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Introductie

Zingeving is belangrijk in het leven: iedereen heeft behoefte aan doelen, waarden, erkenning voor wie 
je bent, het gevoel dat je er toe doet. Door dementie komen deze behoeften vaak in het gedrang. Wie 
dan toch in staat is om zin te geven aan en te ervaren in zijn leven, voelt zich langer gezond en wel, het 
bevordert de veerkracht. Maar wie of wat kan je helpen veerkrachtig te leven en hoe doe je dat? Daar is 
vaak ondersteuning bij nodig. Daarvoor is deze cursus dan ook bedoeld. Hierna kun je meer lezen over 
de concrete inhoud, aanpak en achtergronden van deze cursus.

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan het geven van deze cursus! 

De cursus Zorgen voor ZIN bij mensen met dementie in vogelvlucht

Inhoud van deze cursus
Deze cursus bestaat uit drie modules van elk drie bijeenkomsten.
• In de module ‘Leren omgaan met dementie’ leren de deelnemers de beperkingen kennen die 

voortkomen uit de verschillende vormen van dementie. Ook leren ze in de schoenen te staan van 
mensen met dementie en hoe zij hen op dat moment het beste kunnen helpen.

• In de module ‘Na de diagnose: Steun vinden bij elkaar’ leren deelnemers om te gaan met het 
voortdurende rouwproces dat dementie met zich meebrengt, hoe zij de verbondenheid met elkaar 
kunnen blijven bewaren en hoe zij steun kunnen vinden voor zichzelf en hun naaste met dementie.

• In de module ‘Het leven gaat door …’ leren de deelnemers welke stappen zij kunnen zetten om zich 
voor te bereiden op de toekomst, hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij en hun naaste nog zo veel 
mogelijk houvast kunnen ontlenen aan vertrouwde rollen.

Daarnaast wordt in deze cursus gewerkt met het ontwikkelingswerkboek, waarover later meer.

Waarom met deze cursus aan de slag? 
Dementie is een ziekte van voortdurende geestelijke aftakeling die ingrijpt in iemands hele leven en 
dat van zijn naasten. Door ondermeer vergeetachtigheid wordt iemand constant geconfronteerd met 
falen en blanco plekken in het geheugen. Dit heeft impact op degene met dementie, maar evengoed 
op diens naasten en/of mantelzorger. Alle houvast is weg en de toekomst wordt onzeker. Het is een 
constant rouwproces waarbij je elkaar steeds meer verliest. Dat raakt ook de zin van het bestaan. 
Daarom is het belangrijk dat mensen met dementie en hun naasten ondanks alles toch zin kunnen 
blijven ervaren in en betekenis geven aan hun leven.

De aanleiding voor deze cursus
Deze cursus is ontwikkeld omdat mensen met dementie in onderzoek aangaven dat bepaalde zaken 
erg belangrijk zijn voor hun zingeving. Hierbij moet je denken aan “je verbonden weten met de mensen 
om je heen”, “Zoveel mogelijk je eigen leven kunnen blijven leiden”, het kunnen vasthouden aan 
“vertrouwde rollen”, “je niet minder dan anderen hoeven voelen” en “oog hebben voor het kleine”. 
Mensen met dementie worstelen vaak met hun zingeving omdat ze het gevoel hebben dat ze de 
zeggenschap over en de greep op hun leven kwijt raken en dat ze verwijderd raken van de mensen om 
hen heen. Ook hebben velen de angst dat dit later alleen maar erger zal worden.
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Het doel van deze cursus
Met deze cursus willen we de veerkracht van mantelzorgers vergroten in de omgang met hun naaste 
met dementie en hen helpen hun naaste met dementie te ondersteunen. Door de mantelzorger te 
ondersteunen, helpen we tegelijkertijd ook hun naaste met dementie.
Mensen met dementie willen we helpen om uiting te geven aan wat zij belangrijk vinden, waar zij zin 
en betekenis aan ontlenen, dat te delen met lotgenoten en met hun naasten en vast te leggen in een 
ontwikkelingswerkboek, zodat zijzelf en anderen hier later altijd op terug kunnen vallen.
Deze cursus biedt zowel mensen met dementie als hun naasten een platform om zich te kunnen 
uiten en om gehoord te worden. Ze doen er kennis, inspiratie en vaardigheden op en krijgen concrete 
handvaten aangeboden. Als mensen met dementie en hun naasten hierdoor weer toekomen aan zin 
en betekenis in hun leven, dan is deze cursus geslaagd te noemen.

Voor wie is deze cursus bedoeld
Deze cursus is bedoeld voor mantelzorgers en parallel voor hun naaste met dementie. Deze cursus 
leent zich goed om gegeven te worden in/rond een Dagopvang, Dagbesteding of Dagbehandeling 
voor mensen met dementie in zorg en welzijn, Kopgroepen Dementie. Of familiegespreksgroepen 
voor familie van pas in een verpleeghuis opgenomen cliënten. Ook in buurtcentra, oudereninloop of 
ander plaatselijk welzijnswerk. Of vanuit levensbeschouwelijke organisaties als de plaatselijke kerken, 
ouderenorganisaties als KBO-PCOB, steunpunt mantelzorg, Alzheimercafé’s, zelfhulpgroepen.

Wie kan deze cursus geven
Je kunt je op deze cursus voorbereiden door deze handleiding goed door te nemen. Ben je een 
ervaren teamleider, verzorgende, maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger of 
mantelzorgconsulent, dan kun je deze cursus in principe zelfstandig geven. Wel is het belangrijk 
dat je ervaring hebt met het begeleiden van (gespreks)groepen, in het bijzonder met mensen met 
dementie. Je kunt hierbij ook ondersteuning vragen van een trainer van de Trainingswinkel van het 
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen (zie onderstaand kader).

TIP: Zowel bij het voorbereiden als het uitvoeren van de cursus kunnen we je van harte 
aanbevelen om ondersteuning te vragen van een trainer van de Trainingswinkel van het 
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Deze trainer kan een train-de-trainer workshop of 
coaching on the job verzorgen of de cursus samen met jou geven. 
Neem hiervoor contact op met: 

Alie Meyvogel, coördinator van de Trainingswinkel, 
E: training@netwerklevensvragen.nl, 
T: 06-33924320, 
I:  www.netwerklevensvragen.nl/trainingswinkel.

Wil je meer aandacht voor zingeving in je team? De workshop “Zin-gevende intervisie” kan jullie 
daarbij helpen. Ook daarvoor kun je contact met haar opnemen. 

6
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De aanpak van de cursus Zorgen voor ZIN bij mensen met dementie

De aanpak in concrete stappen 

Modules
Deze cursus bestaat uit drie modules van elk drie bijeenkomsten. Je kunt deze modules ook los van 
elkaar behandelen. 

Mantelzorgers en hun naasten: samen en apart
De bijeenkomsten zijn zo opgezet dat mensen met (beginnende) dementie en hun naasten eerst ieder 
apart bijeenkomen, ieder met een eigen cursusleider, om aansluitend hun ervaringen met elkaar te 
delen. Daarom is het belangrijk als cursusleiders van te voren goed op elkaar af te stemmen. Ook is het 
raadzaam om na elke bijeenkomst samen terug te kijken en te evalueren.

Een sessie duurt 120 minuten
Eerst komen mantelzorgers en hun naasten ieder in een eigen groep samen. Die bijeenkomsten duren 
90 minuten. Daarna komen mantelzorgers en hun naasten met dementie samen bezig te zijn met het 
ontwikkelingswerkboek. Hiervoor is steeds 30 minuten gereserveerd.

Structuur van de bijeenkomsten van mantelzorgers
Voor elke bijeenkomst met de mantelzorgers staat uitgeschreven wat er zal gebeuren. Ook staat er in 
een schema vermeld welke onderdelen er nodig zijn en hoe lang ieder element van de bijeenkomst 
mag duren. Aan de hand van films en het dobbelsteen-kaartenspel hopen we de dialoog op gang te 
brengen en het delen van ervaring en het geven van onderlinge tips onder deelnemers te bevorderen. 
Dat zorgt er namelijk voor, dat zij over dingen gaan nadenken waar zij eerder misschien niet aan 
gedacht hadden.

Structuur van de bijeenkomsten van mensen met dementie
Wanneer de mantelzorgers hun bijeenkomst hebben, gaan de mensen met dementie tegelijkertijd met 
elkaar in gesprek over zingeving. Het is vooral belangrijk dat deze gespreksgroep laagdrempelig is; pas 
je aan bij wat de groep prettig vindt. Bij elke module staan op het voorblad de vragen die hierbij (bij 
iedere bijeenkomst) gebruikt kunnen worden om het gesprek op gang te brengen.

Er zijn twee manieren waarop deze cursus gegeven kan worden.

• De eerste methode is de ontwikkelingswerkboekmethode. Hierbij hebben alle deelnemers een 
ontwikkelingswerkboek bij zich en wordt aan de hand van een groepsgesprek naar invulling/
antwoorden gezocht. Het is hierbij wel belangrijk dat de deelnemers enigszins zelfstandig zijn 
en dat er voldoende ondersteuning mogelijk is om iedereen zelfstandig zijn eigen persoonlijke 
antwoord in te laten vullen. Aan het einde van de bijeenkomst kan wat nog openstaat samen met 
de mantelzorger worden aangevuld.

• De tweede methode is de kaartjes-methode. Bij deze methode worden alle vragen uit het 
ontwikkelingswerkboek op kaartjes gezet en een voor een in de groep voorgelezen. Er hoeft hierbij 
niet door de groepsleden geschreven te worden. Het draait bij de kaartjes-methode puur om het 
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gesprek dat ontstaat. Voordeel hiervan is dat meer aandacht aan het gesprek besteed kan worden 
en dat deze methode beter bruikbaar is bij mensen met dementie die minder zelfstandig zijn. Na 
afloop van deze bijeenkomst kan dan wel met de mantelzorger aan het ontwikkelingswerkboek 
worden gewerkt.

Structuur van de gezamenlijke bijeenkomsten
Aan het eind van iedere bijeenkomst apart komen de mensen met dementie en hun mantelzorger 
samen om te werken aan het biografische ontwikkelingswerkboek. Loop dan rond om vragen van 
de deelnemers te kunnen beantwoorden. Jij bent bij uitstek degene die hen kan helpen een abstract 
onderwerp als zingeving te vertalen naar concrete situaties en actiepunten.

Beschikbare materialen
Deze handleiding is bedoeld voor beide cursusleiders en beslaat alle drie de cursusmodules.
Ook het biografisch ontwikkelingswerkboek voor elke deelnemer met dementie beslaat alle 
cursusmodules.
Per module is er een apart werkboek voor de mantelzorger en een powerpoint presentatie voor de 
cursusleider van die groep. 

In diverse bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van het ‘Dobbelsteenspel’. De dobbelsteen zelf zal 
nog gekocht moeten worden, maar deze is niet zo duur (bij https://eelkeverschuur.nl/dobbelsteen 
bijvoorbeeld € 6,95). De kaartjes die in de dobbelsteen gestoken moeten worden voor deze cursus zijn 
terug te vinden als bijlage bij deze handleiding.
Tijdens de bijeenkomsten wordt ook gebruik gemaakt van filmmateriaal en/of geluidsfragmenten. Deze 
zijn te openen door in de powerpoint presentatie op de desbetreffende dia met afbeelding met de 
cursor op de afbeelding te gaan staan, vervolgens de rechtermuisknop in te drukken en in het scherm 
wat dan verschijnt te klikken op ‘hyperlink openen’. Hiervoor is wel een actieve internetverbinding 
vereist!

Benodigde competenties van de cursusleider
Als cursusleider vervul je een belangrijke rol. Misschien vind je die verantwoordelijkheid best eng. 
Bijvoorbeeld omdat je er geen ervaring in hebt. Misschien heb je ook het idee dat je als cursusleider 
alles perfect moet kunnen en op elke vraag een antwoord moet weten. Niemand weet echter alles en 
iedereen maakt weleens foutjes. Als cursusleider is het vooral belangrijk dat je de deelnemers coacht 
en ondersteunt. Dat je hen complimenteert en ondersteunt en dat je voor gezelligheid, een veilige sfeer 
en structuur zorgt tijdens de bijeenkomsten.

Tip: Lees van tevoren de informatie in het werkboek goed door en bekijk vast de filmpjes en 
websites die in de powerpoint presentatie voorkomen! Zo ben je goed voorbereid.    
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Voor een veilige en prettige sfeer tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende zes vuistregels 
belangrijk: 

• Geef complimenten. 
Door het geven van complimenten voelen deelnemers zich veiliger en meer op hun gemak, zodat 
zij zich meer durven te uiten in de groep. Veel mensen vinden het namelijk eng om in de groep hun 
verhaal te doen;

• Stimuleer interactie. 
Betrek de deelnemers door hen actief te vragen om antwoord te geven op een bepaalde vraag of 
een bepaalde oefening te doen. Uiteindelijk leert men het meeste door te oefenen en om die reden 
worden cursisten regelmatig uitgedaagd worden om ook thuis het geleerde toe te passen en steeds 
een plan te maken hoe zij iets willen aanpakken;

• Bied ruimte 
Stel verdiepende vragen, waardoor mensen gaan reflecteren op hun antwoord. Soms kan het ook 
helpen om te reflecteren op een eigen situatie waarbij je vertelt hoe je jezelf voelde en waarom je 
op een bepaalde manier reageerde; 

• Bewaak de structuur 
Let goed op de tijd en zorg ervoor dat het gesprek niet te ver afdwaalt van de inhoud. 

• Geef aandacht aan ‘storingen’ 
Als een deelnemer vol zit met een ervaring of iets wat nu de aandacht vraagt, geef daar ruimte en 
voorrang aan. 

• Flexibiliteit 
Mocht het programma te lang zijn, kijk dan waar je het in kunt korten. Handig is om van te voren 
hier al naar te kijken, zodat je op het moment dat inkorten gewenst is al een idee hebt waar of hoe 
je dit kunt doen.

Waar gaat dit heen…

Soms begint een discussie over de mogelijke gevolgen van dementie en eindigt het met een 
gesprek over bijvoorbeeld Sinterklaas. Om dat te voorkomen moet je de loop van het gesprek 
zien te bewaken. Soms zul je de groep een beetje terug moeten leiden naar het onderwerp. Op 
andere momenten kan het gesprek ook een interessante wending aannemen en kan je beslissen 
om het gesprek nog even door te laten gaan. Je kunt dan altijd nog terug naar het eigenlijke 
onderwerp of het volgende onderwerp. Zo lang jij maar diegene bent die de touwtjes in handen 
heeft. Een handig hulpmiddel bij het bewaken van de structuur is een flap-over. Hierop kun je 
steeds kort samenvatten wat de rest van de groep heeft gezegd. Hiermee wordt de loop van het 
gesprek voor iedereen duidelijk. 
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Sta eens even stil bij…

Wat doe ik (niet)?
Hoe doe ik dit?
Waarom doe ik dit (niet)?
Voor wie doe ik dit?
Hoe voelt dit voor de ander?
Hoe reageert de ander daarop?
Wat doet de ander (niet)?
Hoe doet hij dat?
Waarom doet hij dat (niet)?
Voor wie doet hij dat?
Hoe voelt dit voor mij?
Hoe reageer ik hier op?

Vier vaardigheden heb je beslist nodig om deze cursus 
met succes te kunnen geven:

• Basis communicatie- en gespreksvaardigheden. We gaan 
ervan uit, dat je enige ervaring hebt in het begeleiden 
van een groepsgesprek. Tips zijn wijdverbreid. 

• Gevorderde communicatie- en gespreksvaardigheden. 
Die heb je vooral nodig op het moment dat je de groep 
mensen met dementie begeleidt. Welke methode je 
ook kiest, het zal veel vragen van je gesprekstechnieken 
om de deelnemers zo ver te krijgen dat ze vertellen 
over een abstract onderwerp als zingeving. Mocht je 
daar nog niet zoveel ervaring in hebben, dan vindt je 
uitgebreide aanwijzigen en oefeningen in “Tja, wat zal ik 
zeggen” (zie bij literatuur). Denk bij deze vaardigheden 
met name aan: het opbouwen van een goede onderlinge 
verstandhouding (p. 64), het stellen van open of juist 
gesloten vragen (p. 69vv), gevoelens spiegelen en je 
kunnen inleven in een ander (p. 72vv), iets van jezelf 
laten zien (p. 81vv), non verbale communicatie en taal gericht op iemand met dementie (p. 98vv). Of 
bij lastige situaties als iemand die achter elkaar steeds hetzelfde verhaal vertelt (p. 115v) of iemand 
die plotseling erg boos wordt over een bepaald onderwerp (p. 108v), bijvoorbeeld het niet meer 
mogen autorijden. Daarnaast vindt je handige informatie in “Sprekende Handen” en “In gesprek met 
mensen met dementie” (zie bij literatuur).

• Neem een open en accepterende houding aan. Het is kostbaar en kwetsbaar tegelijk wanneer 
deelnemers zich in de groep durven te uiten. Luisteren naar andermans ervaringen kan de eigen 
horizon verbreden of blikrichting veranderen. Zelf je kun vragenderwijs andere perspectieven 
inbrengen of door af en toe over je eigen ervaringen te vertellen.

• Wees vooral jezelf. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Sommige mensen voelen zich het prettigst 
wanneer ze de docentenrol aannemen, terwijl anderen liever laagdrempelig willen zijn. Beide rollen 
zijn op zich prima. Doe je niet anders voor dan je bent, accepteer dat bepaalde zaken je beter 
liggen dan andere en dat je ook als cursusleider niet alles hoeft te weten. Wees niet te veel bezig 
met hoe je overkomt op de groep, dan kun je je aandacht beter verdelen over de lesstof en de 
groep. Dan kun je ook je communicatie- en gespreksvaardigheden steeds bewuster toepassen.
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Waar blijft de tijd…

Wanneer mensen met elkaar discussiëren kunnen ze al snel de tijd vergeten. Om de tijd te 
bewaken kun je gebruik maken van een draaiboek waarin staat hoeveel tijd je voor ieder 
onderwerp hebt. Hier hoef je je natuurlijk niet strikt aan te houden. Sommige gesprekken 
mogen best langer duren en bij andere gesprekken is het niet erg wanneer ze wat korter duren. 
Wanneer je veel moeite hebt met het bewaken van de tijd, kun je ook kiezen voor het gebruik 
van een eierwekker, al kan dit soms storend of juist hilarisch werken. 

Randvoorwaarden
De volgende zeven randvoorwaarden zijn noodzakelijk om de cursus tot een succes te maken:

• Er zijn (minimaal) twee cursusleiders nodig: één voor de groep mantelzorgers en één voor de groep 
mensen met dementie. Bij de gezamenlijk afsluiting per bijeenkomst spelen beiden een rol. Het 
helpt als je goed met elkaar afstemt en goed op elkaar ingespeeld bent of raakt.

• Een veilige plek en een veilige groep is nodig zodat mensen hun verhaal durven doen en zich 
daarbij kwetsbaar op durven stellen. Dit is ook nodig om nieuwe dingen te kunnen leren. Je kunt 
bijdragen aan een veilige sfeer door ook af en toe over je eigen ervaringen te vertellen.

• De beschikbaarheid van voldoende en geschikte werkruimte is essentieel, om niet alleen de groep 
mantelzorgers en de groep mensen met dementie apart van elkaar onder te kunnen brengen, maar 
ook beide groepen wanneer zij ter afsluiting van elke bijeenkomst samen met elkaar aan de slag 
gaan.

• In de werkruimtes dienen een internetaansluiting, beamer, scherm en geluidsboxen aanwezig te 
zijn, evenals kabels om randapparatuur aan een laptop te kunnen aansluiten. Cursusleiders voor de 
groep mantelzorgers brengen het beste hun eigen laptop mee.

• Voldoende draagvlak in de organisatie is een eerste vereiste om het uitnodigen van deelnemers 
effectief plaats te laten vinden (zie bijlage voor voorbeeld opwarm-flyer voor de organisatie).

• De deelnemers dienen ruim op tijd benaderd te worden en uitgenodigd om deel te nemen aan de 
cursus (zie bijlage voor voorbeeld uitnodigingsbrief).

• Een inhoudelijk zo efficiënt mogelijke indeling van de bijeenkomsten verhoogt de opbrengst en 
tevredenheid van alle deelnemers.
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Onderbouwing en achtergrond bij de cursus Zorgen voor ZIN bij mensen 
met dementie

Onderbouwing

Werkwijze
Deze cursus bevat slechts een kleine hoeveelheid literatuur, omdat het voor veel mensen lastig is 
om veel te moeten lezen. Naar ons idee leren mensen het meest wanneer ze met elkaar in gesprek 
zijn, reflecteren over hun eigen gedrag en wanneer ze zo veel mogelijk oefenen. Om de cursus zo 
laagdrempelig mogelijk te maken, hebben we hem gegoten in de vorm van een soort gespreksgroep 
en wordt er veel gebruik gemaakt van filmpjes, groepsgesprekken en oefeningen. Soms zijn er een 
dobbelsteen of gesprekskaartjes nodig, voor andere oefeningen volstaat het werkboek. Voor mensen 
die behoefte hebben aan wat meer informatie, wordt achterin elk werkboek verwezen naar boeken en 
websites die interessant kunnen zijn. Verder zijn het werkboek en de handleiding bewust zo beknopt 
mogelijk gehouden. Je leert namelijk het meeste van dingen zelf doen.

Ontwikkelingswerkboek
Professionals en naasten weten vaak maar weinig van wat er in mensen met dementie omgaat als het 
om hun zingeving gaat. Mensen met dementie zelf wordt weinig kans geboden hun zingeving voor 
zichzelf en hun omgeving te articuleren. In het biografisch ontwikkelingswerkboek kunnen mensen 
met dementie gedurende het proces van dementie bekend (blijven) maken wat voor hen belangrijk is 
in het leven en waaraan zij zin ervaren. Aanvankelijk kunnen zij dit boek zelfstandig bijhouden, samen 
met hun naaste omgeving. Naarmate het proces van de dementie voortschrijdt zullen partner, kind 
of case manager dementie dit steeds meer samen met en voor hen doen. Op die manier blijft het in 
alle fasen van de dementie toch een gezamenlijk project van alle betrokkenen, waardoor de ervaren 
verbondenheid wederzijds wordt versterkt. 

Over de achtergrond van deze cursus
Om meer te weten te komen over hoe mensen met dementie en hun naasten zin ervaren en waar 
zij dan behoefte aan hebben, is onderzoek gedaan door Barbera van der Schans, psycholoog en 
Peterjan van der Wal, geestelijk verzorger. Dat onderzoek is opgezet door Vereniging Het Zonnehuis 
in samenwerking met Ideon, onder de vlag van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen 
(www.netwerklevensvragen.nl). In het kader van dat onderzoek werden in de periode 2013 – 2015 
gesprekken gehouden in zogenaamde focusgroepen. Een focusgroep wordt gevormd door een kleine 
groep mensen die op onder begeleiding op een gestructureerde manier hun kennis en ervaringen 
delen over een bepaald onderwerp. Er waren focusgroepen van mensen met dementie, mantelzorgers, 
zorgverleners en van hulpverleners, dat wil zeggen: (para)medici (ergotherapeuten, fysiotherapeuten, 
logopedisten, muziektherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde) en psychosociaal werkenden 
(activiteitenbegeleiders, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers).
Dat onderzoek laat zien dat gevoelens van verbondenheid, autonomie, gelijkwaardigheid, behoud 
van een eigen rol heel belangrijk zijn voor de zingeving van zowel mensen met dementie als hun 
mantelzorgers. Ook leven mensen met dementie dichter op hun gevoel. En hebben ze meer aandacht 
voor de kleine dingen om hen heen, waar ze intens van kunnen genieten. 
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Tijdens het onderzoek werd het steeds duidelijker, dat het belangrijk is om vooral naasten van de 
mensen met dementie te ondersteunen bij zingeving aan het leven. Dat heeft namelijk ook een 
positieve uitwerking op de mensen met dementie zelf. Naasten zijn diegenen die ervoor kunnen zorgen 
dat mensen met dementie zo veel mogelijk het gevoel hebben dat zij er toe doen en een zo normaal 
mogelijk leven kunnen leiden.

Zowel professionals als mantelzorgers geven in ons onderzoek aan, niet altijd goed te weten hoe 
zij aan het ervaren van zin door mensen met dementie kunnen bijdragen. Geraadpleegde experts 
benadrukken dan ook het belang van educatie. Het is belangrijk dat mensen met dementie zelf daarin 
worden meegenomen. Met het aanreiken van verkregen inzichten en ondermeer deze cursus proberen 
we iets te doen aan die handelingsverlegenheid.

Achtergrondliteratuur

Meer over dit onderzoek en de achtergrond van deze cursus:
B. van der Schans & P. van der Wal, Mensen met dementie en hun zingeving, Gerōn 18.1 (2016), 45-47
B. van der Schans & P. van der Wal, Mensen met dementie en hun zingeving (2): zingevingscoping, 
Gerōn 18.3 (2016), 26-28.

Zie ook de website: www.netwerklevensvragen.nl.

Boeken 

• Op bezoek bij een dierbare met dementie 
Met ruim zestig ideeën om samen te genieten 

Door Anniek Kramer en Marcelle Mulder 

 

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

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

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

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

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

Beide door Ronald Geelen 

 

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

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

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

Beide door Huub Buijsen 

 

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

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

• De dag door met dementie 

Door Anneke van der Plaats 

 

Dit boek beschrijft wat er gebeurt wanneer iemand dementie krijgt. 

• Ik ben verdwaald. Dementie. Wat is dat? 
Door Aart Hoogerwerf 

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

met een dement mens een unieke gebeurtenis is.  

• Tja, wat zal ik zeggen … Met cliënten in gesprek over spiritualiteit 
Door Elizabeth Johnston Taylor, Peterjan van der Wal en Janco Wijngaard 
 
Mensen zoeken naar de zin van wat hen overkomt. Dit boek helpt zorgverleners op een goede manier 
daarop te reageren. Aandacht voor spiritualiteit bevordert de gezondheid en doet je bewuster leven. Tja, 
wat zal ik zeggen… is een heel praktisch boek. Het brengt kennis uit de psychologie en psychiatrie, de 
geestelijke verzorging en de verpleegkunde samen. De lezer leert de theorie direct in praktijk te brengen, 
dankzij de vele voorbeelden en oefeningen. Met DVD met door het Toetstheater gespeelde herkenbare 
situaties. 

• Sprekende Handen. Een methodiek voor ontmoetingsgroepen met dementerende mensen 
Door Irene Maijer-Kruisen en Paula Irik. Met DVD 
 
De methodiek ‘Sprekende handen’ helpt om mee te gaan in de gevoelens van dat moment. Muziek en 
spiritualiteit zijn van onschatbare waarde voor het mensen in contact brengen met hun emoties en hen 
ondersteunen om deze uit te drukken en een plek te geven. 

• In gesprek met mensen met dementie 
Door Marie-Élise van den Brandt en Wout Huizing 
 
Een praktisch hulpmiddel om het contact te stimuleren en om de persoon met dementie zoveel mogelijk 
zelf aan het woord te laten. Het vraagt om inzicht en vaardigheden hoe dergelijke gesprekken te voeren 
en aan te sluiten bij de belevingswereld van iemand met dementie.  
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• Op weg naar vitaliteit. Landkaarten als reflectietool voor mantelzorgers en 
mantelzorgondersteuners 

Door Wilco Kruijswijk en Mariëlle Cuijpers 

Op weg naar vitaliteit biedt een creatieve manier om te reflecteren op mantelzorg. De landkaarten laten 

mantelzorgers stilstaan bij vragen als ‘Hoe blijf ik gezond?’ en ‘Wat geeft mij houvast?’. En ze inspireren 

om hun eigen verhaal te vertellen over vitaliteit. Het is bij deze werkvorm het proces dat telt en niet de 

uitkomst. Onderweg krijgen de mantelzorgers nieuwe inzichten en ideeën over wat voor hen belangrijk is 

om vitaal te blijven en dat geeft energie.

Websites

www.alzheimer-nederland.nl    (veel informatie over dementie)
www.alzheimerexperience.nl    (nogmaals de interactieve film beleven)
www.pratenovergezondheid.nl/dementie  (interviews met mensen met dementie)
www.dementieonline.nl    (een gratis cursus over dementie)
www.netwerklevensvragen.nl   (veel informatie over zingeving, ook bij dementie)
www.netwerklevensvragen.nl/trainingswinkel (diverse ondersteuningsmogelijkheden rond zingeving)

Folder “Zorgen voor iemand met dementie”: www.alzheimer-nederland.nl/media/438885/infopdf_
zorgen_voor_iemand_met_dementie.pdf 
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Groepsgesprek

Vraag / Uitleg

Film

Schrijven

Huiswerk

Audio

Terugblik

Spel

Samenvatting

Legenda

In de handleiding kom je de volgende symbolen tegen met hun betekenis:
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Module 1: ‘Leren omgaan met dementie’

Mensen met beginnende dementie bespreken in een andere groep de 
volgende onderwerpen: 

• Waar loopt u tegen aan nu u vergeetachtig bent / dementie hebt? 
• Hoe gaat u daarmee om? 
• Wat zouden andere mensen moeten weten over dementie? 
• Waar bent u goed in / trots op? 
• Wat heeft u geleerd sinds u meer vergeetachtig bent? 

MODULE 1



Trainershandleiding - Cursus Zorgen voor Zin bij mensen met dementie

18

Bijeenkomst 1: Gelijkwaardigheid – waar loopt u tegenaan?

Standaardmateriaal: 
• Flap-over en stiften
• Beamer en kabel voor laptop aansluiting/scherm en geluidsboxen
• Laptop met Powerpoint en internettoegang
• Werkbladen (voor het geval deelnemers werkboek vergeten zijn)
• Pennen

Indeling

TIJD WAT WERKVORM MATERIAAL AANDACHTSPUNTEN

30 minuten Welkom Welkom en voorstellen 
trainer

Korte lijn programma 
module 1 en leerdoelen /
werkwijze 

Kennismaking en 
Groepsgesprek
(dia pppt) 

Uitreiken werkboek 
module 1.
Verzoek om werkboek elke 
keer mee te nemen

Lijn eerste bijeenkomst

Naambordjes en stiften

Dia 2

Dia 3

Werkboek module 1

Dia 4

Denk aan koffie/ thee en 
koekjes

Testen internet toegang of 
film op stick

10 minuten Film: de wondere wereld 
van dementie

Intro film en kijkvragen 
mondeling aangeven (zie 
voor  kijkvragen dia 6)

Dia 5

17 minuten Nabespreking film Groepsgesprek aan de 
hand van kijkvragen.

Dia 6

20 minuten Werkboek oefening 1 Werkgroepen van 3 
personen

Dia 7
Werkboek

2 minuten Nagesprek 
Werkboekoefening 1 (op 
samenwerken, en horen 
van tips)

Kort groepsgesprek met 
terugkoppeling over: Hoe 
was het om hier samen 
aan te werken? En zijn er 
nog tips te delen?

3 minuten Huiswerkopdracht 1 Groepsgesprek. Uitleg 
huiswerkopdracht 1, en 
check op vragen

Dia 8
Werkboek

3 minuten Terugblik bijeenkomst 1 Vrij delen. Vragen staan op 
dia 9

Dia 9

10 minuten Pauze en invoegen twee 
groepen: mantelzorgers 
en naasten met dementie

Denk aan koffie/thee 
koekjes en denk aan 
voldoende ruimte voor 2 
groepen en 2 begeleiders

MODULE 1



Trainershandleiding - Cursus Zorgen voor Zin bij mensen met dementie

19

MODULE 1

5 minuten Terugkoppeling waarover 

in beide groepen 

gesproken is

Input door begeleiders

15 minuten Ontwikkelingswerkboek Tweetallen (mantelzorgers 

en hun naaste met 

dementie)

Ontwikkelingswerkboek Loop rond en kijk of je 

hulp ergens nodig is

5 minuten Afronding Volgende keer graag 

ontwikkelingswerkboek 

mee!

Leren omgaan met dementie

Bijeenkomst 1: Gelijkwaardigheid – waar loopt u tegenaan?

Leerdoelen: 
1. Deelnemers herkennen de verschijnselen van dementie.
2. Deelnemers herkennen de consequenties van dementie voor het dagelijks leven.

Welkom!
Geef kort uitleg over jezelf en de module

Laat de deelnemers zichzelf voorstellen aan de hand van de volgende onderwerpen:
• Wat brengt u bij deze cursus?
• Wat hoopt u in deze cursus te leren?

Start de film ‘De wondere wereld van dementie’ 
Bespreek de film in een kringgesprek 
• Wat herkent u in de film? 
• Welke gevoelens roept het bij u op? 
• Wat neemt u mee van deze film?
• Waar heeft u moeite mee?

Laat de deelnemers in groepjes van drie personen in hun werkboek opschrijven welke verschijnselen ze 
kennen en hoe zij hier nu mee omgaan (werkboek oefening 1).

Nagesprek over het werken aan werkboek oefening 1
• Hoe was het om samen aan de oefening te werken?
• Zijn er nog tips te delen?
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Huiswerk
Uitleg huiswerkopdracht (huiswerkopdracht 1):
• Vraag de deelnemers thuis te observeren, wannéér zij zich bij elkaar het prettigst / meest 

gelijkwaardig voelen en dit op te schrijven voor de volgende keer (werkboek huiswerkopdracht 1)
• En check op vragen ter verduidelijking van de opdracht. 

Terugblik bijeenkomst 1
• Hoe hebben de deelnemers de bijeenkomst ervaren?
• Hoe ervaren ze de inhoud en de werkvormen? 
• Zijn de leerdoelen voldoende aan bod gekomen voor de deelnemers? 
• Zijn er nog vragen en/of aanvullende opmerkingen?

De naasten met dementie en de mantelzorgers komen samen. 

Koppel terug waar jullie het in beide groepen met elkaar over gehad hebben. 

Laat de deelnemers het ontwikkelingswerkboek erbij pakken en er samen aan werken. Loop rond en kijk of je 
hulp ergens nodig is.

MODULE 1
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Bijeenkomst 2: Reageren op wat u meemaakt

Standaardmateriaal: 
• Flap-over en stiften
• Beamer en kabel voor laptop aansluiting/scherm en geluidsboxen
• Laptop met Powerpoint en internettoegang
• Werkbladen (voor het geval deelnemers werkboek vergeten zijn)
• Pennen

Indeling

TIJD WAT WERKVORM MATERIAAL AANDACHTSPUNTEN

10 minuten Welkom 

Huiswerkopdracht 1 
nabespreking

Intro bijeenkomst 

Doelen bijeenkomst

Groepsgesprek over 
huiswerkopdracht 1

Naambordjes

Dia 11

Dia 12

Denk aan koffie/ thee en 
koekjes

Testen internet toegang of 
film op stick

22 minuten Dobbelsteenspel 1: 
emoties

Groepsgesprek Dia 13
Dobbelsteen
Emotiekaartjes

Zorg ervoor dat de 
emotiekaartjes in de 
dobbelsteen zitten

22 minuten Dobbelsteenspel 2: 
invloed emoties

Groepsgesprek Dia 14
Dobbelsteen
Emotiekaartjes

Zorg ervoor dat de 
emotiekaartjes in de 
dobbelsteen zitten

15 minuten Werkboek oefening 2

Attendeer deelnemers op  
communicatietips in het 
werkboek

Werkgroepen van 3 
personen

Dia 15
Werkboek

7 minuten
(keuze-
mogelijk-
heid)

Film: Dag  mam  (kies 
fragment wat aansluit bij 
thema bijeenkomst 2)

Intro film 

Na het kijken kort ruimte 
voor reactie

Dia 16 Film via internet of 
gedownloade versie op 
stick

4 minuten Huiswerkopdracht 
2 (linker kolom van 
oefening 4)

Groepsgesprek
Uitleg huiswerkopdracht 2, 
en check op vragen.

Dia 17
Werkboek

3  minuten Terugblik bijeenkomst 1 Vrij delen. Vragen staan op 
dia 18

Dia 18

10 minuten Pauze en invoegen twee 
groepen: mantelzorgers 
en naasten met dementie

Denk aan koffie/thee 
koekjes en denk aan 
voldoende ruimte voor 2 
groepen en 2 begeleiders

5 minuten Terugkoppeling waarover 

in beide groepen 

gesproken is

Input door begeleiders

15 minuten Ontwikkelingswerkboek Tweetallen (mantelzorgers 

en hun naaste met 

dementie)

Ontwikkelingswerkboek Loop rond en kijk of je 

hulp ergens nodig is

MODULE 1
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5 minuten Afronding Volgende keer graag 

ontwikkelingswerkboek 

mee!

Leren omgaan met dementie

Bijeenkomst 2: Reageren op wat u meemaakt

Leerdoelen: 
1. Deelnemers zijn zich bewust van het belang van ervaren gelijkwaardigheid en wat 

gelijkwaardigheid voor henzelf en hun naaste met dementie betekent in hun relatie.
2. Deelnemers kunnen reflecteren op hun eigen gevoel en dat van hun naaste met dementie.

Welkom!

Bespreken huiswerk:
Vraag hoe het gegaan is met het huiswerk? Bespreek dit in een kringgesprek.

Op welke momenten voelt u gelijkwaardigheid. Waar merkt u het aan? 
Wat is er anders op deze momenten? Hoe voelt het voor u en voor uw naaste met dementie? 
Hoe zou u dit verder kunnen uitbouwen? 

Start het dobbelsteen-spel Emoties
(Zorg dat de juiste kaartjes in de dobbelsteen zitten. Voor kaartjes zie bijlage)

Laat de deelnemers met de dobbelsteen gooien en vervolgens een voorbeeld noemen van de laatste 
keer dat ze zich zo voelden in het zorgen voor hun naaste met dementie. Bespreek steeds in de groep 
of anderen dit herkennen.

Speel het dobbelsteenspel nogmaals, maar nu met de vraag: Heeft je eigen gevoel invloed op hoe je 
reageert op de persoon met dementie? Hoe kun je dit aanpassen? Wat heb je daarvoor nodig? 

Laat de deelnemers in groepjes van drie in hun werkboek opschrijven hoe zij zouden willen reageren 
op het gedrag en hoe ze dit zouden willen toepassen (werkboek oefening 2).

Attendeer deelnemers op communicatietips uit het werkboek.

Eventueel kijken naar een stukje film: ‘dag mam’ (als er tijd voor is). 
Kies hiervoor een fragment wat aansluit bij het thema van bijeenkomst 2).

MODULE 1
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Huiswerk
Uitleg huiswerkopdracht (huiswerkopdracht 2):

Vraag de deelnemers:
• toe te passen hoe ze zouden willen reageren op het gedrag van hun naaste;
• welke momenten van gelijkwaardigheid ze zouden willen uitbouwen;
• op te schrijven díe momenten die moeilijk verlopen (werkboek huiswerkopdracht 2).
En check op vragen ter verduidelijking van de opdracht.

Terugblik bijeenkomst 2
• Hoe hebben de deelnemers de bijeenkomst ervaren?
• Hoe ervaren ze de inhoud en de werkvormen? 
• Zijn de leerdoelen voldoende aan bod gekomen voor de deelnemers? 
• Zijn er nog vragen en/of aanvullende opmerkingen?

De naasten met dementie en de mantelzorgers komen samen. 

Koppel terug waar jullie het in beide groepen met elkaar over gehad hebben. 

Laat de deelnemers het ontwikkelingswerkboek erbij pakken en er aan werken. Loop rond en kijk of je hulp 
ergens nodig is.

MODULE 1
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Bijeenkomst 3: Waar lopen mensen met dementie tegenaan?

Standaardmateriaal: 
• Flap-over en stiften
• Beamer en kabel voor laptop aansluiting/scherm en geluidsboxen
• Laptop met Powerpoint en internettoegang
• Werkbladen (voor het geval deelnemers werkboek vergeten zijn)
• Pennen

Indeling

TIJD WAT WERKVORM MATERIAAL AANDACHTSPUNTEN

10 minuten Welkom 

Huiswerkopdracht 2 
nabespreking

Intro bijeenkomst 

Doelen bijeenkomst

Groepsgesprek over 
huiswerkopdracht

Naambordjes

Dia 20

Dia 21

Denk aan koffie/ thee en 
koekjes

Testen internet toegang of 
film op stick

10 minuten Vervolg Huiswerk-
opdracht 2
Kies één voorbeeld uit 
van ‘moeizaam moment’ 
in de linker kolom en vul 
vervolgens uw antwoord 
in in de rechter kolom.

Nabespreking

Individueel invullen

Groepsgesprek over 
uitkomsten invulling

Dia 22

5 minuten Film: Kijk nog eens goed 
(What do you see )
= opwarmer voor gesprek 
over  ‘foute’ benadering

Intro film en kijkvragen 
mondeling aangeven (zie 
voor kijkvragen dia 24)

Dia 23

5 minuten Nabespreking film Groepsgesprek over 
wat ziet u als ‘fout’ in de 
benadering, en wat ziet 
u als ‘goed’ (noteren op 
flap in 2 kolommen ‘fout / 
goed’)
Extra vraag  (als er tijd 
is): ‘wat doet de ‘foute’ 
benadering met deze man?

Dia 24
Flap-over

30 minuten Groepsleergesprek over 
‘foute’ benaderingen
(aangeven dat iemand 
gevraagd wordt er meer 
over te vertellen, en 
eventueel meerderen 
als er tijd genoeg is; 
aangeven dat het doel is 
om er van te leren)

Kaartjes met ‘foute’ 
benadering op tafel; 
deelnemers een kaartje 
laten kiezen met 
benadering die ze van 
zichzelf herkennen

Groepsleergesprek:
zie voor gespreksvragen 
uitwerking hierna in de 
tekst.

Kaartjes met foute 
benaderingen 
(voorbeelden van ‘foute 
benadering’ in werkboek 
module 1 p.9)

Dia 25 

Extra tafel voor kaartjes

MODULE 1
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15 minuten Oefening 3 Plan voor de 
toekomst

Groepsgesprek
(refereren aan 
werkboekoefening 3)

Dia 26 Verwijzen naar diverse 
websites (zie beschrijving 
hierna in de tekst).

10 minuten Terugblik module 1 Vrij delen. Vragen staan op 
dia 27

Dia 27

10 minuten Pauze en invoegen twee 
groepen: mantelzorgers 
en naasten  met dementie

Denk aan koffie/thee 
koekjes en denk aan 
voldoende ruimte voor 2 
groepen en 2 begeleiders

5 minuten Terugkoppeling waarover 
in beide groepen 
gesproken is

Input door begeleiders

15 minuten Gezamenlijk 
afrondingsgesprek  
module 1 ‘Leren omgaan  
met dementie’.
Samenvatten module

Open gesprek: 

Wat hebben we geleerd?
Hoe gaat u het samen 
verder doen, gelijkwaardig-
heid vorm en inhoud 
geven.
Hoe houden we dit samen 
vol?

5 minuten Afronding Volgende keer graag 
werkboeken mee! (als 
module 2 hierna ook 
gevolgd gaat worden)

NB: als alleen module 
1 gevolgd wordt dan 
extra aandacht voor ‘nog 
iets kwijt willen. Opdat 
mensen met een goed / 
afgerond gevoel weggaan

MODULE 1
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Leren omgaan met dementie

Bijeenkomst 3: Waar mensen lopen mensen met dementie tegenaan?

Leerdoelen: 
1. Deelnemers herkennen welke gevoelens en gedrag hun benadering bij hun naaste met 

dementie oproept.
2. Deelnemers zijn in staat hun benadering aan te passen aan de behoefte van hun naaste met 

dementie.

Welkom!

Bespreken huiswerk: 
Is het al gelukt om anders te reageren. Hoe was dat voor uzelf? En hoe was dat voor de persoon met 
dementie? Is het ook al gelukt om de momenten van gelijkwaardigheid uit te bouwen? 

Vraag ook naar het lijstje met moeilijke momenten, en vraag één moeilijk moment uit te kiezen uit de 
linker kolom en hun antwoord in te vullen in de rechter kolom. 

Nagesprek:
• Bespreek de keuze’s die gemaakt zijn uit de linker kolom en de invulling in de rechter kolom.
• Zijn er onderling nog tips te delen over het omgaan met moeilijke momenten? 

Start de film ‘Kijk nog eens goed’ (“What do you see”).

Bespreek de film in een kringgesprek: 
• Wat heeft deze persoon nodig? 
• Wat ziet u als ‘goede’ benadering en wat ziet u als ‘foute’ benadering?
• Hoe kun je dit anders doen?
 
Uitdiepen ‘foute’ benadering: 
Gebruik kaartjes met ‘foute’ benadering en leg deze op een tafel:
• Vraag deelnemers een kaartje van de tafel te nemen met een ‘foute’ benadering die ze van zichzelf 

herkennen.
• Doorspreken van ervaring: Waar speelde zich dit af? Wie zijn erbij betrokken, wat is er precies 

aan de hand/wat gebeurde er precies? Wat is er vooraf gebeurd. Vervolgens dieper ingaan op: 
hoe voelde het? Voor u en uw naaste? Hoe had u anders willen reageren, en welk verschil had dit 
gemaakt voor u en uw naaste? Andere benadering mogelijk? Delen van tips.

Laat de deelnemers in groepjes van drie in hun werkboek hun plan opschrijven. Hoe ze 
het geleerde van deze module in de toekomst verder willen toepassen. Hoe ze momenten van 
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gelijkwaardigheid verder uit kunnen bouwen. Hoe denken ze dit te gaan aanpakken, en hoe te kunnen 
volhouden? (werkboek oefening 3).

Terugblik module 1 Leren omgaan met dementie
• Wat neemt u mee van deze module? 
• Hoe gaat u de momenten van gelijkwaardigheid uitbouwen? 
• Wat/wie heeft u nodig om het vol te houden? 

Dementiegame
Tot slot, attendeer deelnemers op de sites: http://www.dementiegame.nl/ en 
https://www.dementieonline.nl/

Op 30 maart 2016 lanceerde Sevagram een dementiegame, een interactief spel waarmee 
mantelzorgers en familieleden, maar ook verzorgenden en andere geïnteresseerden kennis over de 
ziekte dementie kunnen opdoen. De dementiegame is een voorbeeldproject van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als onderdeel van het Vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid 
en Trots’. Door de verschillende levels van de game te doorlopen, krijg je meer kennis over dementie en 
meer begrip. 

Mantelzorgers, familieleden, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden leren hoe ze het beste 
kunnen omgaan met mensen met dementie, in de verschillende vormen en stadia. Daarnaast 
kunnen zij via de app in contact komen met lotgenoten, via het forum van Alzheimer Nederland. Je 
kunt het dementiespel op je computer of laptop spelen via www.dementiegame.nl. Ook kun je het 
downloaden op je smartphone of tablet.

De naasten met dementie en de mantelzorgers komen samen. 

Koppel terug waar jullie het in beide groepen met elkaar over gehad hebben.

Samenvatting module 1.
Gezamenlijk afrondingsgesprek module 1:
• Wat hebben we geleerd in deze module?
• Hoe gaat u het samen verder doen, gelijkwaardigheid vorm en inhoud geven?
• Hoe houden we dit samen vol?
• Zijn er nog dingen die mensen kwijt willen, of willen vragen?

Bedank de deelnemers voor hun deelname.
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Module 2: Na de diagnose: Steun vinden bij elkaar

Mensen met beginnende dementie bespreken in een andere groep de volgende onderwerpen: 

• Hoe was het voor u toen u hoorde dat u de diagnose dementie kreeg? 
• Waar haalt u steun vandaan? 
• Welke mensen zouden u hierbij kunnen helpen? 
• Welke mensen zijn voor u het meest belangrijk? 
• Wat zou u tegen mij zeggen als ik de diagnose dementie zou krijgen? Hoe zou u mij dan 

helpen? 
• Zijn er ook momenten dat u even niet denkt aan de dementie/vergeetachtigheid? 
• Wat zijn dingen waar u tegenwoordig van geniet? 

NB. In de tweede bijeenkomst van de mantelzorgers wordt een filmpje over mevrouw Bogers getoond. 
Dit filmpje is ook te gebruiken voor de mensen met dementie. Het filmpje is te vinden op: 
https://www.youtube.com/watch?v=fIm5ACA6DJ4   
Wel is het raadzaam, gezien de lengte en veelheid aan onderwerpen in de film, om de film te verdelen 
in fragmenten. 

Vragen die naar aanleiding van een filmfragment besproken kunnen worden zijn:
• Wat herkent u in de film? 
• Welke gevoelens roept het bij u op?
• Waar loopt mevrouw Bogers tegenaan?
• Wat heeft mevrouw Bogers nodig? 
• Hoe zou dat geboden kunnen worden?

MODULE 2
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MODULE 2

Bijeenkomst 1: Het voortdurende rouwproces bij dementie herkennen

Standaardmateriaal: 
• Flap-over en stiften
• Beamer en kabel voor laptop aansluiting/scherm en geluidsboxen
• Laptop met Powerpoint en internettoegang
• Werkbladen (voor het geval deelnemers werkboek vergeten zijn)
• Pennen

Indeling

TIJD WAT WERKVORM MATERIAAL AANDACHTSPUNTEN

15 minuten Welkom Welkom en voorstellen 
trainer

Korte lijn programma 
module 2 en leerdoelen /
werkwijze 

Kennismaking en 
Groepsgesprek
 
Uitreiken werkboek 
module 2. 
Verzoek om werkboek elke 
keer mee te nemen

Lijn eerste bijeenkomst

Naambordjes

Dia 2

Dia 3

Werkboek module 2

Dia 4

Denk aan koffie/ thee en 
koekjes

Testen internet toegang of 
film op stick

10 minuten Film: Interview met 
Heleen Dupuis

Intro film en kijkvragen 
mondeling aangeven (zie 
voor kijkvragen dia 6)

Dia 5

10 minuten Nabespreking film Groepsgesprek
aan hand van vragen dia 6

Dia 6

15 minuten Werkboek oefening 1 Werkgroepen van 3 
personen

Dia 7
Werkboek

5 minuten Film: Kijk nog eens goed 
(What do you see)

Intro film en kijkvragen 
mondeling aangeven (zie 
voor kijkvragen  dia 9)
NB.: geef duidelijk aan 
waar het accent in het 
nagesprek nu komt te 
liggen itt tot in module 1 / 
derde bijeenkomst (als die 
module ook werd gevolgd)

Dia 8

10 minuten Nabespreking film (nu 
accent op wat doet 
dit met degene met 
dementie, en met jou?)

Groepsgesprek aan de 
hand van vragen op dia

Dia 9

12 minuten Werkboek oefening 2 Werkgroepen van 3 
personen

Dia 10
Werkboek
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5 minuten Huiswerkopdracht 1 Groepsgesprek;
Uitleg huiswerkopdracht 1 
en check op vragen

Dia 11
Werkboek

3 minuten Terugblik bijeenkomst 1 Vrij delen. Vragen staan op 
dia 12

Dia 12

10 minuten Pauze en invoegen twee 
groepen: mantelzorgers 
en naasten met dementie

Denk aan koffie/thee 
koekjes en denk aan 
voldoende ruimte voor 2 
groepen en 2 begeleiders

5 minuten Terugkoppeling waarover 
in beide groepen 
gesproken is

Input door begeleiders

15 minuten Ontwikkelingswerkboek Tweetallen (mantelzorgers 
en hun naaste met 
dementie)

Ontwikkelingswerkboek Loop rond en kijk of je 
hulp ergens gevraagd is.

5 minuten Afronding Volgende keer graag 
werkboeken mee!

Na de diagnose: Steun vinden bij elkaar

Bijeenkomst 1: Deelnemers herkennen het voortdurende rouwproces bij 
dementie

Leerdoelen: 
1. Deelnemers herkennen welke verliezen zij zelf en welke verliezen hun naasten met 

dementie ervaren door dementie.
2. Deelnemers zijn in staat tot het bedenken van strategieën om deze verliezen minder groot 

te maken.

Welkom!

Geef kort uitleg over jezelf en de module
Laat de deelnemers zichzelf voorstellen aan de hand van de volgende onderwerpen:
• Wat brengt u bij deze cursus?
• Wat hoopt u in deze cursus te leren?

Start film ‘Interview Heleen Dupuis’
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Bespreek de film in een kringgesprek
• Wat herkent u in het interview? 
• Waar hebt u behoefte aan? 
• Hoe kun je dat bereiken?

Laat de deelnemers in groepjes van drie in hun werkboek de vijf belangrijkste dingen 
opschrijven die ze nu missen (wat zijn ze kwijtgeraakt). En laat ze met elkaar bespreken hoe ze hier 
nu mee om moeten gaan (wat kunnen ze aanpassen om het verlies minder groot te maken) (werkboek 
oefening 1).

Start de film “Kijk nog eens goed” (“What do you see”); geef aan dat het accent in het nagesprek komt 
te liggen op ervaren van verlies en hoe hiermee om te gaan.

Bespreek de film in een kringgesprek
• Wat verliezen uw naasten met dementie gedurende het proces?
• Hoe gaan zij daar mee om?
• Wat kunt u doen om het verlies voor uw naaste minder groot te maken?

Laat de deelnemers in groepjes van 3 in hun werkboek hun plan beschrijven om het verlies voor 
henzelf en hun naaste met dementie wat kleiner te maken (werkboek oefening 2).

Huiswerk 
Uitleg huiswerkopdracht (huiswerkopdracht 1):
Vraag de deelnemers thuis het plan uit te voeren (zie werkboek oefening 2)
Check op vragen ter verduidelijking van de opdracht.

Terugblik bijeenkomst 1
• Hoe hebben de deelnemers de bijeenkomst ervaren?
• Hoe ervaren ze de inhoud en de werkvormen? 
• Zijn de leerdoelen voldoende aan bod gekomen voor de deelnemers? 
• Zijn er nog vragen en/of aanvullende opmerkingen?

De naasten met dementie en de mantelzorgers komen samen. 

Koppel terug waar jullie het in beide groepen met elkaar over gehad hebben. 

Laat de deelnemers het ontwikkelingswerkboek erbij pakken en er aan werken. Loop rond en kijk of je hulp 
ergens nodig is.
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Bijeenkomst 2: Troost vinden en bieden

Standaardmateriaal: 
• Flap-over en stiften
• Beamer en kabel voor laptop aansluiting/scherm en geluidsboxen
• Laptop met Powerpoint en internettoegang
• Werkbladen (voor het geval deelnemers werkboek vergeten zijn)
• Pennen

Indeling

TIJD WAT WERKVORM MATERIAAL AANDACHTSPUNTEN

10 minuten Welkom

Huiswerkopdracht 1 
nabespreking

Intro bijeenkomst 

Doelen bijeenkomst

Groepsgesprek 

Naambordjes

Dia 14

Dia 15

Denk aan koffie/ thee en 
koekjes

Testen internet toegang of 
film op stick

20 minuten Film: mevrouw Bogers Intro film en kijkvraag 
meegeven (zie voor 
kijkvragen dia 17)

Dia 16

10 minuten Nabespreking film Groepsgesprek aan de 
hand van vragen op dia 17 
en 18

Dia 17
Dia 18

20 minuten Dobbelsteenspel: Troost Groepsgesprek Dia 19
Dobbelsteen
Troostkaartjes

Zorg ervoor dat de 
Troostkaartjes in de 
dobbelsteen zitten

17 minuten Werkboek oefening 3 Werkgroepen van 3 
personen

Dia 20
Werkboek

5 minuten Huiswerkopdracht 2 Groepsgesprek
Uitleg huiswerkopdracht 2, 
en check op vragen 

Dia 21
Werkboek

3 minuten Terugblik bijeenkomst 1 Vrij delen. Vragen staan op 
dia 22

Dia 22

10 minuten Pauze en invoegen twee 
groepen: mantelzorgers 
en naasten  met dementie

Denk aan koffie/thee 
koekjes en denk aan 
voldoende ruimte voor 2 
groepen en 2 begeleiders

5 minuten Terugkoppeling waar er 
in beide groepen over 
gesproken is

Input door begeleiders

15 minuten Ontwikkelingswerkboek Tweetallen (mantelzorgers 
en hun naaste met 
dementie)

Ontwikkelingswerkboek Loop rond en kijk of je 
hulp ergens nodig is

5 minuten Afronding Volgende keer graag 
werkboeken mee!
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Na de diagnose: Steun vinden bij elkaar

Bijeenkomst 2: Troost vinden en bieden

Leerdoelen: 
1. Deelnemers herkennen welke vormen van troost helpend zijn bij hun naaste met dementie.
2. Deelnemers herkennen hun eigen behoefte aan troost en kunnen hierop inspelen.

Welkom!

Bespreken huiswerk
Hoe is de huiswerkopdracht gegaan? Wat ging goed? 
Waar ligt de uitdaging? Hoe gaat u dit de volgende keer aanpakken?

Start de film ‘Mevrouw Bogers’ 

Bespreek de film in een kringgesprek: 
• Wat herkent u in de film? 
• Welke gevoelens roept het bij u op?
• Waar loopt mevrouw Bogers tegenaan?
• Is dat herkenbaar bij uw eigen naaste?   
• Wat heeft mevrouw Bogers nodig? 
• Hoe zou dat geboden kunnen worden?

Vervolg kringgesprek naar aanleiding van film mevrouw Bogers:
• Hoeveel ervaring heeft u zelf met het geven en ontvangen van troost? 
• Wanneer voelt u zichzelf getroost? Wat is daarvoor nodig? 
• Aan welke troost heeft uw naaste met dementie behoefte? 
• Wie kan deze troost bieden? Kunt u dit zelf? 

Start het dobbelsteen-spel Troost
(Zorg dat de juiste kaartjes in de dobbelsteen zitten. Voor kaartjes: zie de bijlage.)

Laat de deelnemer steeds zeggen of hij de dobbelsteen voor zichzelf gooit of voor zijn naaste met 
dementie. Bij de volgende woorden geldt de volgende opdracht (die men over zichzelf of over zijn 
naaste moet beantwoorden, afhankelijk van wat iemand voor het gooien heeft gezegd):
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Woorden:  Wat moet iemand tegen u zeggen om u te kunnen troosten? 

Daden:    Welke handelingen zijn nodig om te kunnen troosten 
   (arm om je heen, betrokkenheid, luisteren)

Duim omlaag:   Noem een voorbeeld van toen u of uw naaste zich absoluut niet getroost voelde

Duim omhoog: Noem een voorbeeld van toen u of uw naaste zich heel erg getroost voelde

Laat de deelnemers in werkgroepjes van drie personen bespreken welke troost zij zelf willen ontvangen 
en welke troost zij zouden willen bieden aan hun naaste met dementie. Laat hen dit opschrijven in hun 
werkboek en vraag hen een plan te maken (werkboek oefening 3).

Huiswerk
Uitleg huiswerkopdracht (huiswerkopdracht 2):
• Verder gaan met het uitvoeren van het plan
• Probeer troost te vinden en troost te bieden
• Observeer de momenten dat je je het meest verbonden voelt met je naaste met dementie (daar 

gaan we het volgende keer over hebben).
• Check op vragen ter verduidelijking van de opdracht.

Terugblik bijeenkomst 2
• Hoe hebben de deelnemers de bijeenkomst ervaren?
• Hoe ervaren ze de inhoud en de werkvormen? 
• Zijn de leerdoelen voldoende aan bod gekomen voor de deelnemers? 
• Zijn er nog vragen en/of aanvullende opmerkingen?

De naasten met dementie en de mantelzorgers komen samen. 

Koppel terug waar jullie het in beide groepen met elkaar over gehad hebben. 

Laat de deelnemers het ontwikkelingswerkboek erbij pakken en er aan werken. Laat ze zich vooral richten op 
het onderwerp “zich verbonden voelen”. Loop rond en kijk of je hulp ergens nodig is.
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MODULE 2

Bijeenkomst 3: Momenten van verwijdering en van verbondenheid

Standaardmateriaal: 
• Flap-over en stiften
• Beamer en kabel voor laptop aansluiting/scherm en geluidsboxen
• Laptop met Powerpoint en internettoegang
• Werkbladen (voor het geval deelnemers werkboek vergeten zijn)
• Pennen

Indeling

TIJD WAT WERKVORM MATERIAAL AANDACHTSPUNTEN

10 minuten Welkom

Huiswerkopdracht 
nabespreking

Intro bijeenkomst 

Doelen bijeenkomst

Groepsgesprek 

Naambordjes

Dia 24

Dia 25

Denk aan koffie/ thee en 
koekjes

Testen internet toegang of 
film op stick

15 minuten Vergelijk 
verbondenheidslijstjes

Werkgroepen van 3 
personen

Dia 26
Werkboek

15 minuten Geluidsfragmenten Luistervragen meegeven 
(zie voor luistervragen dia 
28)

Dia 27

15 minuten Nabespreking 
geluidsfragmenten

Groepsgesprek aan de 
hand van luistervragen op 
dia 28

Dia 28

20 minuten Werkboek oefening 4

Bespreken vervolgvraag 
‘Boven het alledaagse 
uitgetild worden’

Werkgroepen van 3 
personen

Dia 29
Werkboek

Dia 30
Dia 31

10 minuten Terugblik module 2 Vrij delen. Vragen staan op 
dia 32

Dia 32

10 minuten Pauze en invoegen twee 
groepen: mantelzorgers 
en naasten  met dementie

Denk aan koffie/thee 
koekjes en denk aan 
voldoende ruimte voor 2 
groepen en 2 begeleiders

5 minuten Terugkoppeling waarover 
in beide groepen 
gesproken is

Input door begeleiders

15 minuten Gezamenlijk 
afrondingsgesprek 
module 2 ‘Na de 
diagnose, steun vinden bij 
elkaar’.  
Samenvatten module.

Open gesprek: 
Wat hebben we geleerd?
Hoe gaat u het samen 
verder doen/steun vinden 
bij elkaar/troost vinden, en 
hoe gaan we dit vorm en 
inhoud geven? Hoe houden 
we dit samen vol?

Ontwikkelingswerkboek Loop rond en kijk of je 
hulp ergens nodig is.
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5 minuten Afronding Volgende keer graag 
werkboeken mee! (als 
module 3 ook gevolgd 
gaat worden)

NB. als alleen module 
2 gevolgd wordt dan 
extra aandacht voor ‘nog 
iets kwijt willen’, opdat 
mensen met een goed / 
afgerond gevoel weggaan

Na de diagnose: Steun vinden bij elkaar

Bijeenkomst 3: Momenten van verwijdering en van verbondenheid

Leerdoelen: 
1. Deelnemers herkennen de momenten waarop zij zich het meest verbonden voelen met hun 

naaste met dementie en de momenten waarop dit minder is.
2. Deelnemers weten op welke momenten hun naaste met dementie even opgetild kan worden 

boven het alledaagse en hoe zij deze momenten samen kunnen delen.

Welkom!

Bespreken huiswerk
Hoe is de huiswerkopdracht gegaan? 

Groepsgesprek
Laat de deelnemers hun verbondenheidslijstjes met elkaar vergelijken. Wat komt overeen, wat is 
verschillend? Wat is er anders aan deze momenten (vergeleken met andere momenten)? Hoe belangrijk 
zijn deze momenten? 

Beluister samen de geluidsfragmenten: “Het beangstigt Henny dat ze straks niet meer kan praten 
met haar man” en “Gerard heeft geen grip op de veranderde relatie” (www.pratenovergezondheid.nl/
dementie/dementie-voor-patienten/dementie-en-je-omgeving/veranderingen-je-relatie).

Nabespreking geluidsfragmenten
• Wat herkent u in beide verhalen? 
• Welke gevoelens roept het bij u op?
• Is dat herkenbaar bij u en uw naaste?
• Wanneer voelt u zich het meest verbonden met uw partner? 
• En wanneer voelt u zich juist het verst verwijderd van uw partner?  
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Laat deelnemers in groepjes van drie in hun werkboek opschrijven hoe ze momenten van 
verwijdering zo veel mogelijk kunnen voorkomen en hoe ze zo veel mogelijk momenten van 
verbondenheid kunnen inplannen (werkboek oefening 4).

Groepsgesprek over ‘Momenten die je even uittillen boven het alledaagse’
• Welke zaken, ervaringen, activiteiten kunnen uw naaste met dementie even uittillen boven het 

alledaagse (bijvoorbeeld religie, kunst, muziek, natuur)?
• Zijn dit momenten die u met elkaar kunt delen?
• En hoe belangrijk zijn deze belevingen en/of activiteiten in de toekomst van u en uw naaste met 

dementie? 

N.B. : Je kunt aan deze onderwerpen ook een aparte bijeenkomst wijden indien hier behoefte aan is.

Terugblik module 2 Steun vinden bij elkaar
• Wat neemt u mee van deze module? 
• Hoe gaat u de momenten van gelijkwaardigheid uitbouwen? 
• Wat/wie heeft u nodig om het vol te houden? 

De naasten met dementie en de mantelzorgers komen samen. 

Koppel terug waar jullie het in beide groepen met elkaar over gehad hebben.

Samenvatting module 2
Gezamenlijk afrondingsgesprek module 2:
• Wat hebben we geleerd in deze module?
• Hoe gaat u het samen verder doen, steun vinden bij elkaar, troost vinden. Of met en bij anderen? 

Hoe gaat u dit vorm en inhoud geven?
• Hoe houden we dit samen vol?
• Zijn er nog dingen die mensen kwijt willen, of willen vragen?

Bedank de deelnemers voor hun deelname.
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Module 3: Het leven gaat door…

Mensen met beginnende dementie bespreken in een andere groep de volgende 
onderwerpen: 

• Hoe zou u zichzelf omschrijven? Wat zijn uw sterke kanten en minder sterke kanten? 
• Wat zou u graag behouden in de toekomst? 
• Wie kunnen u daarbij helpen? 
• Hoe kunt u ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk het gevoel kunt blijven houden dat u 

de regie heeft over uw leven?
• Stel dat u in de toekomst toch aangewezen bent op hulp van anderen? Zou dit 

makkelijker gemaakt kunnen worden voor u?
• Welke zaken zijn het belangrijkst voor u? 
• Deelnemers over elkaar laten vertellen waar ze trots op zijn.
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Bijeenkomst 1: Rollen en rolpatronen

Standaardmateriaal: 
• Flap-over en stiften
• Beamer en kabel voor laptop aansluiting/scherm en geluidsboxen
• Laptop met Powerpoint en internettoegang
• Werkbladen (voor het geval deelnemers werkboek vergeten zijn)
• Pennen

Indeling

TIJD WAT WERKVORM MATERIAAL AANDACHTSPUNTEN

10 minuten Welkom Welkom en voorstellen 
trainer

Korte lijn programma 
module 3 en leerdoelen /
werkwijze 

Kennismaking en 
Groepsgesprek

Uitreiken werkboek 
module 3
Verzoek om werkboek elke 
keer mee te nemen

Lijn eerste bijeenkomst

Naambordjes

Dia 2

Dia 3

Werkboek module 3

Dia 4

Denk aan koffie/ thee en 
koekjes

Testen internet toegang of 
film op stick

15 minuten Film: interviews Intro film en kijkvraag 
meegeven ( zie voor 
kijkvragen dia 6)

Dia 5

20 minuten Nabespreking interviews 
en uitleg verschillende 
rollen

Groepsgesprek aan de 
hand van vragen op dia 6.

Nadere uitleg verschillende 
rollen

Dia 6
Dia 7

Dia 8 

15 minuten Werkboek oefening 1 Werkgroepen van 3 
personen

Dia 9
Werkboek

20 minuten Dobbelsteenspel 1: Rollen Groepsgesprek Dia 10
Dobbelsteen
Rollenkaartjes

Zorg ervoor dat de 
rollenkaartjes in de 
dobbelsteen zitten

3 minuten Huiswerkopdracht 1 Groepsgesprek
Uitleg huiswerkopdracht 1 
en check op vragen

Dia 11
Werkboek

2 minuten Terugblik bijeenkomst 1 Vrij delen. Vragen staan op 
dia 12

Dia 12

10 minuten Pauze en invoegen twee 
groepen: mantelzorgers 
en naasten  met dementie

Denk aan koffie/thee 
koekjes en denk aan 
voldoende ruimte voor 2 
groepen en 2 begeleiders
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5 minuten Terugkoppeling waarover 
in beide groepen 
gesproken is

Input door begeleiders

15 minuten Ontwikkelingswerkboek Tweetallen (mantelzorgers 
en hun naaste met 
dementie)

Ontwikkelingswerkboek Loop rond en kijk of je 
hulp ergens nodig is.

5 minuten Afronding Volgende keer graag 
werkboeken mee!

Het leven gaat door…

Bijeenkomst 1: Rollen en rolpatronen

Leerdoelen: 
1. Deelnemers herkennen welke rollen altijd belangrijk zijn geweest voor henzelf en hun 

naaste met dementie.
2. Deelnemers zijn zich er van bewust dat dementie voor een verandering van rollen kan 

zorgen.

Welkom!

Geef kort uitleg over jezelf en de module
Laat de deelnemers zichzelf voorstellen aan de hand van de volgende onderwerpen
• Wat brengt u bij deze cursus?
• Wat hoopt u in deze cursus te leren?

Start de  filmpjes met mw de Does en mw Houtman

Bespreek de film in een groepsgesprek (1): 
• Wat herkent u in beide verhalen? 
• Welke gevoelens roept het bij u op?
• Is het herkenbaar bij uw naaste?

Vervolg bespreking (2)
Mevrouw Houtman was vroeger lerares, maar kan deze rol niet meer vervullen en
moet steeds aan anderen vertellen waar ze is en naar toe gaat. 
• Heeft u een idee hoe u daar zelf mee om zou gaan? 
• En uw naaste met dementie? Hoe gaat deze hiermee om?

Uitleg diverse rollen
We gaan nu dieper in op de rollen die belangrijk zijn (geweest) in uw leven en het leven van uw partner. 
Alle mensen vervullen in hun leven meerdere rollen: We zijn vader/moeder, doen vrijwilligerswerk, 
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zitten in de ouderraad, hebben ons werk, zijn goed in bepaalde zaken. Naar onze kinderen gedragen 
we ons anders dan naar collega’s op het werk. En naar vrienden gedragen we ons anders dan naar 
onze baas. We switchen gemakkelijk tussen verschillende rollen en het is ook prettig om verschillende 
rollen te hebben.

Laat de deelnemers in groepjes van drie in hun werkboek opschrijven welke rollen zij zelf 
allemaal hebben (gehad) en welke rollen hun naaste met dementie had of heeft. 
Hoe was de rolverhouding naar elkaar toe? Hoe ziet deze rolverdeling er op dit moment uit? 
Bij welke rollen voelden zijzelf en hun naasten met dementie het prettigst? Welke van deze rollen 
zijn nog steeds van toepassing en welke rollen zijn veranderd/verdwenen? Welke nieuwe rollen zijn 
ontstaan bij hen zelf en bij hun naaste met dementie (werkboek oefening 1)
  
Start het dobbelsteen-spel Rollen. 
(Zorg dat de juiste kaartjes in de dobbelsteen zitten. Voor kaartjes zie bijlage.)

Bij de volgende woorden geldt de volgende opdracht (die men over zichzelf of over zijn naaste moet 
beantwoorden, afhankelijk van wat er op de dobbelsteen staat):

Ik +: Vertel over een rol van uzelf die belangrijk voor u is en die u nog steeds heeft. Wat maakt dat u 
zich zo prettig voelt bij deze rol? Hoe is deze rol voor uw naaste met dementie? Hoe kan deze rol verder 
worden uitgebouwd?  

Ik -:  Vertel over een rol van uzelf die belangrijk voor u is/was en die u in meer of mindere mate bent 
kwijtgeraakt. Wat heeft een rol gespeeld bij het kwijtraken van deze rol? Mist u deze rol en wat maakt 
dat u deze rol zo mist? Hoe is deze rol voor uw naaste met dementie? Wat is er nodig om deze rol weer 
terug te laten komen?

Naaste +: Vertel over een rol van uw naaste die belangrijk voor hem/haar is en die hij / zij nog steeds 
heeft. Wat maakt dat uw naaste zich zo prettig voelt bij deze rol? Hoe is deze rol voor u? Hoe kan deze 
rol verder worden uitgebouwd?

Naaste -: Vertel over een rol van uw naaste die belangrijk voor hem/haar is / was en die hij/zij in meer 
of mindere mate is kwijtgeraakt. Wat heeft een rol gespeeld bij het kwijtraken van deze rol?  Mist uw 
naaste deze rol en wat maakt dat hij / zij deze rol zo mist? Hoe is dit voor u? Wat is er nodig om deze rol 
weer terug te laten komen?

Ik Nieuw: Vertel over welke nieuwe rollen bij u zijn ontstaan door de dementie van uw naaste? Zijn 
deze nieuwe rollen prettig of onprettig? Hoe is deze nieuwe rol voor uw naaste met dementie? Op 
welke manier kan de nieuwe rol zo prettig mogelijk gemaakt worden voor uzelf als uw naaste met 
dementie.

Naaste Nieuw: Vertel over welke nieuwe rollen bij uw naaste zijn ontstaan door de dementie van uw 
naaste? Zijn deze nieuwe rollen prettig of onprettig? Hoe is deze nieuwe rol voor u? Op welke manier 
kan de nieuwe rol zo prettig mogelijk gemaakt worden voor zowel uzelf als uw naaste met dementie.
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Huiswerk
Uitleg huiswerkopdracht (huiswerkopdracht 1):
• Observeer in de thuissituatie welke rollen voor uzelf en uw naaste met dementie belangrijk zijn en 

welke rollen onprettig zijn. De volgende keer gaan we hier verder op in.
• Gebruik oefening 1/huiswerkopdracht 1.
• Check op vragen ter verduidelijking van de opdracht.

Terugblik bijeenkomst 1
• Hoe hebben de deelnemers de bijeenkomst ervaren?
• Hoe ervaren ze de inhoud en de werkvormen? 
• Zijn de leerdoelen voldoende aan bod gekomen voor de deelnemers? 
• Zijn er nog vragen en/of aanvullende opmerkingen?

De naasten met dementie en de mantelzorgers komen samen. 

Koppel terug waar jullie het in beide groepen met elkaar over gehad hebben.

Laat de deelnemers het ontwikkelingswerkboek erbij pakken en er aan werken. Laat ze zich vooral richten op 
het onderwerp “Welke rollen zijn belangrijk voor mij”. Loop rond en kijk of je hulp ergens nodig is.
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Bijeenkomst 2: Wat is voor u en uw naaste belangrijk in het leven?

Standaardmateriaal: 
• Flap-over en stiften
• Beamer en kabel voor laptop aansluiting/scherm en geluidsboxen
• Laptop met Powerpoint en internettoegang
• Werkbladen (voor het geval deelnemers werkboek vergeten zijn)
• Pennen

Indeling

TIJD WAT WERKVORM MATERIAAL AANDACHTSPUNTEN

10 minuten Welkom

Huiswerkopdracht 1 
nabespreking

Intro bijeenkomst 

Doelen bijeenkomst

Groepsgesprek over 
huiswerkopdracht 1

Naambordjes

Dia 13

Dia 14

Denk aan koffie/ thee en 
koekjes

Testen internet toegang of 
film op stick

25 minuten Film: Wat is belangrijk in 
het leven en nagesprek

Intro film en kijkvragen 
meegeven (zie voor 
kijkvragen dia 16)
Nagesprek film aan de 
hand van vragen op dia 16 
en 17

Dia 15

Dia 16 en 17

10 minuten Werkboek oefening 2 Werkgroepen van 3 
personen

Dia 18 
Werkboek

3 minuten Uitleg Piramide van 
Maslow

Groepsgesprek Dia 19

10 minuten Werkboek oefening 3 Werkgroepen van 3 
personen

Dia 20
Werkboek

10 minuten Werkboek oefening 4 en 5 Werkgroepen van 3 
personen

Dia 21
Werkboek

4 minuten Huiswerkopdracht 2 Groepsgesprek
Uitleg huiswerkopdracht 2 
en check op vragen

Dia 22
Werkboek

3 minuten Terugblik bijeenkomst 1 Vrij delen. Vragen staan 
op dia?

Dia 23
Werkboek

10 minuten Pauze en invoegen twee 
groepen: mantelzorgers 
en naasten  met dementie

Denk aan koffie/thee 
koekjes en denk aan 
voldoende ruimte voor 2 
groepen en 2 begeleiders

5 minuten Terugkoppeling waar er 
in beide groepen over 
gesproken is

Input door begeleiders

15 minuten Ontwikkelingswerkboek Tweetallen (mantelzorgers 
en hun naaste met 
dementie)

Ontwikkelingswerkboek Loop rond en kijk of je 
hulp ergens nodig is.

5 minuten Afronding Volgende keer graag 
werkboeken mee!
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Het leven gaat door…

Bijeenkomst 2: Wat is voor u en uw naaste belangrijk in het leven?

Leerdoelen: 
1. Deelnemers herkennen wat het meest belangrijk is in hun leven.
2. Deelnemers herkennen wat het meest belangrijk is in het leven van hun naaste.

Welkom!

Bespreken huiswerk
Hoe is het gegaan met de huiswerkopdracht? 

Doe hierbij nogmaals het dobbelsteenspel van de vorige keer, maar laat deelnemers vertellen wat ze in 
de afgelopen periode hebben bedacht. N.B.: Ik- en Naaste - kunnen staan voor prettige rollen die zijn 
kwijtgeraakt of rollen die je onprettig vindt en zou willen veranderen.

Start de film ’Wat is belangrijk in het leven’

Bespreek de film in een groepsgesprek
• Wat is voor u belangrijk in het leven? 
• Wat is voor u belangrijk in het leven voor uw naaste met dementie?  
• Zijn er veranderingen ten opzichte van vroeger?
 
Laat deelnemers voor zichzelf een top tien samenstellen van zaken die voor hen het belangrijkst zijn in 
het leven (werkboek oefening 2). 

MODULE 3
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Geef uitleg over de Piramide van Maslow

Maslow was een psycholoog die zich bezig hield met wat voor mensen belangrijk is in het leven. Hij 
was van mening dat om jezelf te kunnen ontplooien er aan een aantal zaken moet worden voldaan 
en hij heeft dit op een hiërarchische manier vastgelegd in de vorm van een piramide. De piramide van 
Maslow moet van onder naar boven worden gelezen en daarbij gaat het steeds meer van noodzaak tot 
net dat beetje extra dat het leven zinvol maakt.

Ieder mens heeft behoefte aan eten, drinken en slapen. Ook zekerheid en veiligheid (denk aan 
onderdak, maar ook aan je veilig kunnen voelen). Toch kan het moeilijk zijn om in deze behoeften 
te voorzien wanneer je in een arm land geboren bent of in een oorlogsgebied. Ook liefde en 
verbondenheid zijn ontzettend belangrijk. Daarna komen dingen als zelfvertrouwen hebben (dingen 
goed kunnen, je waardevol voelen, blij zijn met de rollen die je hebt, etcetera). Ten slotte wordt de 
hoogste trede gevormd door zelfontplooiing: het kunnen zijn wie je bent. 
Zie voor nog wat meer – toegankelijke – informatie hierover: Op bezoek bij een dierbare met dementie, 
pag. 26-30. Je kunt daar ook naar verwijzen of de deelnemers deze pagina’s uitreiken.

Laat de deelnemers in groepjes van drie hun lijstjes bekijken aan de hand van de Piramide van Maslow. 
Welke tredes worden gevuld. Op welke manier kunnen de tredes nog verder worden ingevuld? 
(werkboek oefening 3)

Laat de deelnemers vervolgens ook een lijstje maken met wat belangrijk is voor hun naaste met 
dementie. En laat hen in groepjes van drie dit lijstje bekijken aan de hand van de piramide van Maslow 
(werkboek oefening 4 en 5).

Huiswerk
Uitleg huiswerkopdracht (huiswerkopdracht 2):
• Oefen thuis met verschillende rollen voor uzelf en voor uw naaste met dementie
• Schrijf op hoe u wilt proberen dat de belangrijkste zaken in het leven van zowel uzelf als uw naaste 

met dementie een belangrijk onderdeel uitmaken van uw leven.
• Check op vragen ter verduidelijking van de opdracht.

De naasten met dementie en de mantelzorgers komen samen.

Koppel terug waar jullie het in beide groepen met elkaar over gehad hebben.

Laat de deelnemers het ontwikkelingswerkboek erbij pakken en er aan werken. Laat ze zich vooral richten op 
het onderwerp “Wat is belangrijk in het leven?”. Loop rond en kijk of je hulp ergens gevraagd is.
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Bijeenkomst 3: Steun ontvangen

Standaardmateriaal: 
• Flap-over en stiften
• Beamer en kabel voor laptop aansluiting/scherm en geluidsboxen
• Laptop met Powerpoint en internettoegang
• Werkbladen (voor het geval deelnemers werkboek vergeten zijn)
• Pennen

Indeling

TIJD WAT WERKVORM MATERIAAL AANDACHTSPUNTEN

10 minuten Welkom

Huiswerkopdracht 2 
nabespreking

Intro bijeenkomst 

Doelen bijeenkomst

Groepsgesprek over 
huiswerkopdracht 2 

Naambordjes

Dia 25

Dia 26

Denk aan koffie/ thee en 
koekjes

Testen internet toegang of 
film op stick

25 minuten Dobbelsteenspel 1:  
Steunbronnen

Dia 27
Dobbelsteen
Steunbronnenkaartjes

Zorg ervoor dat de 
steunbronnenkaartjes in 
de dobbelsteen zitten

15 minuten Steun zoeken

Mezzo website,
Website Expertisecentrum 
Mantelzorg

Afbeelding “waar steun 
zoeken’

Tonen websites, ze 
bekijken en bespreken. 
Zie voor  gespreksvragen 
uitwerking module 3 deel 3 
in deze handreiking

Dia 28

Dia 29

Dia 30

10 minuten Het creëren van een 
maatjesproject

Groepsgesprek
Zie voor  gespreksvragen 
uitwerking module 3 deel 3 
in deze handreiking

Dia 31

10 minuten Werkboek oefening 6 en 7 Werkgroepen van 3 
personen

Dia 32
Werkboek

15 minuten Terugblik  module 3 Groepsgesprek aan de 
hand van vragen op dia

Dia 33

10 minuten Pauze en invoegen twee 
groepen: mantelzorgers 
en naasten  met dementie

Denk aan koffie/thee 
koekjes en denk aan 
voldoende ruimte voor 2 
groepen en 2 begeleiders

5 minuten Terugkoppeling waar er 
in beide groepen over 
gesproken is

Input door begeleiders
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15 minuten Gezamenlijk 
afrondingsgesprek 
module 3 ‘Het leven gaat 
door…..’ Samenvatten 
module.

Open gesprek: 
Wat hebben we geleerd?
Wat is van echte waarde 
in het leven, en hoe gaan 
we dit samen verder doen, 
creëren, elkaar hierbij 
steunen? Hoe houden we 
dit samen vol? 

5 minuten Afronding NB.: Extra aandacht voor 
‘nog iets kwijt willen’, 
opdat mensen met een 
goed / afgerond gevoel 
weggaan

Het leven gaat door…

Bijeenkomst 3: Steun ontvangen en gesteund verder gaan

Leerdoelen: 
1. Deelnemers weten welke vormen van steun belangrijk zijn voor henzelf en hun naaste met 

dementie.
2. Deelnemers herkennen hun eigen steunbehoefte op het gebied van Gezelschap, Aanspraak, 

Steun en Tijd.

Welkom!

Bespreken huiswerk
Hoe is het gegaan met de huiswerkopdracht?  Is het gelukt met het oefenen van de verschillende 
rollen? Hoe is het gegaan? Hoe was het voor de deelnemers zelf? Hoe was het voor de naaste met 
dementie? Hoe kun je het verder uitbouwen? 

Is het gelukt om op te schrijven hoe ze de belangrijke zaken meer onderdeel willen maken van hun 
leven? 

Start het dobbelsteenspel Steunbronnen
(Zorg dat de juiste kaartjes in de dobbelsteen zitten. Voor kaartjes zie bijlage.)

Laat de deelnemers steeds met de dobbelsteen gooien. Bespreek met deelnemers: 
• Bent u bekend met deze steunbronnen? 
• Welke steun ervaart u hiervan? 
• Welke steun zou u nog meer willen ontvangen van deze steunbron? 
Vooral de onderwerpen “Kerk”, “familie”, “vrienden” en “(Thuis)Zorg” zijn belangrijk om verder te 
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onderzoeken welke steun zij daar ontvangen, welke steun zij nog meer zouden willen ontvangen en 
hoe zij dat voor elkaar kunnen krijgen.

Met betrekking tot casemanagement is het belangrijk om zelf al te weten wie de casemanagers zijn 
in uw omgeving. Mogelijk dat enkele deelnemers van de groep al bekend zijn met deze casemanagers, 
maar misschien ook niet. Alzheimer Nederland heeft casemanagement als speerpunt gekozen. 

Deel bij Casemanagement, Hulporganisaties en (Thuis)Zorg de verschillende informatie-folders uit.
Open website Mezzo: https://www.mezzo.nl. Op deze website kun je verschillende vormen van 
ondersteuning vinden voor mantelzorgers. Ook kun je hier je woonplaats intikken om te zien welke 
organisaties er in jouw buurt zijn.
Attendeer de deelnemers ook de website van het Expertisecentrum Mantelzorg: 
www.expertisecentrummantelzorg.nl 

Bespreek de mogelijkheden van ‘maatjesprojecten’ .
En bespreek met elkaar dat de deelnemers zelf ook het actieve sociale netwerk kunnen zijn van andere 
deelnemers. Als zij dit willen kun je met hen de volgende punten bespeken: Op welke manier kunnen 
zij ondersteuning bieden aan elkaar? Hoe kunnen zij ook na deze module in contact blijven met elkaar? 
Kunnen zij elkaar ondersteunen in de zorg voor hun naaste met dementie? Op welke manier kunnen 
zij elkaar mentaal ondersteunen en op welke manier praktisch? Laat de deelnemers contactgegevens 
uitwisselen (indien zij dit willen) en zet de plannen op papier.

Laat de deelnemers vervolgens in groepjes van drie de GAST-lijst in hun werkboek invullen
(GAST staat voor : Hoeveel steun ontvangen de deelnemers op het gebied van Gezelschap, Aanspraak, 
Steun en Tijd). Is dit voldoende voor hen en zo niet, welke stappen zouden zij kunnen zetten om meer 
steun te ervaren? En een plan maken (werkboek oefening 6 en 7).

Terugblik module 3 Het leven gaat door….
• Wat neemt u mee van deze module? 
• Hoe gaat u de momenten van steun en zelfzorg uitbouwen? 
• Wat/wie heeft u nodig om het vol te houden? 

De naasten met dementie en de mantelzorgers komen samen. 

Koppel terug waar jullie het in beide groepen met elkaar over gehad hebben.

Samenvatting module 3.
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Gezamenlijk afrondingsgesprek module 3:
• Wat hebben we geleerd in deze module?
• Hoe gaan we samen verder met steun vinden, met gesteund verder gaan? Hoe gaan we dit vorm en 

inhoud geven?
• Hoe houden we dit samen vol?
• Zijn er nog dingen die mensen kwijt willen, of willen vragen?

Bedank de deelnemers voor hun deelname.
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