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Wat gaan we vandaag doen? 

 

• Warming up 

• Gevolgen gedragsproblematiek bij dementie 

• Grip op probleemgedrag 

• Grip op gedragsproblematiek door methodisch werken 

• Video fragment: ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet!?’ 

• Kernboodschappen 



Wat is voor u ‘probleemgedrag’? 
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Probleemgedrag….. 

• Agressie, apathie, prikkelbaarheid, constant aandacht 

vragen, motorische onrust, angst, depressie, wanen, 

hallucinaties.. 

 

 

-> onbegrip over waar gedrag vandaan komt leidt tot 

ingrijpen in het gedrag (vrijheidsbeperking, medicatie) in 

plaats van in de oorzaak 



Warming Up 

Hoeveel procent van de bewoners op een pg-afdeling 

vertoond op enig moment gedurende de opname 

probleemgedrag? 

 

 

a)80% 

b)60% 

 



Warming Up 

 Welke vorm van gedragsproblematiek wordt het meest 

gezien op PG-afdelingen? 
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Welk percentage van de mensen met dementie in het 

verpleeghuis gebruikt een psychofarmacon? 

 

a) 65% 

b) 50% 

 

 

Warming Up 



Gevolgen gedragsproblematiek bij dementie 

 

• belastend voor mensen met dementie (verminderde 

kwaliteit van leven), familie en eventuele 

medebewoners/verzorgenden 

• verhoogde werkdruk & minder werktevredenheid 

• Gebruik psychofarmaca en vrijheidsbeperking  

 



Grip op Probleemgedrag 

• Zorgprogramma voor de aanpak van probleemgedrag bij 

dementie 

• Scholing (2x) 

• Methodisch werken (signaleren, analyseren, behandelen, 

evalueren) 
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Waarom gedragsproblematiek? 

  

Niemand is een klier voor z’n plezier….. 

 

Zorgprogramma helpt verzorgenden, verpleegkundigen, 

psychologen, artsen om te zoeken naar een oorzaak van het 

gedrag 

 

Voorbeelden van oorzaken: onvervulde behoeftes, prikkels 

 



Onvervulde behoefte 

• Veel bewoners kunnen hun behoefte niet meer 

goed duidelijk maken via de normale weg (taal) 

 

• Bewoners proberen via andere wegen duidelijk 

te maken waar ze behoefte aan hebben, 

bijvoorbeeld door te roepen, af te weren, 

constant aandacht te vragen 

 

• Eigenlijk is het gedrag dus niet het probleem, 

maar het feit dat er een onvervulde behoefte 

bestaat! 

 

 



Onvervulde behoefte 

• Voorbeeld: Mevrouw Janssen schreeuwt en slaat ‘s ochtend bij de ADL 

zorg. Hoe rustig en vriendelijk de verzorgenden haar ook benaderen, 

mevrouw blijft dit probleemgedrag vertonen….. 

 

• Mevrouw Janssen is thuis altijd gewend geweest de dag lekker rustig 

te laten starten. Ze nam een uitgebreid bad in de ochtend en ging pas 

daarna ontbijten… 

 

• Verzorging weet niets van deze onvervulde behoefte & mevrouw 

Janssen probeert door haar gedrag te laten merken dat deze manier 

van de dag starten niet aan haar behoeftes voldoet…. 



Onvervulde behoefte 

• Bij probleemgedrag moet dus volgens deze theorie gezocht worden 

naar wat de behoefte van een bewoner is 

 

• Door de situatie rondom het gedrag goed te analyseren kan de juiste 

behandeling gekozen worden 

 

• Uit deze theorie volgt ook dat vooral gekeken moet worden naar 

psychosociale interventies waarbij aan de onvervulde behoefte 

voldaan kan worden 



Verlaagde stressdrempel 

• Iedereen heeft in het leven te maken met stress 

 

• De meeste mensen kunnen aardig wat hebben, maar op een gegeven 

moment is de grens bereikt 



Verlaagde stressdrempel 

• Wanneer hersenen door dementie zijn aangedaan, is de drempel van 

de hoeveelheid stress die iemand kan hebben verlaagd 

 

• Mensen met dementie kunnen dus minder stress hebben dan gezonde 

mensen. Wanneer de drempel wordt overtreden raakt iemand 

bijvoorbeeld geagiteerd (probleemgedrag) 

 



Verklaringsmodellen 

 De zojuist beschreven verklaringsmodellen kun je in de 

analyse van gedragsproblematiek gebruiken.  

 



Probleemgedrag te lijf..Grip op 

probleemgedrag door methodisch werken 

• 1. Herkennen/signaleren 

 

• 2. Analyseren  

- wat zie je aan gedrag 

- welke situaties komt het 

voor 

- waardoor komt het 

- wat heb je al geprobeerd 

 

• 3. Behandelen (doel?!) 

 

• 4. Evalueren 
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Het zorgprogramma 

• Stap 1: screenen  
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Het zorgprogramma 

• Stap 2 analyseren, eerst op de afdeling: 

 

 

 

 

 

• Dan de psycholoog en arts 

 

 

Analyseformulier zorg NB: bij crisissituaties/acute ernstige gedragsproblemen: direct arts consulteren! 

Naam bewoner:    Afdeling:    Naam verzorgenden:      Datum: 
Doel: beschrijven probleemgedrag en in kaart brengen van mogelijke oorzaken 
 
NB: Vul dit formulier bij voorkeur in met één of meer collega’s 
 

Wat zie je?  

1. Kun je het gedrag beschrijven (wat zie je, wat maakt het gedrag problematisch)? 

 

2. Hoe vaak komt het gedrag voor?  

 

3. Voor wie is het gedrag belastend (bewoner/ 

mantelzorger/zorgverlener/medebewoners)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke situaties komt het gedrag voor? 

1. Is er iemand in de buurt als het gedrag plaats vindt?(bv familie, personeel, bewoners) 

 

 

2. Gebeurt er iets in de directe omgeving voordat het gedrag plaats vindt? (bv muziek, 

geluid, iemand die binnenkomt, bejegening bewoner) 

 

 

3. Waar, in welke ruimte, komt het gedrag voor? 

 

 

4. Op welke momenten van de dag komt het gedrag voor? 

 

 

5. Gebeurde er iets met de bewoner voordat het gedrag plaatsvond? (bv net aan activiteit 

deelgenomen) 

 

6. Zijn er situaties waarin het gedrag niet of minder voorkomt? 

Hoe komt het? 

Waardoor denk je dat het gedrag veroorzaakt wordt? 

Denk bijvoorbeeld aan: 

-Lichamelijke oorzaken (bijvoorbeeld pijn, infectie, enz.): 

-Omgevingsfactoren (bijvoorbeeld lawaai, medebewoner): 

-Persoonlijke achtergrond (bijvoorbeeld belangrijke levensgebeurtenis, beroep, enz.): 

 

Wat heb je al geprobeerd? 

1. Wat heb je al geprobeerd te doen aan het probleemgedrag? 

 

 

2. Wat was daarbij het achterliggende idee en/of je doel? 

 

 

3. Wat was het effect? 

 

 

 

Stuur deze analyse aan psycholoog of arts van de afdeling (jij beslist aan 
wie van beide) 

 

 

 

 



22 

Het zorgprogramma 
• Stap 3: Na uitgebreide analyse een behandeldoel & 

behandeldoel opstellen 

 

 

 

 

 

• Stap 4: Evaluatie 
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Onderzoek 
• GRIP effectief wat betreft verminderen: 

– wanen,  

– depressie, 

– apathie,  

– ontremming,  

– doelloos repetitief gedrag,  

– antipsychotica  

– Antidepressiva 

Zonder veranderingen in vrijheidsbeperkende maaregelen of 

verhoging van de werkdruk. 

Wél meer werktevredenheid onder verzorgenden! 



‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ 

• https://www.youtube.com/watch?v=nD9airqbTKw&feature=

youtube_gdata_player  

 

 

• Vragen:  

- Wat zie je aan gedrag? 

- Hoe wordt er mee omgegaan? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nD9airqbTKw&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=nD9airqbTKw&feature=youtube_gdata_player


Gedragsproblemen: een uitdaging?! 

• Een bewoner met … 

- agitatie 

 

- achterdocht 

 

- (stil) delier 

 

- weigering van zorg 

 

• Voorkomen is beter dan genezen…. 

 

• Zicht krijgen op oorzaken en uitlokkende/escalerende 

factoren? 



Kernboodschappen 

1. Werk methodisch 

 

• Herken/signaleer (acuut/ernstig of langzaam ontstaan/langer bestaand)  

 

• Eerst analyseren, dan doen 

 

• Behandelen koppelen aan behandeldoel 

 

• Evalueer 

 

2. Samen sterk! 

 

3. De oplossing bestaat niet! 

 

 



m.smalbrugge@vumc.nl 
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