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Aan dementie, een CVA, de ziekte van Parkinson of een verstandelijke beperking ligt een 
hersenbeschadiging ten grondslag. Deze beschadigingen geven allemaal een ander hersenbeeld. 
Maar er zijn ook overeenkomsten. Een overeenkomst is dat hersenbeschadigingen oorzaak kunnen 
zijn van ‘onaangepast’ gedrag.  
 
Hoe werken de hersenen? 
 
Zintuiglijke prikkels worden door de hersenen waargenomen, verwerkt en resulteert vervolgens in 
gedrag. Het soort gedrag is afhankelijk van de al dan niet gezonde werking van de hersenen. 
 
1. De hersenen worden onderverdeeld in vier opeenvolgende niveaus: 

 
1. Het eerste en meest basale niveau 

Op dit niveau komen de verschillende prikkels bij elkaar. Dit leidt tot een plots opkomende 
beweging als reactie, een zogenaamde reflex. Soms blijft een reactie uit door bv verlamming. 

2. Het tweede niveau 
Op dit niveau worden de prikkels geordend tot een beeld en bepaalt de amandelkern van dit 
niveau of het  beeld leuk of niet leuk is. Hier ontstaan emoties. Daarnaast worden prikkels 
gecoördineerd waardoor meer gerichte bewegingen worden uitgevoerd. Hier zit het 
ondoordachte, spontane gedrag.  

 
Het eerste en tweede niveau noemen we samen het onderbrein oftewel het emotionele brein. 
Met het onderbrein kunnen geen stilstaande prikkels worden opgevangen. Hier wordt op 
beweging en geluid gereageerd. 
 
3. Het derde niveau 

Op dit niveau wordt men zich bewust van emoties. Mensen met gezonde hersenen kunnen 
over het algemeen kiezen hoe met de emoties om te gaan. Op dit niveau leren we ook 
betekenis te geven aan de dingen om ons heen.  

 
4. Het vierde niveau en meest abstracte niveau 

Op dit niveau wordt volwassen gedrag mogelijk. Hier zit het vermogen tot zelfkennis, ziekte-
inzicht, tijdsbesef, kiezen, probleemoplossend vermogen, empathie, plannen, een keus 
maken, verantwoordelijkheid nemen, aanpassen aan de situatie waarin men verkeert. 

 
Niveau drie en vier noemen we samen het bovenbrein oftewel het cognitieve brein. 

 
In de eerste 23 levensjaren vormen de hersenen zich tot een ‘volwassen massa’. 

 
2. Het geheugen bestaat uit plaatjes van het verleden 

Wij denken in plaatjes, in beelden. Om een beeld te verklaren heb je betekenis nodig. Dat zit in 
ons geheugen : foto’s, taferelen, herinneringen. Zo kun je het geheugen zien als een groot dik 
prentenboek waar we miljoenen plaatjes in hebben opgeslagen van beelden die indruk gemaakt 
hebben: leuk en niet leuk.  
Bij dementerenden is het belangrijk dat de plaatjes herkend worden. Dan kunnen ze 
functioneren. Herkenning geeft ook veiligheid. 
 



3. Hoe helpen deze hersenkundige inzichten de dementerende te begrijpen? 
 

Dementie wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging, maar is niet te lokaliseren op een 
enkele plaats in de hersenen. 
Duidelijk zal zijn dat de dementerende steeds minder of niet meer kan functioneren op: 

 Niveau vier. Denk aan het verlies van tijdbesef, het niet meer kunnen plannen, het steeds 
minder kunnen kiezen, niet meer kunnen liegen, etc.. 

 Niveau drie: Het niet meer bewust kunnen omgaan met emoties en geen betekenis meer 
kunnen geven aan nieuwe, moderne beelden  

 Niveau twee: Het steeds minder kunnen uitvoeren  van doelgerichte bewegingen en  
handelingen (apraxie). Het moeite hebben met prikkels af te weren met als gevolg  onrust en 
angst. En geheugenstoornissen.  

 
Dementerenden functioneren veelal op niveau 1 en 2. Het worden gevoelsmensen en zijn 
intuïtief, reflexmatig en impulsief. Ze uiten zich zoals ze zich van binnen voelen. Zij zijn als het 
ware een open boek. Het is belangrijk te beseffen dat liegen bijv. een functie is van het 
bovenbrein.  
 
Als mensen gaan dementeren komen er geen nieuwe plaatjes bij en de laatste plaatjes 
verdwijnen. Dat betekent dat de demente niet meer mee kan met de ‘gang van de recente film’.   
Als hersenbeschadigingen niet te genezen zijn dan dient het personeel en de mantelzorgers, de 
mensen met gezonde hersenen, zich te leren aanpassen aan de mensen met beschadigde 
hersenen wat betreft de bejegening, inrichting, structuur van de dag en de dagbesteding. 
 

Het boekje ‘Is dementie erg?’ is een ode aan de verzorgenden. Ervaringen van o.a. verzorgenden en 
dementerenden zijn in dit boekje verwerkt. 

Door hun hersenbeschadiging kunnen zij ons niet meer begrijpen maar wij, mensen met gezonde 
hersenen, kunnen wel leren hen te begrijpen. 

Als we daar in slagen dan kan de dementerende zijn wie zij op dat moment is en hebben wij daar 

minder of  wellicht geen moeite meer mee. 
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