
Helemaal weten wat een cliënt voelt of denkt, is onmogelijk. Maar er zijn meerdere manieren om te 

ervaren hoe het is om cliënt te zijn. En dat kan je als verzorgende nieuwe inzichten geven. TvV zet 

vijf manieren op een rij.

MANIEREN OM DAT TE 
ERVAREN

TEKST: JEROEN WAPENAAR

KEERZIJDE

Naam: De Keerzijde
Van wie: Opgericht door Lieke du Bois in 
2007. De trainers en coaches werken allemaal 
in de zorg of hebben in de zorg gewerkt. Het 

team is divers: verzorgenden, verpleegkundigen, activiteiten-
begeleiders, zorgmanagers.
Wat houdt het in: Je kunt verschillende trainingen volgen, 
ook op je eigen locatie. Bijvoorbeeld een training van meerde-
re dagdelen. Dan gaan jij en je collega’s eerst samen met een 
zorgcoach brainstormen over wat bij jullie goed en minder 
goed gaat, en wat het effect is op de bewoners. Bijvoorbeeld 
de samenwerking tussen verschillende teams. Daarna word 
je een dag opgenomen, en tot slot bespreek je hoe je bijvoor-
beeld elkaars kennis beter kunt gebruiken ten behoeve van 
de bewoners. Een ervaringsworkshop van twee of drie uur 
is ook mogelijk. Een programma aanpassen naar specifieke 
behoeften kan ook. De jarenlange ervaring met de zorg is 
een van de sterke punten, zegt oprichter Lieke du Bois. ‘We 
hebben veel kennis om te ervaren hoe ingrijpend bepaalde 
situaties voor bewoners zijn. Dat roosters soms niet rondko-
men of dat er geroddeld wordt op de werkvloer. En hoe het 
voelt als anderen de regie overnemen, zoals voor jou bepalen 
wanneer je wakker wordt.’ 
Reacties: Diverse deelnemers aan De Keerzijde hebben veran-
deringen doorgevoerd om beter aan te sluiten bij persoonlijke 
behoeften van bewoners. Lieke geeft twee voorbeelden. ‘Een 
bewoner moest uit gewoonte altijd in de zaal eten en kon 
daardoor nooit de finish van de Tour de France zien. Dat 
wilde hij wel graag. Na de training regelde de verzorgende 
dat hij op zijn kamer, bij een tv, kon eten. Andere verzorgen-

den besloten een alternatief programma te organiseren voor 
bewoners die niet naar de carnavalsoptocht wilden. Dat lijken 
kleine voorbeelden, maar voor bewoners zijn ze heel groot.’
Verzorgende Willeke Polderman, werkzaam op de somatische 
afdeling van de Frankelandgroep in Schiedam, deed mee aan 
een 24 uurs training van De Keerzijde. De ervaringen zijn 
altijd blijven hangen. ‘Dat je moet wachten totdat iemand 
jou eten geeft is vervelend. Ik moest ook bingoën, wat ik 
helemaal niet leuk vind. Maar ik zei er niets van. Je geeft je 
volledig over aan anderen. Mijn collega’s en ik zijn nog meer 
gaan vragen wat bewoners willen. Want dat zelf aangeven is 
voor hen heel lastig.’ 
Meer info: www.dekeerzijde.com 
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Zelf ervaren om je volledig over te geven aan een ander.
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INTO D’MENTIA 

Naam: Into D’mentia 
Van wie: Ontwikkeld door ouderenzorgor-
ganisatie De Wever (Tilburg), adviesbureau 
Minase, Vrije Universiteit Amsterdam en 
Tilburg University.

Wat houdt het in: Into D’mentia is een simulator. Het is een 
rondreizende container, waarbij je als deelnemer een vest 

draagt en een stem je aanwijzingen geeft en je gedachten ver-
woordt. Vervolgens merkt de deelnemer dat praktische han-
delingen niet lukken. Initiatiefnemer Jan Rietsema geeft twee 
voorbeelden. ‘Je merkt dat je de radio niet aan kunt doen. Of 
je hebt melk gehaald, maar als je de koelkast opendoet, zie 
je dat er al veel melk staat.’ Via een projectie komt je dochter 
Susan langs. Zij is soms lief en soms geïrriteerd. Susan kan in-
eens onverwachts opduiken en tegen je gaan schreeuwen. Vol-
gens Rietsema zijn meer dan vijftig elementen van dementie 
verwerkt in de simulator. De ervaring in de simulator duurt 
een half uur. Daarna volgt een individueel nagesprek over 
wat de ervaringen met je hebben gedaan. Een of twee weken 
later leer je in een groepstraining de ervaringen te vertalen 
in praktische handvatten. Die training gaat bijvoorbeeld over 
beter luisteren naar iemand met dementie. Into D’mentia 
is niet alleen voor zorgprofessionals, ook mantelzorgers en 
vrijwilligers kunnen meedoen. De simulatietraining vindt op 
je eigen locatie plaats. 
Reacties: ‘Dat het bladeren door het fotoalbum wél fijn is, 
zegt bijna iedere deelnemer’, vertelt directeur Jan Rietsema. 
‘Verzorgenden zeggen deze ervaring te gaan gebruiken. Bij-
voorbeeld als een bewoner met dementie per se naar buiten 
wil om de kinderen te zien. Verzorgenden zeggen: “Ja, we 
kunnen de deur op slot doen, maar dan staat iemand aan een 
dichte deur te trekken.” Ze willen het gesprek aangaan over 
de kinderen, en vervolgens samen met de bewoner naar foto’s 
kijken.’ 
Meer info: www.intodmentia.nl 

PARTICIPATIEKLINIEK

Naam: De Participatiekliniek
Van wie: Beroepsvereniging V&VN startte vorig 
jaar een pilot, met subsidie van VWS.
Wat houdt het in: Je ervaart 24 uur lang hoe 

het is om cliënt te zijn. In de bus ernaartoe krijg je al een 
paspoort met je foto waarop je ouder bent gemaakt, en een 
mankement, zoals blind zijn, slecht horen, of in een rolstoel 
zitten. Vervolgens beleef je in speciale kamers wat cliënten 
ervaren. Zoals in de kamer Witte Waas, waar je onder een 
droogkap zit waar vreemde geluiden uitkomen. Je ervaart 
onder andere hoe het is om dementie te hebben en hoe het 
voelt om in een tillift te hangen. Ook word je op verschillen-
de manieren toegesproken. Christina Woudhuizen, hoofd 
innovatie V&VN: ‘We creëren confronterende situaties, die 
verzorgenden raken en aanzetten tot verandering.’
Reacties: Verzorgende Meta van Oostroom, werkzaam bij 
zorgorganisatie Marente in Voorhout, is nu nog vol van haar 
ervaring: ‘Al die gekke geluiden door elkaar in de kamer over 
dementie. Ik werd er knettergek van. Ik begrijp nu nog beter 
dat je mensen met dementie rust moet geven. Ook vond ik de 
woordbingo met “jeuktaal” erg leerzaam. Met zinnen zoals 
“we gaan iemand voeren” en “doe jij die mevrouw even.” Ik 
ging me steeds meer ergeren aan dat soort taal.
Een andere deelnemer kwam met het idee om, als je per onge-
luk in de haast toch zoiets zegt, je collega erop aan te spreken. 

Dat kan heel simpel, door te zeggen “het jeukt”. Dan ben je je 
beter bewust van hoe je met cliënten communiceert. Ook een 
keer zelf in de tillift hangen, kan ik iedereen aanraden. Zo’n 
band om je benen kan best pijn doen. Nu ik dat weet zal ik er 
voortaan een handdoek tussen doen.’    
Meer info: www.participatiekliniek.nl 
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Het bladeren door het fotoalbum is wél fijn, zegt bijna iedere deelnemer.

In kamer Witte Waas onder de droogkap waar vreemde geluiden uitkomen.
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ALZHEIMER EXPERIENCE

Naam: Alzheimer Experience
Van wie: Marco Ouwehand van Martha Flora, 
aanbieder van particuliere dementiezorg, en 

hoogleraar langdurige zorg en dementie Anne-Mei The (Uni-
versiteit van Amsterdam).
Wat houdt het in: De Alzheimer Experience is een website 
waarop je momenten uit het leven van twee mensen met de-
mentie kunt bekijken, Ina (beginnende dementie) en Gerard 
(vergevorderd stadium). Per scène kun je de situatie bekijken 
vanuit de persoon met dementie zelf, of vanuit een ander, 
zoals een familielid of een verzorgende. Ook kun je van een 
arts uitleg krijgen over wat er in de scène gebeurt en hoe je 
met die fase van dementie kunt omgaan. Je ziet bijvoorbeeld 
dat iemand met dementie de dagbehandeling letterlijk als in 
een klaslokaal of gevangenis kan beleven. Je ziet dat Ina bij 
verzorgende Marleen rustiger wordt, omdat Marleen kalm en 
vriendelijk tegen haar praat. Een andere verzorgende zegt let-
terlijk dat Ina moet gaan zitten. Daar wordt ze juist onrustig 
van. Zo zie je heel scherp welke invloed gedrag kan hebben.’ 
Iedereen kan de scènes bekijken vanuit de eigen stoel. Marco 
Ouwehand: ‘Daardoor kun je wat je ziet meteen bespreken 
met collega’s, mantelzorgers, vrijwilligers en anderen. Zodat 
je samen naar manieren kunt zoeken om iemand rust te ge-
ven.’ De scènes zijn gebaseerd op de kennis van medewerkers 
van Alzheimer Nederland, en op onderzoek van het Trim-
bos-instituut naar belevingen van mensen met dementie.

Reacties: ‘Door te zien hoe verwarrend de beelden kunnen 
zijn die iemand in zijn hoofd heeft, begrijpen verzorgenden 
beter hoe belangrijk het is om kalm te blijven’, zegt initia-
tiefnemer Marco Ouwehand. We bieden trainingen aan met 
de Alzheimer Experience. Daarin hoor ik van verzorgenden 
terug dat dementie voor hen tot leven komt. Doordat ze 
zien hoe ingrijpend dementie kan zijn, proberen ze zich 
zoveel mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld van de 
persoon met dementie, net als verzorgende Marleen in de 
film.’ 
Meer info: www.alzheimerexperience.nl

ESCAPEROOM

Naam: De Escaperoom is vast onderdeel van de 
inspiratiedag ‘Samen op weg naar vrijheid’.
Van wie: Vilans, kennisinstituut voor langdu-
rende zorg.

Wat houdt het in: De inspiratiedagen zijn bedoeld om vrij-
heidsbeperking te verminderen. Een van de vaste onderdelen 

is een spel waarbij je wordt opgesloten in een escaperoom. 
Deelnemers moeten vraagstukken oplossen om naar buiten te 
komen. Daar hebben ze een half uur de tijd voor. Jennie Mast, 
senior adviseur bij Vilans, legt uit wat verzorgenden kunnen 
verwachten. ‘De groepen worden in tweeën gedeeld: cliënten 
en verzorgenden. De cliënten zitten vast in een rolstoel. De 
plank is neergeklapt, de polsen zitten ook vast. De cliënten 
moeten eerst losgemaakt worden. Daar kunnen de deelnemers 
best even mee bezig zijn…’ Daarna moet je samen de puzzels 
oplossen. ‘Die hebben allemaal te maken met vrijheidsbeper-
king. Oplossingen zijn alleen te vinden als je je goed ver-
plaatst in de persoon in de rolstoel. Wat heeft die meneer of 
mevrouw nodig om zich prettig te voelen?’ 
Reacties: De grootste eyeopener is volgens Jennie hoe be-
nauwend het is als je vrijheid beperkt wordt. ‘Verzorgenden 
komen hier uit met het doel om vaker te vragen wat iemand 
wel en niet prettig vindt.’ Daarnaast merken ze hoe belangrijk 
samenwerking is om vrijheidsbeperking terug te dringen. ‘Uit 
een escaperoom kom je door elkaar heel duidelijk te vertellen 
wat je opvalt aan de cliënt. Ze ontdekken onder meer welke 
vormen van vrijheidsbeperking er allemaal zijn en welke 
alternatieven je zou kunnen gebruiken. Automatisch koffie 
neerzetten terwijl iemand daar niet om gevraagd heeft is ook 
een vorm vrijheidsbeperking. Sluit aan bij de voorkeuren van 
de cliënt. Probeer samen te achterhalen welke dat zijn.’ 
Meer info: www.vilans.nl 
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Iemand met dementie kan de dagbehandeling letterlijk als in 

een klaslokaal beleven.

De cliënten zitten vast in een rolstoel, de polsen ook vast.
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