niet zozeer als ingrijpend ervaren. 
Momenten waarop een ingrijpende beslissing is genomen, worden wel belang¬rijke kruispunten 
genoemd. Voorbeelden zijn de beslissing te emigreren, te ver¬anderen van baan, of te verhuizen 
naar een verpleeg  of verzorgingshuis. Dergelijke kruispunten kunnen lang doorwerken; dat dit 
ingrijpende gevolgen heeft is vaak onontkoombaar. Zo'n beslissing dwingt vaak ook achteraf tot een 
persoonlijke stellingname. Bij de beslissing te scheiden kunnen zich achteraf   als iemand ontevreden 
is met diens nieuwe situatie   knellende vragen aandienen. 'Heb ik hier wel goed aan gedaan?' 'Had ik 
dit niet anders moeten doen?' 'Was dit te voorkomen geweest?' 'Wat zou er gebeurd zijn als ...’ 
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Geen videofilm 
Wanneer iemand herinneringen opdiept, laat hij geen videoband terugspoelen. Vanuit ons geheugen 
reconstrueren we het verleden, waarbij onze kennis van nu, onze gemoedstoestand en interpretaties 
het levensverhaal sterk kleuren. Het maakt wat dit aangaat niet zoveel uit, of we over de eigen of 
andermans levensloop praten. Er is altijd sprake van selectie, inkleuren, al dan niet bewust vergeten 
en 'verdraaien'. Er zal veel zijn weggelaten én toegevoegd. Mevrouw Stolp vertelde bijvoorbeeld: 'Als 
ik dan 's avonds laat de kinderen nog eens lekker kon instoppen, dan werd het me duidelijk waarom 
ik zo hard werkte. Ik deed het immers voor hen!' Misschien heeft mevrouw dit enkele maanden zo 
ervaren, en is dit beeld voor haar zo levendig en sterk geworden, omdat zij het steeds voor zichzelf 
herhaalde.  
Dat zij er overdag niet aan toe kwam tijd aan de kinderen te besteden, kreeg steeds minder gewicht. 
Aan de kinderen is juist voorbij gegaan dat zij voor moeder blijkbaar zo belangrijk waren. Zij zien het 
beeld van een altijd zwoegende moeder voor zich, niet wetende dat zij zich  althans naar haar idee 
en gevoel   juist voor hen zo inspande. Van dat nog eens lekker instoppen weten de kinderen nu niets 
meer af. Zij hebben het indertijd misschien niet eens bewust meegemaakt. 
 
Afhankelijk van onze stemming en situatie van nu reconstrueren we de vroegere ervaringen. Iemand 
die zijn idealen heeft kunnen waarmaken, zal een ander ver¬haal vertellen dan iemand die daarin 
naar eigen gevoel te kort schoot. Hoe zou mevrouw Stolp op haar leven terugblikken als het slecht 
met haar kinderen was afgelopen? Of als zij om welke reden dan ook depressief zou zijn? Iemand die 
diep in de put zit, zal desgevraagd als het over zijn leven gaat, vooral met verlieservaringen en 
dieptepunten voor de dag komen. De Hongaarse schrijver György Konrád zegt: 'Op de vraag naar de 
zin van het leven antwoordt iedereen met zijn levensloop.' Je kunt dit ook letterlijk opvatten: de zin 
die we beleven aan ons leven, bepaalt met welke herinneringen we komen en wat we erover 
vertellen. 
 
Over ieders leven is meer dan één verhaal te vertellen. De oudere zal met een ander verhaal komen 
dan diens werkgever of kinderen. Een jongere begeleider zal ook anders kijken naar de levensloop 
dan de oudere. Een mogelijke reden daarvan is dat hun positie tegenover de levensloop verschilt. De 
tijd om op terug te blikken is bij de oudere langer dan de tijd die hij in liet verschiet heeft. Voor de 
jongere ligt meer in het verschiet, de levensloop wordt ervaren als iets wat je (nog) in eigen handen 
kunt nemen.  
 
De jeugd van nu is opgegroeid met het idee van een maakbare toekomst. Gezegden als 'Loon naar 
werken' en 'Als je echt wil dan kun je alles bereiken' illustreren dat. Voor anderen golden indertijd 
andere maatstaven, zoals gesymboliseerd in het gezegde 'Wie voor een dubbeltje geboren is, zal 
nooit een kwartje worden'. De oudere kan vooral bezig zijn met het accepteren van en berusten in 
het leven dat geleefd is. Ook kunnen zich vragen aandienen als: 
- Hoe lang heb ik nog ter beschikking; wat wil ik daarin nog doen en wat moet mogelijk terzijde 
worden geschoven? 
- Wat vind ik zelf van wat ik tot nu toe gedaan heb? Was mijn leven de moeite waard? 
 
Ook verschillen tussen generaties spelen mee. Iemand zal nu anders terugblikken op zijn leven dan 
over tien jaar. Dit is ook zo als iemand zich beperkt tot het op rij zetten van de feiten en vanuit die 
optiek een chronologisch levensverhaal geeft. leder belicht dan verschillende voorvallen vanuit diens 
invalshoek en betrokkenheid, selectie is onvermijdelijk. De verschillen worden nog groter als je ook 
iemands geaardheid of de manier waarop hij gebeurtenissen ervaart, erin betrekt. Daarnaast kun je 
de levensloop vanuit thematische lijnen beschrijven: contacten, wonen, werken, financiën, intimiteit 
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enzovoort. Het geheel van alle lijnen is de levensloop; maar die lijnen kun je onmogelijk allemaal 
tegelijk zien. 
Zelfs de meest nauwkeurige en uitgebreide levensloopbeschrijving blijft daarmee een vertekend 
topje van de ijsberg. Op zich is dat geen probleem, we kunnen niet compleet zijn. Sterker nog: 
werken vanuit een bepaalde doelstelling bete¬kent selecteren, zoals we in het volgende hoofdstuk 
zullen zien. De invalshoek ofwel doelstelling van het levensboek bepaalt op welke gebeurtenissen het 
accent ligt als liet gaat om de vraag wat van de levensloop aan bod kan komen. 
 
Geen rekensom 
Net zo min als iemand is wat hij bezit, zo bestaan we ook niet 'alleen' uit wat we hebben 
meegemaakt. We zijn geen optelsom van wat we hebben meegekregen en meegemaakt. Meer 
dingen spelen een rol dan alleen belangrijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, welke kleine, dagelijks 
weerkerende voorvallen verdroeg iemand slecht, en welke alledaagse positieve ervaringen maakten 
hem juist beter bestand tegen teleurstellingen? Als kort na elkaar veel kleine tegenslagen 
voorkomen, kunnen ze elkaar wat de uitwerking betreft versterken, zodat zij iemands weerbaarheid 
de das omdoen. Dergelijke kleine details konden soms juist de doorslag geven als het ging om de 
vraag of iemand een belangrijke tegenvaller wel of niet kon verdragen.  
Vaak weten we van die kleine bijzonderheden weinig af Ook zaken die niet zijn gebeurd, maar waar 
iemand wel op hoopte, kunnen een stempel drukken op het levensverhaal. Als het krijgen van 
kinderen, het vinden van een partner of een promotie op het werk uitblijft, kan dat voor iemand een 
belangrijk gegeven zijn. 
Onverwachte gebeurtenissen kun je evenmin uitvlakken, zoals plotselinge werkeloosheid, scheiding, 
kinderen die eerder dan verwacht het huis uitgaan of de tiener die invalide raakt door een ongeval. 
Mensen hebben bepaalde ideeën over de vraag wat de juiste leeftijd is om te huwen, kinderen te 
krijgen, carrière te maken of met pensioen te gaan. Die vroeger normale leeftijdspatronen komen 
tegenwoordig op losse schroeven te staan. We kennen nu de 24 jarige topondernemer, de 60 jarige 
Italiaanse vrouw die nog kinderen krijgt en de 80jarige student die haar doctoraal haalt.  
Sommige mensen genieten van de grotere vrijheid en mogelijkheden tot ontplooiing. Anderen 
ervaren vooral de last van het zelf moeten kiezen. Wat we er ook van vinden: de levensloop wordt 
hierdoor meer gevarieerd. 
Van belang is dat doorgemaakte lotgevallen (bijvoorbeeld ontslag of verlies van een verwante) op 
zichzelf de lange termijngevolgen voor het welbevinden niet voorspellen. Dat heeft onderzoek naar 
ingrijpende levenservaringen geleerd. De betekenis van gebeurtenissen is persoons-  en situatie 
afhankelijk. Steun van naasten, eerdere ervaringen met tegenslagen en de lichamelijke conditie 
spelen ook mee, Als iemand na een bepaalde gebeurtenis danig van slag raakte of als diens leven een 
nieuwe wending nam, kan dat daarmee te maken hebben gehad. Dat hoeft echter niet zo te zijn, er 
kunnen ook heel andere oorzaken meespelen. Dat de ene bijzonderheid in de levensloop volgt op 
een andere, betekent nog niet dat die laatste door de eerste veroorzaakt werd. Verder hoeft een 
onprettige periode niet per se negatieve consequenties te hebben. Een crisis is een periode van 
verhoogde kwetsbaarheid, die iemand ook nieuwe mogelijk¬heden kan brengen. Ook voor de eigen 
persoonlijke ontwikkeling. Je kunt het in bepaalde periodes moeilijk hebben en er later toch sterker 
uit komen. Onverwacht ontslag kan een jarenlange nasleep van moeilijkheden betekenen, maar ook 
de aanzet blijken tot een andere baan, die prettiger is. Vaak geldt dat niet zozeer van belang is wat 
iemand heeft meegemaakt, maar hoe een en ander werd en wordt beleefd.  
 
Hieronder staan een paar voorbeelden met betrekking tot de vraag hoe iemand een miskraam kan 
ervaren en hoe dit aan een reactie te merken valt: 
- als een persoonlijk falen: 'Ik had niet zo lang door moeten werken.' 
- een onafwendbaar noodlot: 'Het was de wil van God.' 
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- iets wat anderen valt te verwijten: 'Als de dokter maar eerder was gekomen of krachtiger had 
ingegrepen.' 
We kunnen daarmee vanuit de levensloopinformatie geen rechtlijnige conclusies trekken in de zin 
van: 'Deze mevrouw heeft vroeger veel negatiefs meegemaakt, geen wonder dat zij nu depressief is!' 
Daarvoor is meer informatie en zijn duidelijke argumenten nodig. We worden niet bepaald door de 
gebeurtenissen die we tegenkomen; wel beïnvloeden we ons op de een of andere manier. Welke 
kant die invloed uit gaat, ligt niet vast. De vrouw die onverwacht weduwe wordt, kan langdurig van 
slag raken als zij afhankelijk was van haar man, en nu geen kans ziet haar eigen leven te leiden. 
Iemand die daarentegen door haar dominerende man sterk beknot werd, kan dan juist opbloeien. Als 
je van huis uit als norm meekrijgt dat status en geld belangrijk zijn, kun je daaraan je leven gaan 
wijden. De kans bestaat echter dat je je juist daartegen afzet en je leven in dienst van anderen stelt. 
Als je het van huis uit niet hebt meegekregen, zelf reparatieklussen uit te voeren, kan dat betekenen 
dat je die uitdaging ook later niet aangaat. Voor bepaalde mensen kan dit gemis juist de prikkel zijn 
om het één en ander onder de knie te krijgen. De invloed van thuis uit werkt dan wel door, maar op 
een andere manier. Je zit niet vast aan wat je hebt meegemaakt, maar je wordt er op een of andere 
manier wel door geraakt. 
 
Nergens op vastpinnen 
Het soms delicate en privacy gevoelige karakter van levensloopinformatie stelt grenzen aan het in 
kaart brengen van de levensloop. Per oudere en per situatie zal de begeleider steeds moeten 
afwegen wat zij nog wel en wat ze niet meer kan en moet vragen. Helpt liet je verder als je precies 
weet hoe fout iemand tijdens de oorlog is geweest? Of dat hij overspel heeft gepleegd?  
leder heeft wel eens iets gedaan (of nagelaten) waarvan hij of zij achteraf spijt had. Mevrouw Stolp 
zal misschien nu over haar stukgelopen huwelijk piekeren: 'Had ik dit toen niet kunnen voorkomen? 
Waarom heeft het zo moeten lopen?' Misschien heeft zij hierover gevoelens van schaamte, schuld, 
berouw, verdriet of boosheid. Feit blijft dat er indertijd genoeg drijfveren waren voor die keuze en 
haar beslissing; anders was het echtpaar wel samen doorgegaan. Via sommige vragen kan duidelijker 
worden dat het bijna wel zo moest lopen als het gegaan is. Waarin 'klikte' het niet tussen de 
echtelieden, en welke gevolgen had dat? Misschien streefde zij wel heel andere dingen na dan haar 
man, bleek de kloof tussen beiden te groot. Het kan verder zo zijn dat mevrouw door eerdere 
ervaringen en teleurstellingen meer gevoelig was geworden in haar verwachtingen ten aanzien van 
haar eigen huwelijk. 'Mijn man moet koste wat het kost altijd goudeerlijk zijn; bij mijn ouders heb ik 
ondervonden hoe slecht het is als het daaraan ontbreekt.' Weer een ander gegeven kan zijn, in welke 
omstandigheden het echtpaar met elkaar moet omgaan. Zijn er bijvoorbeeld grote financiële 
problemen, is er zorg voor veel kinderen, hoe oordeelt de omgeving over een scheiding? Via deze en 
andere kwesties kunnen dergelijke 'kronkels' in de levensloop begrijpelijker worden.  
 
Achteraf is het altijd makkelijker praten, of het nu over je eigen levensloop gaat of over die van een 
ander. Er zit wel iets in de Friese spreuk 'Als je van de achterkant naar de koe kijkt, zie je alleen het 
gat.' Iedere levensloop kent verder zijn toevalligheden wat betreft voorvallen, historische 
ontwikkelingen, de reactie van de oudere daarop, enzovoort. Door die toevalligheden zal ieder 
levensverhaal ogenschijnlijke tegenstrijdigheden bevatten. 
De ene keer reageren we op een tegenslag zus, de andere keer zo. Dat is niet vreemd, want wat we 
op onze weg tegenkomen en hoe we daarmee omgaan, hangt ook wel eens als los zand aan elkaar. 
Het gaat er niet om uit de levens¬loopgegevens een rode draad, een ‘het ware ik' of een bepaald 
soort persoon te destilleren. Door gebeurtenissen en reacties van mensen daarop te vergelijken en 
tilt te diepen, krijg je vaak wel ideeën over hoe iemand geworden is tot wat hij is. Het is belangrijk 
deze als veronderstellingen te blijven zien, en oog te blijven honden voor dat wat nog niet bekend is 
en onbegrijpelijk blijft. 
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Bij het in kaart brengen van de levensloop, bieden de uiteenlopende bouwstenen even zoveel 
mogelijkheden. Je kunt meer chronologisch te werk gaan, ofwel voorvallen in de tijdsvolgorde in 
kaart brengen. Een andere manier is thematisch werken, door een onderwerp uit de levensloop uit 
te lichten. Voorbeelden zijn de plaatsen waar iemand heeft gewoond, het werkverleden of de 
vrijetijdsbesteding. De keuze van het onderwerp zal worden bepaald door de interesses en behoeftes 
van de oudere. Afgezien hiervan kan de klemtoon komen te liggen op het verlevendigen en in stand 
houden van bepaalde feiten en herinneringen (herinneringsactivering), of de oudere over de eigen 
ervaringen laten praten en daarvoor een luisterend oor bieden (reminiscentie). 
Op de volgende bladzijde vormen genoemde bouwstenen een mix van chronologische en 
thematische lijnen, en bieden aanknopingspunten voor de genoemde invalshoeken. Het gaat er 
daarbij om hoe je die bouwsteen aanwendt en op welke manier je erover met de oudere in gesprek 
gaat.  
 
Enkele bouwstenen van de levensloop 
 
A Het gezin van herkomst      F Mijn gezin  
1. Geboorte       1. Kinderen 
2. De ouders        2. Contacten vanuit het eigen gezin 
3. Broers, zussen en opvoeding     3. Kleinkinderen 
4. Verjaardagen en andere feesten 
 
B. Wonen           
        G Mijn persoon 
        1. Persoonlijke geaardheid, keuzes 
C School, werken en geld      en gewoontes 
1. School       2. Levensbeschouwing 
2. Werken        3. Politiek en  maatschappelijke  
3. Militaire dienst      betrokkenheid 
4. Financiën       4. Gezondheid 
        5. Gewoontes en verzorging 
        6. Kleding 
 
D Vrije tijd        H De wereld om mij heen 
        1.Tijdsgeest, historische  
        gebeurtenissen, ontdek 
1. Jeugd       kingen en uitvindingen 
2. Volwassenheid en nu       
         
E Bevriend, verliefd, verloofd en al dan niet getrouwd     
1. Vriendschap   
2. Verliefdheid en verkering            
3. Verloven en trouwen 
4. Intimiteit 
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Omgaan met agressieve dementerenden 
 
Oogcontact: door oogcontact en iemand bij de naam aan te spreken  concentreert deze zich op jou. 
Er is een grotere kans op begrip voor wat je zegt. 
Praten: Mensen die dementeren zijn vaak traag van begrip. Snel praten is voor hen niet bij te 
houden. Pas uw tempo - zonder te overdrijven - aan en spreek duidelijke taal. 
Korte zinnen: Lange zinnen (meer dan vijf woorden) hebben vaak geen zin. Maak een zin zo kort 
mogelijk. 
Alternatieven: Soms wordt iets (een woord)  niet begrepen. Probeer bv. i.p.v. "Wilt U koffie?" "Wilt U 
drinken?" 
Gebarentaal: Wanneer u iets gaat doen met een dementerende dan kunt u - naar iemand 
toegebogen - uw hand uitsteken om iemand op te laten staan en tegelijkertijd te vragen: "Gaat U 
mee? Gebaren mogen best iets worden overdreven om iets 'duidelijk'  te maken. 
Toon: De 'toon' waarop je iets zegt is voor een gevorderde dementie vaak belangrijker dan de 
inhoud. Wanneer een dementerende zich b.v. druk maakt om iets wat zij nog moet doen, dan heeft  
het antwoord op een geruststellende toon meer kans van slagen dan een opgewekte toon. 
Tijd: Een dementerende persoon mag nooit gehaast worden benaderd. Dat wekt weerstand op. Geef 
iemand de tijd om zich ergens op in te stellen dat er iets gaat gebeuren. 
Dwang: Dwang kan  angst en eventueel agressie opwekken. Wil iemand iets niet dan is het beter om 
het na enige tijd opnieuw te proberen. Vraag u zelf af of iets nu echt moet gebeuren. 
Gevoel: Wanneer een dementerende iets dwars zit is de reden daarvan soms moeilijk te achterhalen. 
Het is goed om daar op te reageren zonder direct de reden te willen achterhalen. De dementerende 
komt dan sneller tot rust.  
Keuzen vermijden:  Om te kiezen moet je  meerdere zaken kunnen afwegen om uiteindelijk een 
(goede) keus over te houden. Daar is abstract denken voor nodig wat  bij dementerenden vaak 
wegvalt. Vraag dus dingen een voor een: "Wilt U naar de WC?" en daarna: "Wilt u nu eten? 
Begrip: Wanneer iemand naar uw gevoel, onterecht boos  reageert dan mag u die persoon daar 
rustig op wijzen. Vraag echter geen begrip. Dementerenden kunnen zich niet meer het standpunt van 
anderen inleven. Stel liever vast: "Ik vind dit niet leuk". 
 
Methodiek om inzicht te krijgen in de aanleiding en het verloop van de agressie 
De volgende vragen helpen u hierop zicht te krijgen:  
 
Aanleiding  
• Waar en wanneer trad het gedrag op?  
• Wat gebeurde er in de directe omgeving?  
• Wat deed de dementerende vlak voor het gedrag?  
• Waren er mensen in zijn buurt?  
• Wat deden zij?  
 
Gedrag  
• Welke vorm nam het gedrag aan?  
• Is het steeds hetzelfde?  
• Wat zei de dementerende?  
• Zag hij bekenden voor vreemden aan?  
• Hield het gedrag vanzelf op?  
• Kwam het snel weer terug?  
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Gevolgen  
• Wat was de eerste reactie van mensen in de omgeving?  
• Hoe hebben zij de dementerende benaderd?  
• Hoe reageerde hij hierop?  
• Wat gebeurde er toen het gedrag was opgehouden?  
 
Achtergrond  
• Hoe was de stemming van de dementerende die dag?  
• Was er iets bijzonders voorgevallen?  
• Was er iets in de dagelijkse routine veranderd?  
• Is er onlangs iets in de medische situatie veranderd?  
 
Als u de vragen heeft beantwoord, kunt u nagaan of er in uw situatie misschien een oplossing te 
vinden is die het gedrag kan voorkomen.  
 
Wat kunt u doen?  
Afhankelijk van wat u denkt dat de oorzaak is van het agressieve gedrag van de dementerende kunt u 
het volgende proberen:  
• Zorgen voor een rustige dagelijkse routine, waarin ruimte is voor lichaamsbeweging en activiteiten.  
• Minder eisen aan hem stellen en hulp op een onopvallende manier, zonder aandringen, aanbieden.  
• Meer tijd nemen om uit te leggen wat er precies gebeurt. Zelfs als de dementerende uw woorden 
niet begrijpt, kan de kalmerende toon waarop u spreekt hem geruststellen.  
• Situaties waarin u haast heeft of ongeduldig bent zoveel mogelijk zien te voorkomen. Haast of 
ongeduld slaat vaak over op de  
dementerende.  
• Uw waardering uitspreken als hij iets zelfstandig doet en hem vragen u te helpen met eenvoudige 
karweitjes.  
• Anderen uitleggen dat de dementerende hen misschien niet herkent en dat hij door harde 
stemmen en plotselinge bewegingen overstuur kan raken.  
• Uw huisarts raadplegen als u vragen heeft of denkt dat dit nodig is.  
 
Tips  
Preventieve maatregelen werken helaas niet altijd, en u treft geen verwijt als agressie toch optreedt. 
Wat kunt u in dat geval doen? Een aantal van de volgende tips kan nuttig zijn:  
• Probeer rustig te blijven, laat niet merken dat u bang bent en maak oogcontact met de 
dementerende.  
• Zeg op rustige toon dat niemand van plan is hem kwaad te doen en vraag hem wat er aan de hand 
is.  
• Houd voldoende afstand als hij lichamelijk geweld gebruikt en pak hem in geen geval vast. Verlaat 
zo nodig de kamer. Als iets kapot gaat is dat minder erg dan wanneer er iets met u gebeurt. Dit geldt 
ook voor anderen die aanwezig zijn.  
• Zorg dat de dementerende niet ingesloten raakt en geeft hem de kans om naar een open ruimte te 
lopen.  
• Probeer de dementerende zoveel mogelijk te laten praten. Ga niet in discussie (dat maakt de 
agressie vaak erger) en neem zijn  
gevoelens serieus.  
• Bied aan ergens te gaan zitten om verder te praten of probeer hem af te leiden. Dit kan door over 
iets anders te praten of te vragen of hij iets wil eten of drinken.  
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Omgaan met agressie kan grote spanningen met zich meebrengen. Waarschijnlijk zal de 
dementerende het incident snel vergeten. Het heeft dus geen enkele zin om hem voor zijn agressie 
te 'straffen', bijvoorbeeld door hem een uitstapje te onthouden. Probeer u zo normaal en 
geruststellend mogelijk te gedragen.  
Daarnaast is het belangrijk dat u uw eigen gevoelens kwijt kunt. Praat erover met een vriend of een 
hulpverlener. Als agressieve reacties vaak voorkomen of heel ernstig zijn, kunnen kalmerende 
medicijnen soms uitkomst bieden. Geneesmiddelen die het agressieve gedrag verminderen of 
onderdrukken hebben vaak wel bijwerkingen, zoals sufheid. Als ingrijpen met medicatie 
onvermijdelijk is, is regelmatige controle nodig. Heeft de behandeling het gewenste effect? Moet de 
dosering worden aangepast, of kan de medicatie worden stopgezet? Overleg direct met de 
behandelend arts. Ga nooit zelf experimenteren.  
 
 Een andere oorzaak van agressie is gelegen in het communiceren. 
 
Soorten communicatieproblemen 
Bij dementie ontstaan er problemen met het zich verstaanbaar maken, maar ook met het begrijpen 
van anderen.  
In de beginfase vindt iemand met dementie het moeilijk om op bepaalde woorden te komen. Ook 
kan hij zich de betekenis van een woord of zin niet meer herinneren. Geleidelijk wordt de 
woordenschat steeds kleiner en zinnen worden onsamenhangend.  
Het wordt moeilijk om bij het onderwerp te blijven, en in een verhaal kan alles door elkaar gaan 
lopen.  
Sommige mensen met dementie herhalen steeds dezelfde woorden of zinnen (perseveratie).  
Ook het begrijpen van taal wordt steeds moeilijker. De persoon met dementie beantwoordt 
ingewikkelde vragen niet meer. Hij is het begin van de vraag vergeten als het einde van de vraag 
eraan komt. Hij voert opdrachten niet uit omdat hij ze niet begrepen heeft.  
Uiteindelijk spreekt iemand alleen nog wartaal of vervalt in stilzwijgen. Het wordt voor anderen een 
hele opgave om met iemand met dementie te communiceren.  
Het achteruitgaan van het communicatievermogen kan gepaard gaan met heftige emoties. Het kan 
erg verontrustend zijn, als iemand merkt dat hij zijn gevoelens of behoeften niet meer kenbaar kan 
maken. Dit is frustrerend voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor de mensen om hem 
heen. Daarnaast kunnen ook gevoelens van verwarring, schaamte en woede optreden.  
 
Adviezen 
Hieronder staan adviezen voor de omgang met iemand met dementie. 
Als de dementie verergert, kan het steeds moeilijker worden om hiermee met om te gaan. Voor 
advies en ondersteuning kunt u terecht bij professionele zorg- en hulpverleners.  
 
De persoon met dementie komt moeilijk uit zijn woorden 
Geef voldoende tijd om hem zelf op het woord te laten komen.  
Als u weet welk woord hij zoekt, kunt u dat woord noemen. Maar vraag altijd na of dat echt het 
woord was dat hij zocht. Als u niet weet wat het woord is, kunt u het laten aanwijzen of laten 
omschrijven. 
Als het verkeerde woord wordt gebruikt, kunt u dat op een vriendelijke manier corrigeren. Maar als 
dit tot irritatie leidt, kunt u het beter achterwege laten.  
Soms herhaalt de persoon met dementie steeds dezelfde woorden of zinnen. U kunt dan proberen 
hem af te leiden: verander bijvoorbeeld van onderwerp of zing een bekend liedje met hem.  
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De persoon met dementie kan zijn gevoelens of voorkeuren slecht kenbaar maken 
Laat merken dat u luistert. Neem zijn gevoelens serieus en ga erop in. Vermijd opmerkingen als: 'het 
valt best mee' of 'daar heeft iedereen last van'.  
Ga mee in de fantasie van de persoon met dementie en probeer u in zijn situatie in te leven.  
Doe niet alsof u hem begrijpt als dit niet zo is. Als u niets begrijpt van wat hij zegt, kunt u met 
lichaamstaal (een lach of een aanraking) aangeven dat alles in orde is.  
Probeer te letten op zijn non-verbale signalen, zoals gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal of 
stemhoogte. Wees u ook bewust van uw eigen non-verbale gedrag.  
Als u iets wilt vragen, geef hem dan niet te veel keuzemogelijkheden. Dat kan erg verwarrend zijn. 
Stel één mogelijkheid tegelijk voor en vraag na of de patiënt die begrepen heeft.  
 
De persoon met dementie begrijpt u of anderen moeilijk 
Probeer de aandacht van de patiënt vast te houden door oogcontact of door dicht bij hem te blijven.  
Als u iets wilt zeggen of vragen, vraag dan zijn aandacht door bijvoorbeeld zijn naam te noemen.  
Zorg voor zo min mogelijk drukte of afleiding in de omgeving. Zet bijvoorbeeld het geluid van de 
televisie of de radio uit, controleer of het hoorapparaat goed zit en loop niet te veel rond. Als u 
beweegt, doe dat dan langzaam en rustig.  
Vereenvoudig de communicatie: geef niet te veel informatie tegelijk, praat langzaam en rustig en 
probeer daarbij in korte zinnen te praten. Spreek maar over één ding tegelijk.  
Herhaal zo nodig wat u gezegd hebt. Als het niet helpt om een zin steeds te herhalen, probeer dan 
eens hetzelfde met andere woorden te zeggen, of met andere gebaren.  
Vraag geen dingen aan de persoon met dementie die hij niet kan.  
Wees geduldig en geef hem de tijd om u te begrijpen.  
Ook als iemand met dementie u niet meer begrijpt en alleen maar wartaal spreekt of in stilzwijgen is 
vervallen, is nog steeds contact mogelijk. Lichaamstaal (non-verbale communicatie) wordt meestal 
nog lange tijd begrepen. Bijvoorbeeld een arm om de schouder of een lachend gezicht.  
 
Algemeen: zorg voor een rustige, veilige sfeer 
Probeer drukte, irritatie en opwinding te vermijden.  
Treed iemand met dementie met respect tegemoet. Probeer hem niet te behandelen als een kind. 
Praat niet met anderen over hem waar hij bij zit. Denk eraan dat weliswaar zijn vermogen om te 
communiceren verminderd is, maar dat hij nog steeds de gevoelens van een volwassene heeft.  
Als u tegen hem praat, kan het helpen om tussendoor informatie te geven. Bijvoorbeeld over waar u 
bent en wat er om u heen gebeurt. Hierdoor voorkomt u verwarring en stelt u hem gerust als hij 
merkt dat hij op een onbekende plek is zonder te weten hoe hij daar is gekomen.  
Vermijd ruzie te maken als u teleurgesteld of ontmoedigd bent. Als u merkt dat u ergens over in 
discussie begint te gaan, probeer dan van onderwerp te veranderen of zoek afleiding. Ruzie leidt 
meestal alleen maar tot verwarring en irritatie.  
Probeer niet uw gelijk te halen, ook al weet u dat u het bij het juiste eind hebt. Als iemand met 
dementie niet wil toegeven dat u gelijk hebt, is het waarschijnlijk beter om het maar zo te laten en 
ergens anders over te beginnen. Iemand met dementie is meestal niet meer in staat om de juiste 
redenering te begrijpen.  
Zorg voor zo veel mogelijk regelmaat in zijn leven en blijf samen dingen doen waar u in het verleden 
plezier in had.  
Humor en lachen werken vaak positief. In moeilijke situaties kan humor de spanning doen verlagen. 
Mensen met dementie zijn erg gevoelig voor sfeer en aandacht.    
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Score lijst verbale agressie 
 
Naam Cliënt:…………………………………… 
Afdeling:………………………………………… 
Start datum:……………………………………. 
Evaluatie datum:………………………………. 
Tijdstip en datum Waar was het Soort gedrag Je eigen reactie  Resultaat van de actie 
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Soorten claimend gedrag 
 
1. Veeleisend gedrag:  
Wat zit er achter? Angst! 
* angst om vergeten te worden 
* angst om niemand te zijn 
* angst om zichzelf te verliezen  
 
Hoe gaan we ermee om?  
* moppermoment "klachten kwartiertje” instellen 
* tonen van begrip, bevestigen van gevoelens  
* op andere momenten verwijzen naar klachten kwartiertje 
 
2. "Die schaduw":(hulp bij de toiletgang van anderen)  
Wat zit er achter? 
* verwardheid 
* gevoel van onveiligheid 
* behoefte om te hechten, nabijheid zoeken  
* hoe gaan we ermee om?  
* gedrag positief benoemen  
* gehechtheid kanaliseren: bijv. op hinderlijkste momenten een vaste bezigheid bieden 
 
3.”Claimen met problemen”: (roept reddersgedrag op) 
Wat zit erachter? 
* kampen met problemen is bij hem/haar gaan horen  
* (niet) effectieve manier van contact maken  
* misschien depressie of existentiële problemen 
 
Hoe gaan we ermee om? 
* goed luisteren  
* bevestigen dat het zwaar is  
* geen oplossingen bieden!  
* stimuleren van het eigen probleem oplossend vermogen  
* structuur door middel van dagprogramma. 
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Dagdeel 8 

Collegiale consultatie 

 
Competenties: 
-     Competentie 1 Vraaggericht werken. 
 -    Competentie 2 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 
- Competentie 3 Omgaan met gedragsproblemen. 
-     Competentie 4 Communicatie en ondersteuning mantelzorger. 
-     Competentie 5 Communicatie met een dementerende cliënt.  
-     Competentie 6 toepassen van verschillende benaderingswijze 
 
Activiteiten 
- Bespreken gelezen literatuur. 
- Aan de slag met de incident methode. 
 
Thuisopdracht: 
- Lees de reader van dagdeel 8 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee naar de 
bijeenkomst. 
- Bedenk een situatie die je vanuit de praktijk hebt meegemaakt waarop je advies wil. 
- Voorbeeld:  
- Hoe ga ik om met zorg weigering. 
- Hoe krijg ik mijn collega zover dat…….. 
- Hoe ga je om met weerstanden…… 
- Enz. 
- Neem je uitwerking mee naar de bijeenkomst. 
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Reader dagdeel 8 

Collegiale consultatie 

 
Wat is intervisie?  
 
Intervisie is een op individuele en collectieve reflectie gerichte methode waarmee professionals hun 
ervaringsdeskundigheid effectief inzetten ter onderlinge consultering. Intervisie is bevorderlijk voor 
een transparant communicatieklimaat en stimuleert een opbouwende feedbackcultuur. Intervisie 
helpt groepen en individuele werkers zich adequaat op elkaar af te stemmen en draagt zo bij aan 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid.  
Intervisie is dus geen vorm van collegiale toetsing waarin men een oordeel uitspreekt over de 
handelswijze van een collega. Iemand die een praktijksituatie inbrengt in intervisie vraagt niet om 
een beoordeling ( “heb ik het zo goed gedaan?”), maar vraagt collega’s kritisch mee te denken om zo 
beter de eigen situatie en het eigen handelen te doorgronden.  
 
Inbreng door de deelnemers 
De inbreng in intervisie hangt samen met waar mensen in hun dagelijkse beroepsuitoefening 
tegenaan lopen. Dat kan gaan om een probleem dat zich heeft voorgedaan, een voorval waarin men 
acuut moest handelen en waarop men nog eens wil terugblikken, een dilemma dat men is 
tegengekomen, een situatie waar men tegen opziet of nog niet goed van weet hoe te gaan handelen 
etc.Het gaat altijd om inbreng waarbij men zelf betrokken is. Het eigen handelen of de eigen 
opvatting staat centraal. De inbrenger laat dus iets zien van de eigen kwaliteiten, vragen, 
onzekerheden, vaardigheden en dergelijke. Het inbrengen van een conflict tussen twee andere 
collega’s is dus alleen relevant als daarbij de rol van de inbrenger centraal staat: hoe heb ik bij het 
bemiddelen in deze conflictsituatie gehandeld, wat had ik willen doen en wat heeft me daarvan 
weerhouden, hoe zou ik het een volgende keer kunnen aanpakken? 
Het beschrijven van het conflict en de rol daarin van de andere collega’s is belangrijk voor de 
deelnemers aan intervisie om de situatie te kunnen begrijpen. Het gaat echter niet om die anderen, 
het gaat nadrukkelijk om de rol van de inbrenger. Er wordt in intervisie dus geen casuïstiek 
behandeld die uitsluitend over anderen gaat. Het kan bij dergelijke inbreng overigens niet om 
collega’s gaan die deel uitmaken van de intervisiegroep, omdat dan de kans zeer groot is dat het 
conflict besproken wordt in plaats van de rol daarbij van de inbrenger.  
 
Intervisiemethodiek 
Er zijn diverse methodieken voor intervisie. Hier is gekozen voor de incidentmethode.  
De belangrijkste kenmerken van de incidentmethode zijn de terugblik ( op een incident) en de 
probleemgerichtheid ( het incident wordt als problematisch ervaren), waarbij deelnemers niet weten 
hoe de inbrenger hier mee omgegaan is.  
Incidentmethode is een zeer eenvoudige en strak gestructureerde methode die er op gericht is 
moeilijke zaken die in het (recente) verleden gebeurd zijn of die er aankomen in een groep te 
bespreken.  
Kennis en ervaring van alle leden van het groepsgesprek worden benut.  
 
wat is de incidentmethode? 
Op het werk doen zich voortdurend problemen voor. Meestal overvallen ze je en probeer je te 
handelen naar hoe je de toestand aantreft. Wanneer je de problemen van tevoren ziet aankomen, 
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dan kan je je erop voorbereiden, eventueel door middel van overleg met collega’s. Met elkaar  wordt 
geprobeerd de problemen op te lossen. 
 
Vaak ‘verarmen’ dit soort gesprekken na verloop van tijd en wordt er uiteindelijk alleen nog in  
bepaald wat de beste oplossing is. Oorzaken en persoonlijke gesprekken worden daarbij 
overgeslagen, terwijl een dergelijk gesprek eigenlijk veel meer over de kwestie zelf zou moeten gaan. 
Anders levert de oplossing weinig meer op dan een momentgebonden beslissing die later op weinig 
meer dan ervaring gebaseerd blijkt. 
 
Echte moeilijke kwesties worden vaak zorgvuldig buiten dergelijke vergaderingen gehouden. 
Problemen tussen individuen komen in vergaderingen bijvoorbeeld maar zelden goed aan de orde. 
Daarnaast kunnen ook lastige situaties die zich tijdens gesprekken kunnen voordoen vaak niet 
uitgebreid aan de orde.  In de organisaties kunnen wrijvingen tussen collega’s of spanningen met een 
team of individuen merkbaar zijn, maar die worden niet besproken. 
Dit onbesproken laten van dergelijke problemen werkt dubbel nadelig: aan de zaak zelf wordt niets 
gedaan en je kan niet leren van elkaars problemen. 
 
De incidentmethode is een zeer eenvoudig en strak gestructureerde methode die er op is gericht om 
moeilijke zaken die in het verleden zijn gebeurd of die eraan komen in een groep te bespreken. 
Hierbij kunnen de kennis en ervaring van alle leden van de gespreksgroep worden benut, terwijl 
vrijblijvendheid en verkokering kan worden voorkomen. Het is wel van belang dat de inbrenger van 
een probleem niet het stigma krijgt opgelegd van niet-vakbekwaam. De methode wil een groep 
helpen om doelmatig en effectief te werken aan een moeilijk probleem, door een strakke 
vergaderorde.  
 
Doelstellingen 
De incidentmethode is een werkvorm, waarbij een groep collega’s zich intensief verdiept in een 
bepaalde situatie door middel van een daartoe gekozen voorval uit de dagelijkse praktijk van één van 
haar groepsleden. Tijdens een vergadering komt Marjan met een probleem dat zij al een tijdje heeft 
met Janneke.  Wanneer Marjan bijvoorbeeld een tekst voorleest en moeilijke woorden uitlegt, roept 
Janneke er steeds doorheen. Marjan heeft Janneke op dit gedrag al op verschillende manieren 
aangesproken, maar niets helpt. Tijdens de vergadering overladen collega’s Marjan met goed 
bedoelde adviezen. 
 
De collega’s zullen zich bij het analyseren en evalueren van dit voorval verplaatsen in de mening van 
de ander. Zij zullen de betekenis gaan zien van een klein voorval met betrekking tot hun eigen 
werkpraktijk. Ze stellen relevante vragen over hun werksituatie en krijgen, of geven elkaar 
oplossingen voor deze problemen in de omgang met anderen. Ze zullen gaan ervaren dat de 
problemen op verschillende manieren zijn op te lossen. Welke manier de beste is hangt af van de 
achterliggende informatie over de ander. Je gaat kortom samen aan de slag met elkaars ervaringen. 
Vanuit elkaars deskundigheden kun je verder komen in de moeilijke taak om leerstof over te dragen 
aan anderen. 
 
De incidentmethode zou ook gebruikt kunnen worden op het gebied van begeleiding. De methode 
zou dan deskundigheidsbevorderend werken. Men werkt daar al vaak met zogenaamde 
gevalsbesprekingen. Alle groepsleden worden bij de incidentmethode actief betrokken. 
Samenwerking en teamvorming van de hele groep worden sterk gestimuleerd en de deelnemers 
brengen zelf het leermateriaal aan door te komen met situaties vanuit hun eigen praktijk. Zo kan een 
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gesprek zich bijvoorbeeld toespitsen op de wijze van benadering van de zorgvrager en de gebruikte 
gespreksvaardigheden daarbij.  
Volgens de incidentmethode leren de deelnemers aan een intervisiebijeenkomst om een bepaald 
voorval systematisch te analyseren en te evalueren. Van belang is, dat de teamleden leren dat 
meerdere oplossingen goed kunnen zijn. Bovendien leert men naar elkaar te luisteren en goede 
vragen te formuleren. 
 
Voorwaarden 
Bij de incidentmethode wordt een gebeurtenis uit de werksituatie van een van de deelnemers op 
gestructureerde wijze besproken. Een gebeurtenis of incident moet zodanig worden beschreven en 
ingebracht, dat  anderen zich in die situatie kunnen verplaatsen.  De ingebrachte situatie moet om 
actie vragen van de deelnemers: wat is er aan de hand? Wat zouden jullie doen in deze situatie? 
De incidentmethode is een oefening in het zich verplaatsen in het denken vanuit de situatie van een 
ander. Belangrijk daarbij is het leren zien van de betekenis van een incident of kleine gebeurtenis en 
het leren bevragen van deze gebeurtenis. 
Het is verstandig om iemand de leiding te laten nemen tijdens een bespreking volgens de 
incidentmethode. Degene die de leiding heeft, moet de groep stimuleren en de werkwijze en 
tijdsfasering bewaken. In de beschrijving van de werkwijze is steeds concreet aangegeven welke 
interventies de gespreksleider concreet kan uitvoeren. 
 
Wanneer het gaat om een bepaalde benaderingswijze of strategie met betrekking tot de analyse van 
een probleem (om zo te komen tot alternatieve benaderingswijzen) kan de incidentmethode goed 
gebruikt worden. 
De methode eist tamelijk veel tijd (zo’n 75 minuten)  De deelnemers moeten eerst leren wat een 
incident is en hoe zij dat kunnen isoleren (vanuit hun praktijkervaring) als een leerervaring, geschikt 
om er van als team te leren. Dit vraagt een goede voorbereiding. 
 
1. Fasering 
 
1. Introductie en keuze van een incident. 
2. Schetsen van de probleem situatie. 
3. Noteren van vragen om informatie. 
4. Informatieronde. 
5. Analyse van de situatie. 
6. Standpuntbepaling door de groep. 
7. Wat deed/doet de inbrenger? 
8. Afsluitende discussie. 
9. Evaluatie. 
 
Introductie en keuze van het incident (max. 20 minuten) 
Wat is een incident? 
Een incident is een kleine gebeurtenis uit de beroepspraktijk. Om een keuze uit ervaringen te 
bepalen en tevens te voldoen aan het leerdoel van de incidentmethode bestaat een aantal 
voorwaarden: 
 
a. Het incident moet een gebeurtenis zijn die zich echt heeft afgespeeld en moet zijn 
veroorzaakt door iemand anders dan de inbrenger van het incident. Het incident moet de inbrenger 
dus enigszins hebben overvallen.  
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b. Het incident moet een beroepsvoorval zijn om een beroepsbetrokkenheid door collega’s te 
garanderen. 
c. Om rolverwarring te voorkomen is de incidentinbrenger niet dezelfde persoon als de 
discussieleider. 
d. Het incident moet kort en feitelijk worden geformuleerd. In de formulering mag geen enkele 
suggestie voorkomen over wat de incidentbrenger zelf als probleem geeft gezien of als oplossing 
heeft gekozen. 
e. Het mag niet te lang geleden zijn dat het incident heeft plaatsgevonden. Zo wordt 
voorkomen dat tijdens de bespreking tegenstrijdigheden naar voren komen wanneer onverwachte 
vragen beantwoord worden. 
f. Het incident dient zo gebracht te worden dat, indien noodzakelijk, anonimiteit is verzekerd. 
 
Noteren van het incident:  
Opdracht:  
Schrijf één gebeurtenis op waarin je niet goed wist hoe te reageren, of waarin je achteraf niet 
gelukkig was met je reactie. 
 
Presentatie van het probleem:  
Om een keuze te kunnen maken, leest iedereen zijn eigen incident voor tot op het kritische moment. 
Opdracht: Geef een korte schets van het incident tot op een kritisch moment, dat wil zeggen zonder 
te vertellen hoe je zelf handelde of hoe de situatie afliep. De anderen noteren kort voor zichzelf 
iedere gebeurtenis. 
 
Keuze van het incident:  
Eén incident wordt gekozen. Motieven om te kiezen kunnen zijn: je vindt het ook een probleem of je 
denkt een oplossing te hebben. Variatie: De discussieleider vraagt de verschillende incidenten op een 
flap te schrijven door middel van een titel. Iedere deelnemer krijgt twee stemmen die hij of zij kan 
geven aan de gebeurtenis of gebeurtenissen.  
Het incident met de meeste stemmen wordt gekozen. Eventueel geven de deelnemers de criteria aan 
op grond waarvan zij de voorkeur geven aan een bepaald incident. 
 
Iedereen leest zijn/haar eigen incident voor. Wanneer daarbij blijkt dat één groepslid echt een groot 
probleem heeft, kan het gebeuren dat de groep daarop wil ingaan zonder te kijken naar andere 
problemen. Als hiervoor gekozen wordt, kan men afspreken dat de andere problemen een volgende 
keer aan de orde zullen komen, De leiding zal ervoor moeten zorgen tot een stimulerend en geschikt 
incident te komen. Mogelijk kan men de deelnemers vooraf vragen als huiswerk een incident, dat ze 
eventueel in de groep willen bespreken, op papier te zetten. Men kan daarbij hulp geven in de vorm 
van de volgende vragen:  
a. Enkele gegevens over de betrokken groep, individuen.  
b. Wat is eraan vooraf gegaan? Wat was er al gebeurd?  
c. Het incident: beschrijf zo goed mogelijk wat er gebeurde, wat er gezegd werd, door wie, hoe 
gereageerd werd etc.  
Vermeld hierbij niet wat je er zelf feitelijk mee deed. 
 
De gespreksleider moet bedenken dat de incidentinbrenger altijd het recht heeft een beschreven 
gebeurtenis toch niet in de groep te laten bespreken. Hij kan de formulering van het incident en wat 
van de incidentinbrenger wordt verwacht, eventueel vooraf bespreken. 
 
Schetsen van de probleemsituatie (2 minuten)  
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Voor de tweede keer (schriftelijk of mondeling) brengt de inbrenger de gebeurtenis eventueel 
uitvoeriger, maar nog wel kort en zakelijk. Mogelijke ideeën voor een oplossing of de beschrijving van 
wat er na de situatie gebeurde door de verschillende betrokkenen worden weggelaten. Alleen de 
probleemsituatie wordt gepresenteerd, tot op het kritische moment, zonder te vertellen hoe de 
incidentinbrenger zelf handelde of hoe de situatie afliep. 
 
Noteren van vragen om informatie (5 minuten)   
De deelnemers noteren na of tijdens de probleemsituatie vragen die ze hebben om meer inzicht in 
het geval te krijgen. De gespreksleider let erop, dat deze tijd alleen gebruikt wordt om te schrijven. 
Mondelinge vragen zijn niet toegestaan. 
 
Informatieronde (15 minuten)  
De leden van de groep stellen informatieve vragen aan de probleeminbrenger zoals: 'hoe lang duurt 
dit al' ,'hoeveel mensen waren daarbij' of 'hoe oud is hij of zij'. Vragen als 'vond je dit erg' mogen niet 
gesteld worden. De gespreksleider moet ervoor zorgen dat de gestelde vragen niet tot gevolg 
hebben dat de incidentinbrenger teveel zijn of haar eigen kijk op de zaak gaat opdringen. Hoe de 
incidentinbrenger de zaak heeft opgelost, mag persé niet gevraagd of verteld worden. Voorkom het 
ontstaan van een discussie. 
 
Analyse van de situatie (10 minuten)  
De groepsleden bespreken hoe zij de situatie zien en welke oorzaken zij hebben ontdekt, welke 
aanleidingen er waren, hoe de rol van de incidentinbrenger en betrokkenen was, hoe de 
omgevingsfactoren waren etc. De deelnemers bespreken de ingebrachte situatie, leggen verbanden 
en interpreteren met behulp van de gekregen informatie. 
Om de situatie beter te kunnen analyseren, kunnen de deelnemers reageren op de 
probleeminbrenger zoals de bij het incident betrokken persoon heeft gedaan. De gespreksleider leidt 
deze bespreking plenair. Van tevoren kan men de deelnemers in tweetallen overleg laten voeren. 
Een goed incident levert verschillende alternatieven op en kan leiden tot uiteenlopende 
interpretaties. Als deze fase vastloopt door gebrek aan informatie kan worden besloten tot een 
nieuwe informatiefase. Overleg in tweetallen geeft de deelnemers vaak meer veiligheid dan direct 
plenair te starten. De incidentinbrenger kijkt alleen toe, aan haar of hem mogen geen verdere vragen 
worden gesteld. 
 
Standpuntbepaling door de groep (15 minuten) 
Het is belangrijk om deze inventarisatieronde snel af te werken. De gespreksleider 
noteert alles kort met spreekwoorden of in telegramstijl. 
 
Wat deed/doet de inbrenger? (5 minuten) 
De incidentinbrenger vertelt hoe hij/zij feitelijk handelde in de situatie of wat hij/zij 
zich heeft voorgenomen te gaan doen. 
 
Afsluitende discussie (25 minuten) 
Alle betrokkenen spreken over de verschillende benaderingen die zijn gepresenteerd. 
 
Bij de discussie kunnen de onderstaande vragen van belang zijn. De gespreksleider 
kan ze aan de orde stellen. 
a. Heeft de inbrenger behoefte aan een reactie op gebeurtenissen uit de 
bespreking? 
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b. De verschillende reacties op het incident worden besproken en bekeken op hunsterke en 
zwakke kanten. Wat zijn de voor  en nadelen van bepaalde 
aanpakken? 
c. Eventueel volgt een verbreding van het incident naar andere problemen uit de 
werksituaties van de deelnemers. 
 
Evaluatie (10 minuten) 
Opdracht: 
a. Noteer wat je geleerd hebt van deze bespreking. 
b. Noteer wat je vond van de wijze waarop deze gebeurtenis is besproken. 
 
1. De probleeminbrenger vertelt wat hij/zij van de bespreking heeft geleerd. 
2. De individuele leden van de groep vertellen wat ze eraan gehad hebben. 
3. De gespreksleider inventariseert hoe de groepsleden de manier, waarop het 
incident aan de orde is gesteld, hebben ervaren. 
4. De gespreksleider vat de evaluatie samen. 
 
Oefenen van gedrag 
 
Het zou voor kunnen komen, dat een bepaalde benadering n.a.v. een collega of een voorgestelde 
aanpak van het probleem stuit op het feit dat de probleeminbrenger niet de vaardigheid heeft om 
met die oplossing te werken. Wanneer de betrokkene wil uitproberen of een door de groepsleden 
ingebrachte gedragswijze inderdaad het voorgestelde effect zal hebben, kan men in een rollenspel 
de beschreven situatie spelen. Zo krijgt men duidelijk hoe een ander kan reageren op een bepaald 
gedrag. Dit uitproberen is alleen mogelijk als de groep aan de deelnemers een bepaalde veiligheid 
biedt.  
Zo kan een gesprekssituatie worden nagebootst. De groepsleden evalueren vervolgens de wijze 
waarop het gesprek werd gevoerd en de reactie van de collega op de betreffende gedragswijze. 
Andere deelnemers kunnen eventueel ook mee oefenen, bijvoorbeeld in tweetallen Het geoefende 
gedrag kan eventueel met behulp van een video opname worden besproken. Voor de gespreksleider 
is hier van belang dat hij/zij de incidentinbrenger duidelijk maakt dat deze daadwerkelijk probeert of 
de door de groep of groepsleden voorgestelde werkwijze ook echt voor hem of haar de goede 
werkwijze is. In tweetallen zouden de groepsleden kunnen uitproberen hoe zij in een dergelijke 
situatie zouden reageren. Voor de incidentinbrenger bestaat dan geen dreiging meer: iedereen gaat 
aan de slag. Wel is belangrijk dat na afloop van dit onderdeel de gespreksleider de leerpunten op een 
rijtje zet van de verschillende groepsleden en vooral van de incidentbrenger. 


