
“omgaan met gedragsveranderingen bij (zelfstandig wonende) psychogeriatrische cliënten”     Albeda College en stichting Wielborgh 

basistraining  1 

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 en 3 

 
Beginvereiste 

Om de training met succes te kunnen volgen is het nodig dat: 

• de deelnemers zich voobereid op elke bijeenkomst met behulp van de reader; 

• de deelnemers gebruik maken van hun eigen leer- en werkervaringen en die van de andere 

deelnemers. 

 
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.) 
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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 4 competenties geformuleerd. 

De competenties zijn uitgewerkt in indicatoren. 

 

Competentie 1. 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; 
 

Competentie 2. Toepassen van verschillende benaderingswijzen 

 
Indicatoren: 

- 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 
 

Competentie 3. 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 
 

Competentie 4. Communicatie met een dementerende cliënt 

 
Indicatoren: 

- 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. 

 



“omgaan met gedragsveranderingen bij (zelfstandig wonende) psychogeriatrische cliënten”     Albeda College en stichting Wielborgh 

basistraining  3 

 

Duur van de training 

De training bestaat in totaal uit 4 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. 

 
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 alle dagdelen bijgewoond 

 de deelnemer heeft alle (thuis)opdrachten uitgevoerd 

 de deelnemer heeft actief deelgenomen aan de lessen en de opdrachten tijdens de 

groepsbijeenkomsten. 
 

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.  
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Programma overzicht 

Dagdeel  Onderwerp 

Dagdeel 1:  van 14.00 - 17.00 uur  

 

Competenties: 

 -    Competentie 1  

Belevingsgerichte benadering  

van dementerende. 

 

 

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 2:  van 14.00 - 17.00 uur  

 

Competenties: 

    -     Competentie 2 

toepassen van verschillende 

benaderingswijze. 

 

 

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 3:  van 14.00 - 17.00 uur  

Competenties: 

-     Competentie 3 

Communicatie en ondersteuning  

mantelzorger. 

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 4:  van 14.00 - 17.00 uur  

Competenties: 

-     Competentie 4 

Communicatie met een dementerende 

cliënt.  

 

 

Communicatie met dementerende. 

- Inzetten van jezelf in communicatie. 

- Afstemmen van je communicatie op de cliënt. 

- Non verbale communicatie. 

- Oefenen met non-verbale communicatie 
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Dagdeel 1 
Belevingsgerichte benadering van 
dementerende 
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Dagdeel 1:  Belevingsgerichte benadering van dementerende 
 
Competenties: 

-    Competentie 1 Belevingsgerichte benadering van dementerende. 

 

 
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 1 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee 

naar de bijeenkomst. 

NB: Je hoeft de reader niet uit je hoofd te leren. Lees het stuk rustig door en 

onderstreep wat je niet begrijpt. In de les gaan we hier mee aan de slag en zal ik je 

alles duidelijk maken. 

- Bekijk op de computer: :”Alzheimer experience” http://www.alzheimerexperience.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://owa.albeda.nl/owa/redir.aspx?C=275a71ece2e6485ab26ac3041aa86e4e&URL=http%3a%2f%2fwww.alzheimerexperience.nl%2f
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Reader dagdeel 1 
 
Belevingsgerichte benadering van 
dementerende 
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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 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 
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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 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.  
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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 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. 
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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. 

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. 

 
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: 

- 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. 
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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 

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. 
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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. 

 
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.  
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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. 

 

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. 
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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 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. 
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Dagdeel 2:  Toepassen van verschillende benaderingswijze 
 

Competenties: 

-     Competentie 2 toepassen van verschillende benaderingswijze. 

 
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 2 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee 

naar de bijeenkomst. 

 NB: Je hoeft de reader niet uit je hoofd te leren. Lees het stuk rustig door en 

onderstreep wat je niet begrijpt. In de les gaan we hier mee aan de slag en zal ik je 

alles duidelijk maken. 

- 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. 
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Reader dagdeel 2 
 
Toepassen van verschillende 
benaderingswijze 
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Toepassen van verschillende benaderingswijze 

 

Professionals zoals jullie 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.  

 

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.  
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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 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 
 

 

http://www.reminiscentie.nl/
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Dagdeel 3 
Communicatie en ondersteuning 

mantelzorgers 
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Dagdeel 3:  Communicatie en ondersteuning mantelzorgers 

 
Competenties: 

-     Competentie 3 Communicatie en ondersteuning  mantelzorger. 

 
Activiteiten 

- Bespreken gelezen literatuur. 

- Algemene gesprekstechnieken (luisteren, samenvatten doorvragen, feedback). 

- Bespreken van lastige gesprekssituaties uit de praktijk. 

 

Thuisopdracht: 

Lees de reader van dagdeel 5 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee 

naar de bijeenkomst. 

 NB: Je hoeft de reader niet uit je hoofd te leren. Lees het stuk rustig door en 

onderstreep wat je niet begrijpt. In de les gaan we hier mee aan de slag en zal ik je 

alles duidelijk maken. 
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Reader dagdeel 3 
Communicatie en ondersteuning 

mantelzorgers 
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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. 

 

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 
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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.  

 
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: 

- 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.  
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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.  

 
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.  
 

1. 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 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.  
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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? 

- Hoevaak 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 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.  

 



“omgaan met gedragsveranderingen bij (zelfstandig wonende) psychogeriatrische cliënten”     Albeda College en stichting Wielborgh 

basistraining  28 

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.  

 

 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. 

- 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.  

 

 

 

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.  
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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.  

 

. 

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 

- Vertel de ander of je er wel of niet voor kiest je gedrag te handhaven of bij te stellen. 
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Dagdeel 4 
 
Communicatie met de dementerende cliënt 
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Dagdeel 4:  Communicatie met de dementerende cliënt 

 
Competenties: 

-    Competentie 4 Communicatie met een dementerende cliënt . 

 

 
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 4 en noteer vragen en onduidelijkheden. Breng deze mee 

naar de bijeenkomst. 

 NB: Je hoeft de reader niet uit je hoofd te leren. Lees het stuk rustig door en 

onderstreep wat je niet begrijpt. In de les gaan we hier mee aan de slag en zal ik je 

alles duidelijk maken. 
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Reader dagdeel 4 
 
Communicatie met de dementerende cliënt 
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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 gezichtsuitdrukking 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 

* 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 
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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 maken, 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 dementerende 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 vormen 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 

*    Houd er rekening mee dat bij het voortschrijden van dementie lichamelijk contact steeds  

     belangrijker wordt als voertuig voor communicatie 

 

 
 


