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Geachte heer/mevrouw,

Welkom bij de cursus Zorgen voor Zin bij mensen met dementie.

Deze cursus bestaat uit drie modules van elk drie bijeenkomsten. De onderwerpen van deze drie 
modules zijn:
1. ‘Leren omgaan met dementie’,
2. ‘Na de diagnose: Steun vinden bij elkaar’
3. ‘Het leven gaat door …’.

U volgt momenteel de module ‘Leren omgaan met dementie’.

Tijdens de bijeenkomsten zal er gebruik gemaakt worden van groepsgesprekken, oefeningen in kleine 
groepjes en huiswerkopdrachten. Ook zult u sommige opdrachten uitvoeren samen met uw naaste 
met dementie.

Dit werkboek is bedoeld voor de verschillende opdrachten tijdens en tussen de gezamenlijke 
bijeenkomsten. Naarmate de cursus of de module waar u aan deelneemt vordert, zal dit werkboek 
steeds verder gevuld raken met uw eigen informatie, maar ook met informatie die u van de 
cursusleiders krijgt. Op die manier ontstaat een naslagwerkje dat u een stukje motivatie biedt voor de 
momenten dat u dat nodig heeft.

Aan het einde van het werkboek vindt u extra informatie en verwijzingen naar literatuur en 
interessante websites.   

Heel veel succes en plezier met deze cursus!
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Eerste bijeenkomst

TIJD WAT WERKVORM
30 minuten Welkom Groepsgesprek
10 minuten Film: de wondere wereld van dementie
17 minuten Nabespreking film Groepsgesprek
25 minuten Werkboek oefening 1 en nabespreking Werkgroepen van 3 

personen
6 minuten Huiswerkopdracht 1 en terugblik bijeenkomst 1 Groepsgesprek
10 minuten Pauze (groepen komen samen)
25 minuten Nagesprek en werken met ontwikkelingswerkboek

Inleiding

Welkom bij de module ‘Leren omgaan met dementie’. In deze module leert u over de symptomen bij 
dementie en hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

Hoe werkt deze cursus?

De module bestaat uit drie bijeenkomsten waarin u met andere mantelzorgers het gesprek aangaat, 
leert van elkaar en gezamenlijk opdrachten maakt. Soms zijn dit opdrachten uit dit werkboek, maar 
er zitten ook enkele meer speelse oefeningen in deze cursus, of gesprek aan de hand van een 
filmfragment. 

Uiteindelijk zult u het meeste leren door te oefenen en om die reden zult u in deze cursus regelmatig 
uitgedaagd worden om ook thuis het geleerde toe te passen en steeds een plan te maken hoe u het 
wilt aanpakken, nu en in de toekomst. 

De bijeenkomsten zelf duren 90 minuten. Tijdens deze 90 minuten zal uw naaste met dementie in een 
eigen groep praten over zingeving bij dementie. Waarbij het wel zo is dat de groep met mensen met 
dementie 60 minuten met elkaar in gesprek is. Mocht u tegelijk komen dan zal uw naaste het eerste 
half uur verwelkomt worden met een kopje koffie of thee.
Na afloop zult u met uw naaste met dementie verenigd worden om gezamenlijk bezig te zijn met het 
ontwikkelingswerkboek. Hiervoor is steeds 30 minuten gereserveerd. Mocht u vragen hebben over het 
werken met of aan dit ontwikkelingswerkboek, dan kunt u deze natuurlijk stellen aan de cursusleiders.  

Mocht u meer informatie willen over dementie, dan vindt u aan het eind van dit werkboek enkele 
boeken en websites die mogelijk interessant zijn. Ook vindt u hier wat informatie uit de cursus 
“Omgaan met dementie voor vrijwilligers, mantelzorgers en niet verzorgend personeel” van Ideon (voor 
meer informatie, zie www.ideon-dementie.nl)

We hopen dat u veel plezier beleeft aan deze cursus!
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Oefening 1

Welke verschijnselen van dementie herken ik bij mijn naaste?

Hoe ga ik hiermee om?
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Huiswerkopdracht 1

Wanneer voel ik mij het prettigst (of meest gelijkwaardig) in het contact met mijn naaste met dementie? 
Observeer wanneer u en uw naaste met dementie zich het prettigst / meest gelijkwaardig voelen.
• Waar komt dit door? 
• Waar merkt u dat aan?
• Wat is er anders op deze momenten?  

Schrijf dit op voor de volgende keer. 
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Tweede bijeenkomst

TIJD WAT WERKVORM
10 minuten Welkom en huiswerkopdracht nabespreking Groepsgesprek
22,5 minuten Dobbelsteenspel 1: emoties Groepsoefening
22,5 minuten Dobbelsteenspel 2: invloed emoties Groepsoefening
15 minuten Werkboek oefening 2 Werkgroepen van 3 

personen
7 minuten Film: Dag mam 
6 minuten Huiswerkopdracht 1 en terugblik bijeenkomst 2 Groepsgesprek
10 minuten Pauze (groepen komen samen)
25 minuten Nagesprek en werken met ontwikkelingswerkboek

Oefening 2

Welk gedrag?
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Hoe zou ik willen reageren?

Hoe ga ik dit aanpakken?
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Huiswerkopdracht 2

• Toepassen van hoe u zou willen reageren op het gedrag van uw naaste
• Uitbouwen van momenten van gelijkwaardigheid
• Opschrijven van momenten die moeilijk verlopen aan de hand van de volgende vraag:

Welke momenten tussen mij en mijn naaste met dementie verlopen moeizaam?

Hoe reageer ik daarop? (pas invullen bij de volgende bijeenkomst)
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Derde bijeenkomst

TIJD WAT WERKVORM
10 minuten Huiswerkopdracht nabespreking Groepsgesprek
10 minuten Uitwerken huiswerkopdracht (hoe ga ik dit aanpakken?) Groepsgesprek
5 minuten Film: Kijk nog eens goed (What do you see) 
5 minuten Nabespreking film Groepsgesprek
30 minuten Werkvorm ‘foute benadering’ Groepsoefening
15 minuten Plan voor de toekomst, oefening 3 Werkgroepen van 3 

personen
10 minuten Terugblik module 1 Groepsgesprek
10 minuten Pauze (groepen komen samen)
25 minuten Nagesprek en evaluatie module 1

Oefening 3: Plan voor de toekomst

Maak een plan hoe u het geleerde van deze module in de toekomst wilt toepassen. Hoe u uw momenten van 
gelijkwaardigheid kunt uitbouwen. Hoe gaat u dit aanpakken, en hoe kunt u dit volhouden?
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INFORMATIE OVER DEMENTIE

Op de volgende bladzijdes vindt u informatie over dementie. Deze informatie komt uit de cursus 

“Omgaan met dementie voor vrijwilligers, mantelzorgers en niet verzorgend personeel” van Ideon (voor 

meer informatie, zie www.ideon-dementie.nl)

We hebben er voor gekozen om niet te veel informatie over dementie toe te voegen aan dit werkboek 

aangezien we van mening zijn dat u het meeste leert door de oefeningen in dit boek. We kunnen ons 

echter voorstellen dat u behoefte heeft aan meer informatie. Om die reden vindt u hieronder enkele 

boeken en websites.

Boeken 

•	 Op bezoek bij een dierbare met dementie 

Met ruim zestig ideeën om samen te genieten 

Door Anniek Kramer en Marcelle Mulder 

 

Dit boek is geschreven naar aanleiding van het onderzoek waaruit ook deze cursus is voortgekomen. An-

niek Kramer en Marcelle Mulder zijn vanuit hun werk betrokken bij mensen met dementie, maar zijn ook 

allebei kind van een ouder met dementie. Ze hebben een zeer praktisch boek geschreven met adviezen 

hoe het contact met een naaste met dementie zo prettig mogelijk kan worden gemaakt. 

•	 Dementie verhalen & goede raad
•	 Dementiezorg in de praktijk (deel 1 en 2) 

Beide door Ronald Geelen 

 

Ronald Geelen is al vele jaren werkzaam als psycholoog bij mensen met dementie en heeft veel mensen 

opgeleid. Ook heeft hij talloze boeken geschreven over het onderwerp dementie. Zijn boeken lezen erg 

prettig en zijn zeer leerzaam. 

•	 De heldere eenvoud van dementie
•	 De magische wereld van Alzheimer. 30 tips voor meer begrip en tevredenheid 

Beide door Huub Buijsen 

 

Ook Huub Buijsen is een psycholoog die vele boeken heeft geschreven over dementie. Het eerste boek is 

een klassieker, het tweede boekje beschrijft dementie vanuit de ervaringen met zijn eigen moeder. 

•	 De dag door met dementie 

Door Anneke van der Plaats 

 

Dit boek beschrijft wat er gebeurt wanneer iemand dementie krijgt.
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•	 Ik ben verdwaald. Dementie. Wat is dat? 
Door Aart Hoogerwerf 

 

Dit boek beschrijft de vele kleurschakeringen van dementie. Die zijn zo afwisselend dat iedere ontmoeting 

met een dement mens een unieke gebeurtenis is. 

Websites

www.alzheimer-nederland.nl    (veel informatie over dementie)
www.alzheimerexperience.nl    (nogmaals de interactieve film beleven)
www.pratenovergezondheid.nl/dementie  (interviews met mensen met dementie)
www.dementieonline.nl    (een gratis cursus over dementie)
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Wat is dementie?
Iedereen heeft wel een beeld bij het woord dementie. De meeste mensen zullen meteen denken aan 
vergeetachtigheid. Maar dementie bestaat uit veel meer dan vergeetachtigheid. In het contact met 
mensen met dementie zult u merken dat ze vaak moeite hebben om u te begrijpen en dat ze soms 
niet goed weten wat ze nu precies moeten doen met bijvoorbeeld een vork. Sommige mensen met 
dementie gedragen zich op een vreemde manier en lopen bijvoorbeeld de hele tijd achter je aan. Dit 
zijn allerlei dingen die bij dementie horen. Toch is de ene persoon met dementie heel anders dan de 
andere persoon met dementie. Dat komt omdat ieder mens uniek is, maar ook omdat er wel meer dan 
60 verschillende soorten dementie bestaan!

Verschillende vormen
Al deze verschillende soorten dementie hoeft u niet te kennen en de meeste vormen van dementie 
zijn erg zeldzaam. Maar het is wel belangrijk dat u weet dat mensen met dementie heel verschillend 
kunnen zijn. Sommige mensen zijn direct vergeten wat er tegen ze gezegd is, terwijl anderen de ene 
dag veel makkelijk onthouden dan de andere dag. Bij weer anderen is het geheugen helemaal niet zo 
slecht, maar is het gedrag wat ongepast. 

Wanneer praat je over dementie?
U weet nu dat er heel wat verschillende vormen van dementie zijn en dat dementie uit meer bestaat 
dan alleen maar een slecht geheugen. Maar het is nog niet duidelijk wat dementie precies is. Volgens 
de wetenschap heeft iemand last van dementie wanneer hij:
• Geheugenproblemen heeft
• En bijvoorbeeld moeite heeft met:
 • Praten
 •  Schrijven
 •  Begrijpen
 •  Klokkijken
 •  Zich aan- en uitkleden
 •  Eten en drinken
 •  Naar het toilet gaan
 •  Het herkennen van voorwerpen
 •  Het aanbrengen van structuur in je dag
 •  Zich netjes te gedragen als dat moet

De meeste mensen hebben moeite op verschillende gebieden, maar zoals we eerder al schreven:  Bij 
sommigen ligt de nadruk op geheugenproblemen  terwijl anderen juist vooral heel passief of onrustig 
zijn. In de loop van de tijd zullen mensen met dementie met steeds meer zaken moeite krijgen. Ze 
zullen bijvoorbeeld steeds minder begrijpen van de wereld om hen heen en hoe ze dingen moeten 
doen. Hierdoor zullen ze steeds afhankelijker worden. Toch zijn ook hier verschillen. Sommige mensen 
met dementie blijven heel lang op hetzelfde niveau om dan plotseling achteruit te gaan. Anderen gaan 
juist in een geleidelijk tempo steeds verder achteruit. En mensen met het syndroom van Korsakoff gaan 
niet achteruit zolang ze maar voldoende vitamines binnenkrijgen en weinig alcohol drinken.
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Samenvatting
Zoals u hebt gemerkt is dementie een wat verwarrend begrip. Hieronder zullen we om die reden een 
kleine opsomming geven van feiten over dementie
• Dementie is een verzameling van wel meer dan 60 soorten ziektes
• Dementie bestaat uit een combinatie van geheugenproblemen en problemen met bijvoorbeeld 

praten, begrijpen, handelen en gedrag
• Geheugenproblemen staan niet bij alle mensen met dementie op de voorgrond
• De meeste mensen gaan steeds verder achteruit, maar dit verschilt per dementie

Communicatie
Goede communicatie is misschien wel het allerbelangrijkst in het contact met andere mensen. 
Communicatie houdt in dat je aan anderen duidelijk maakt wat je denkt of wilt, of wat je van plan bent. 
Het zorgt ervoor dat wij anderen begrijpen en dat die anderen ons begrijpen. Alleen op die manier 
kunnen we elkaar helpen en voor elkaar zorgen.

Wat we zeggen (verbale communicatie)
Bij het woord communicatie denkt u misschien in eerste instantie aan ‘praten’ en eventueel ook aan 
‘schrijven’. In ieder geval denken de meeste mensen dat je voor communicatie ‘woorden’ nodig hebt. 
Maar eigenlijk vormen de woorden die we gebruiken slechts een klein gedeelte van wat we naar 
anderen communiceren (zo’n 35%).

Wat we daadwerkelijk overbrengen (non-verbale communicatie)
De meeste communicatie vindt plaats zonder woorden. Via onze lichaamshouding, onze 
gezichtsuitdrukking, de gebaren die we maken en de manier waarop we praten. Bijvoorbeeld met een 
boze stem, of juist met een lieflijke stem. 
Een paar voorbeelden:
• Wanneer iemand op je af komt rennen kun je al meteen zien of zij je wil omhelzen of wil slaan. Nog 

voordat zij iets heeft gezegd. Daarvoor heb je alleen haar gezichtsuitdrukking nodig.
• Iemand die zegt dat ze ontzettend vrolijk is, maar er heel verdrietig bij zit, zul je niet zo snel geloven.  

‘In het buitenland’
Het is duidelijk dat communicatie voor het grootste deel via lichaamstaal gebeurt. Toch vertrouwen we 
allemaal vooral op woorden wanneer we iets duidelijk willen maken aan een ander. En het is best eng 
om in het buitenland met handen en voeten te moeten communiceren omdat je de taal niet spreekt. 
Maar uiteindelijk lukt dit meestal wel. Zolang de ander maar voldoende geduld heeft en haar best doet 
om je te begrijpen.

Mensen met dementie
Eigenlijk is de situatie van veel mensen met dementie te vergelijken met die van ons in een land waar 
we de taal niet spreken. Mensen met dementie hebben vaak moeite met communiceren. Omdat ze niet 
altijd meer de juiste woorden kunnen vinden en omdat ze niet altijd meer begrijpen wat er tegen ze 
gezegd wordt. Omgekeerd is het voor ons ook vaak moeilijk om hen te begrijpen en om hen duidelijk 
te maken wat wij bedoelen. Bijvoorbeeld dat je hen mee wilt nemen naar een activiteit. Wanneer je 
elkaars woorden niet begrijpt, zul je zo veel mogelijk non-verbaal moeten communiceren. 
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Oefening: Alleen in China
Stel je voor: u wint een vakantiereis naar China voor het hele gezin. Jullie gaan er met z’n allen naar toe 
en maken een excursie naar de Chinese Muur. Terwijl u van het uitzicht aan het genieten bent, merkt u 
niet dat de rest van het gezelschap vast doorloopt. Als u zich omdraait zijn uw familieleden en de gids 
van de excursie dan ook nergens meer te bekennen.

Hebt u een idee hoe u zou reageren? En na een week? 

Misschien zou u ze gaan zoeken? Of misschien zou u iedereen aanspreken of deze u kunnen helpen.  Misschien zou u in paniek 

raken, boos worden of somber. Misschien zou u blijven wachten tot ze u weer kwamen halen.

Hoe zou u reageren wanneer u ze niet kunt vinden en ze u niet komen ophalen?
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Welke houding zouden de Chinese omstanders naar u moeten aannemen? 
Hoe zouden ze u een veilig gevoel kunnen geven?

Mensen met dementie zitten vaak in zo’n zelfde soort situatie. Ze verblijven in een omgeving die ze 
niet kennen met enkel vreemde mensen (sommigen worden in de loop van de tijd wel vertrouwd). 
Ze begrijpen niet alles meer wat je tegen ze zegt. Dat kan een erg onveilig en ongerust gevoel geven. 
Ook kan het tot angst en boosheid leiden. Een goede communicatie zorgt ervoor dat je contact met de 
ander krijgt en je veiliger voelt. Hiervoor moet de ander u begrijpen, maar u moet ook de ander kunnen 
begrijpen.
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Communiceren met mensen met dementie
Voor een goede communicatie is het belangrijk dat je op dezelfde golflengte zit. Bij mensen met 
dementie is dit soms moeilijk te bereiken. Je kunt van hen niet verwachten dat ze automatisch in 
staat zijn om u te begrijpen. Soms zult u dus extra uw best moeten doen om duidelijk te maken wat u 
bedoelt of wat u van de ander wilt. Dat kost soms veel energie en het vraagt van je dat je even met heel 
je aandacht bij de andere persoon bent. Het is bij mensen met dementie daarom niet handig om heel 
gehaast te zijn. Wanneer je gehaast bent, let je namelijk minder goed op (de lichaamstaal van) de ander 
en vindt er geen tweezijdige communicatie plaats. Je kunt elkaar dus minder goed begrijpen. 
Voor een goede communicatie met iemand met dementie zul je rekening moeten houden met de 
mogelijkheden van de ander. Ook zul je extra je best moeten doen om jezelf duidelijk te maken. De 
onderstaande adviezen zijn hierbij erg belangrijk:

Laat zien waar je het over hebt
Er zijn veel woorden die voor mensen met dementie niet altijd begrijpelijk zijn. Zo kunnen zij soms 
moeite hebben met het begrijpen van de vraag “Komt u eten?”. Wanneer je bij deze opmerking ook 
het eten laat zien zullen ze je beter begrijpen. Ook kan het helpen wanneer je hierbij een uitnodigend 
gebaar naar de tafel maakt. 

Gebruik korte zinnen
Mensen met dementie hebben vaak moeite om lang hun aandacht op iets te richten. Ook werkt hun 
geheugen meestal niet zo goed. Hierdoor is het moeilijk voor hen wanneer je lange zinnen gebruikt. Ze 
raken dan snel de draad van het verhaal kwijt. Daarom is het belangrijk om je zinnen kort en bondig te 
houden. Wees duidelijk in wat je bedoelt.

Verdeel het in stapjes
Probeer niet te veel dingen tegelijkertijd te zeggen. Zoals gezegd raken mensen met dementie dan snel 
in de war. Als je bijvoorbeeld wilt dat iemand komt eten en zij is nog op haar slaapkamer, kun je haar 
niet de gedekte tafel laten zien. Wel kun je haar eerst vragen of ze met je mee wil lopen. Hierbij kun 
je de uitnodigende beweging maken van ‘een arm geven’. Als zij dan met je mee gaat, kun je naar de 
huiskamer lopen. Hier kan je haar de eettafel laten zien en haar vragen of ze mee komt eten.

Maak oogcontact
Ook als u rekening houdt met de dingen die hierboven genoemd worden kan het voorkomen dat 
bewoners u niet begrijpen. Daarom is het belangrijk om in het gesprek met hen altijd oogcontact te 
maken. Zo kunt u zien of de ander u begrijpt. Als dit niet het geval is kunt u opnieuw uw vraag stellen, 
maar dan op een andere manier.
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In de volgende communicatie-checklist vindt u zaken waarop je moet letten in de communicatie met 
mensen met dementie:

Communicatie checklist

Zorg ervoor dat u de aandacht van de ander hebt. Het kan hierbij helpen om haar zachtjes aan te 
raken en haar naam te zeggen om de aandacht te krijgen.

Gebruik korte en simpele zinnen, maar praat niet op een kinderlijke manier.

Als u de ander vraagt om iets te doen, vraag dan alleen eenvoudige dingen.

Benader de ander rustig, geduldig en neem de tijd. Het duurt misschien even voordat u een 
antwoord krijgt.

Vermijd vragen die het geheugen op de proef stellen.

Probeer de gevoelens achter de woorden te zien.

Let op uw houding en gebaren. Zorg ervoor dat de ander u niet verkeerd kan begrijpen.

Zorg ervoor dat de ander begrijpt wat er gebeurt.

Maak er een prettig gesprek van door u te richten op wat de ander zich herinnert.

Ga niet in discussie. Dat maakt moeilijke situaties alleen maar erger.

Richt u op wat de ander nog wel kan (doen).

‘Fouten’ in de communicatie
In de praktijk gaat het nog regelmatig mis in de communicatie met mensen met dementie. Op de 
volgende bladzijde ziet u een aantal veelgemaakte ‘foute’ benaderingen. Er zullen maar weinig mensen 
zijn die nog nooit een van deze benaderingen hebben toegepast, aangezien je er in moeilijke situaties 
makkelijk toe verleid kan worden. Het zijn echter benaderingen die ervoor zorgen dat je het contact 
met de ander verliest. Ze zorgen ervoor dat mensen met dementie gespannen worden of boos of 
somber. Het kan er zelfs toe leiden dat mensen met dementie niets meer durven doen.

Sommige van de ‘foute’ benaderingen zijn het gevolg van vooroordelen over mensen met dementie. 
Hierdoor kun je ze als kleine kinderen gaan benaderen, trucjes gebruiken en voorbij gaan aan hun 
wensen. Bij deze benaderingen houd je geen rekening met iemand als mens. Je houdt alleen rekening 
met hun beperkingen.
‘Foute’ benaderingen kunnen echter ook ontstaan wanneer je juist géén rekening houdt met de 
beperkingen van mensen met dementie. Hierdoor kun je denken dat ze bepaalde dingen expres doen, 
kun je de verkeerde vragen stellen en te veel vragen tegelijkertijd stellen.
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Kijk onderstaande lijst af en toe door om te voorkomen dat u deze benaderingen toepast.

Bedriegen/ trucjes 
gebruiken

De ander misleiden of manipuleren om hem tot iets te brengen/dwingen.

Infantiliseren Praten alsof je een klein kind tegenover je hebt (dus de ander niet als een 
volwaardige volwassene beschouwen).

Handicappen Geen oog hebben voor wat de ander nog kan. Maar ook: de ander laten 
stuntelen wanneer deze aan iets begonnen is en niet meer verder kan.

Vooroordelen 
hebben

De ander niet zien als mens en individu, maar als demente. Denken dat deze 
het allemaal toch niet begrijpt.

Te snel gaan Te veel dingen achter elkaar zeggen of vragen waardoor de ander je niet meer 
kan volgen. Of iemand opjagen (bijvoorbeeld bij de dagelijkse zorg).

Invalideren Voorbij gaan aan de gevoelens van de ander of deze wegwimpelen.
Negeren Niet luisteren naar wat de ander zegt of over de ander praten alsof deze er niet 

bij is.
Dwingen De ander dwingen iets te doen wat deze niet wil. Of er geen rekening mee 

houden dat deze iets anders wil. (bijvoorbeeld iemand in een rolstoel zonder 
iets te vragen meenemen).

Niet geven Niet geven waar iemand om vraagt. Bijvoorbeeld aandacht of een knuffel.
Beschuldigen De ander ervan beschuldigen dat deze iets expres heeft gedaan, terwijl het 

door de ziekte komt (bijvoorbeeld smeren met ontlasting, steeds dezelfde 
vraag stellen enzovoort).

Onderbreken Iemands bezigheden plotseling onderbreken waardoor je hem of haar in 
verwarring brengt.

Kennis testen Moeilijke vragen stellen zoals: “Weet je nog wie ik ben?” “Wat heb je net 
gegeten?” “Wie komen er morgen bij je op bezoek?” “Wie zijn er net bij je 
geweest?”



Mede mogelijk gemaakt door:


