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Dementie

1 Inleiding
Als helpende zorg en welzijn kun je met dementerende mensen werken, bijvoorbeeld in
een verpleeghuis of op een psychiatrische afdeling in een ziekenhuis. Het kan ook zijn dat
iemand die aan het dementeren is nog thuis woont. Met hulp van verpleegkundigen en
verzorgenden kan dat ook nog wel een tijd. Is de dementie te ver gevorderd, dan wordt de
dementerende opgenomen in een zorgcentrum.
Het werken met dementerenden vraagt om een bijzondere aanpak. Je stemt je aanpak op
hen af. Het is moeilijk om bij dementerenden te achterhalen wat zij willen, nodig hebben
of nog kunnen. Dat kan ook per dag verschillen: soms zijn er goede dagen en soms minder
goede. Je moet dus steeds alert zijn en je afvragen wat de beste aanpak is.
Dementie komt vooral bij ouderen voor. Maar ook jongeren kunnen dementeren. Omdat
het meestal om ouderen gaat, spreken we in dit thema over ouderen.
In het boek ‘Helpende zorg en welzijn’ kun je in het thema over ziekteleer lezen wat dementie is. We gaan daar in dit thema niet meer op in. Wel gaan we in op de verschijnselen
en de verschillende stadia van dementie. We geven je handreikingen voor de verzorging en
de omgang met dementerende mensen.
De inhoud van dit thema:
2 Verschijnselen van dementie
3 Oorzaken van dementie
4 De verschillende stadia van dementie
5 Behandeling
6 Benaderingswijzen van dementerenden
7 Tips voor het omgaan met dementerenden
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2 Verschijnselen van dementie
Dementie is een verzameling van verschijnselen. De achteruitgang verloopt meestal geleidelijk. Er kunnen echter perioden zijn waarin de achteruitgang sneller gaat. Ook kunnen
de verschijnselen van dag tot dag verschillen. Door de problemen met het geheugen en het
gedrag wordt het functioneren steeds moeilijker. Hieronder zie je de verschillende verschijnselen van dementie. Deze informatie is afkomstig van de Gezondheidswijzer Evean.
Verschijnselen dementie:
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

geheugenverlies
geheugenverlies verbloemen
problemen met plannen maken/doelgericht handelen
oriëntatie in tijd, plaats en persoon gaat moeilijker
taalproblemen (afasie)
problemen met handelingen in het dagelijkse leven
(apraxie)
problemen met het herkennen (agnosie)
gedragsveranderingen
persoonlijkheidsveranderingen
stemmingsveranderingen
verlies van waardigheid
lichamelijke veranderingen

Geheugenverlies

In het begin hebben mensen die gaan dementeren moeite om zich dingen te herinneren
die kortgeleden zijn gebeurd, zoals het laatste nieuws, wie er op visite is geweest, wat
men heeft gegeten of waar men iets heeft opgeborgen. Zij krijgen dus een stoornis in het
kortetermijngeheugen. Daarnaast kunnen zij nieuwe informatie steeds moeilijker begrijpen
en onthouden. Herinneringen van langer geleden kunnen zij nog beter onthouden. Na
verloop van tijd verdwijnt echter ook het geheugen van langer geleden. Dan hebben zij dus
ook een stoornis van het langetermijngeheugen.
Geheugenverlies verbloemen

Iemand met dementie kan zijn ziekte soms nog lange tijd verborgen houden voor buitenstaanders. Hij merkt dat zijn geheugen achteruit gaat, maar wil niet laten zien dat er iets
aan de hand is. Hij probeert de gaten in zijn geheugen op te vullen door dingen erbij te
verzinnen. Hij camouﬂeert zijn achteruitgang bijvoorbeeld door opmerkingen als ‘natuurlijk weet ik dat’. Ook kan hij iemand anders beschuldigen of een ontwijkend antwoord
geven. Vaak valt het geheugenverlies pas echt op als er een crisismoment is, bijvoorbeeld als
de echtgeno(o)t(e) ziek wordt.
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Problemen met plannen maken/doelgericht handelen

Iemand met dementie heeft problemen met ingewikkelde situaties als het verkeer of een
reis organiseren. Het beoordelen en inschatten van situaties gaat steeds moeilijker. Het
lukt niet meer te overzien wat er gebeurt. Zo kan autorijden erg gevaarlijk worden. Ook
omgaan met geld wordt moeilijk. De gedachten ordenen is niet goed meer mogelijk. Alles
wordt te ingewikkeld.
Oriëntatie in tijd, plaats en persoon gaat moeilijker

Het besef van tijd verdwijnt. Iemand met dementie weet vaak niet meer hoe laat het is en
welke dag het is. Hij weet niet meer of het nu dag of nacht is. Ook herkent hij de plaats
waar hij is of waar hij woont niet meer. Daardoor kan hij gaan dwalen. Ook herkent hij
mensen niet meer die hij vroeger wel kende. Na verloop van tijd herkent hij zelfs de eigen
familieleden niet meer.
Taalproblemen (afasie)

Mensen met dementie merken vaak dat hun vermogen tot communiceren achteruitgaat.
In het begin is het moeilijk om op bepaalde woorden te komen. De woordenschat wordt
steeds kleiner en zinnen worden onsamenhangend. Ook het begrijpen van taal wordt
steeds moeilijker. Het wordt voor anderen een hele opgave om met iemand met dementie
te communiceren. Uiteindelijk spreekt iemand alleen nog wartaal of vervalt in stilzwijgen.
Het kan erg beangstigend zijn, als iemand merkt dat hij zijn gevoelens of behoeften niet
meer kenbaar kan maken.
Problemen met handelingen in het dagelijkse leven (apraxie)

Het uitvoeren van bepaalde handelingen wordt steeds moeilijker. Allerlei dagelijkse verrichtingen worden niet meer uitgevoerd of verkeerd gedaan. Iemand weet niet meer hoe
hij zich aan moet kleden en trekt bijvoorbeeld de onderbroek over de pantalon aan. Ook
dingen als eten, knoopjes dichtmaken en zichzelf wassen worden problematisch.
Problemen met het herkennen (agnosie)

Mensen met dementie hebben vaak moeite met het herkennen van voorwerpen, geluiden of beelden. Iemand kan mogelijk wel goed zien, horen, ruiken, enzovoort. Maar hij
herkent wat hij waarneemt niet meer. Hij herkent bijvoorbeeld een schaar niet meer als
een schaar en zal er dus ook niet mee gaan knippen. Hij hoort de telefoon wel gaan, maar
herkent dit niet als zodanig. Hij neemt dus ook de hoorn niet op.
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Gedragsveranderingen

De manier waarop iemand met dementie praat of zich gedraagt, kan veranderen en
vreemd of ongebruikelijk overkomen. Iemand met dementie kan rusteloos zijn en steeds
iets willen doen. Hij loopt steeds met spullen te sjouwen, loopt heen en weer te ijsberen
en kan gaan dwalen. Soms wordt alles wat los en vast zit verzameld (verzamelwoede). De
onrust kan ook ‘s nachts optreden. Er is dan sprake van een omgekeerd dag-nachtritme.
Ook kunnen achterdocht en wanen optreden. Soms kan iemand met dementie dingen
zien of horen die er niet zijn (hallucinaties). Dit kan erg beangstigend zijn. Ook agressie,
woede en angst komen voor.
Persoonlijkheidsveranderingen

Er verandert veel als iemand dementie krijgt. Hij of zij is niet meer dezelfde persoon als
voorheen. Het kan zijn dat karaktereigenschappen die al aanwezig waren, sterker tot uiting
komen. Maar in andere gevallen treden er ook echte veranderingen op: iemand die voorheen een rustige, verlegen persoon was, kan agressief worden.
Stemmingsveranderingen

Vooral in de beginfase kan iemand met dementie depressief zijn. Vooral als er nog besef is
van de achteruitgang van het geheugen kan het moeilijk zijn dit te accepteren en te verwerken. Ook in het verdere verloop kunnen stemmingswisselingen optreden. Iemand kan
snel geëmotioneerd raken en huilen, maar kan ook zo weer lachen.
Verlies van waardigheid

Bij iemand met dementie kan het besef van fatsoen wegvallen. Hij weet niet meer hoe het
hoort. Hierdoor kunnen vervelende situaties ontstaan, die erg pijnlijk zijn voor de familie.
De interesse in hoe men eruit ziet vermindert. De persoon gaat zich hierdoor slechter verzorgen en kan ongeschoren en in vieze kleren rond gaan lopen. Het gevoel van schaamte
is er niet meer. Daardoor kan iemand met dementie zich bijvoorbeeld in gezelschap gaan
ontkleden. Hij kan gaan vloeken, boeren en winden laten. Er kan ook seksuele ontremming optreden.
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Lichamelijke veranderingen

Ook het lichamelijk functioneren gaat op een gegeven moment achteruit. Het lopen wordt
onhandig en houterig. Men valt en stoot zich vaker. De spieren en gewrichten kunnen stijf
worden. Na verloop van tijd komt iemand met dementie dan ook meestal in een rolstoel
terecht of wordt bedlegerig. Er kan verder sprake zijn van onder andere incontinentie,
vermagering, slikproblemen, speekselvloed, en trekkingen in de ledematen. Medicijnen
tegen bijvoorbeeld onrust of slapeloosheid kunnen bij deze problemen een rol spelen. Als
iemand bedlegerig wordt, kan decubitus ontstaan. Dat is een aandoening van de huid als
gevolg van ‘doorliggen’.
De verschijnselen van dementie kunnen per persoon verschillen. Sommige verschijnselen
lijken op dementie maar zijn het niet. Die verschijnselen zijn meestal wel omkeerbaar (in
tegenstelling tot dementie). Dat is bijvoorbeeld het geval bij depressie, schildklieraandoeningen, infectieziekten, bloedarmoede, tekort aan bepaalde vitamines, het gebruik van
verkeerde of teveel medicijnen of na een narcose.
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3 Oorzaken van dementie
Dementie kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden.
Oorzaken van dementie:
• Alzheimer
• vasculaire dementie
• dementie veroorzaakt door lichamelijke aandoeningen
en alcoholvergiftiging

3

Alzheimer

De meeste dementerenden (60 tot 70%) leiden aan de ziekte van Alzheimer. Daardoor
sterven hersencellen af en beschadigen de hersenen steeds ernstiger. Bij de ziekte van Alzheimer wordt eerst het kortetermijngeheugen minder goed. Daardoor kunnen zij nieuwe
dingen niet meer goed onthouden. Daarna gaat de dementerende steeds verder terug in de
tijd. Het kan zijn dat hij denkt veel jonger te zijn dan hij in werkelijkheid is
Vasculaire dementie

Een andere vorm van dementie is vasculaire dementie. Deze vorm komt bij 10 tot 20%
van de dementerenden voor. Bij vasculaire dementie is er sprake van het afsterven van
hersencellen doordat bloedvaatjes beschadigen of verstoppen. De hersenen krijgen dan
onvoldoende zuurstof. Vasculaire dementie begint plotseling. Er sterven speciﬁeke stukjes
hersenen af waardoor bepaalde vermogens uitvallen. Deze vorm gaat vaak gepaard met
depressies. De achteruitgang gaat meer sprongsgewijs dan bij de ziekte van Alzheimer.
Dementie veroorzaakt door lichamelijke aandoeningen

Dementie kan ook veroorzaakt worden door lichamelijke aandoeningen, door bepaalde
ziekten, het syndroom van Korsakov (ontstaan door overmatig alcoholgebruik), syﬁlis, aids
of een tumor.
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4 De verschillende stadia van dementie
Dementie ontwikkelt zich. Er zijn verschillende stadia aan te wijzen. De volgorde waarin
de verschijnselen optreden kan van persoon tot persoon enigszins verschillen.
De verschillende stadia van dementie:
• voorfase
• lichte of beginnende dementie
• matige of voortgaande dementie
• diepe of vergevorderde dementie

4

Voorfase

In deze fase wordt de dementie meestal nog niet opgemerkt. Achteraf kun je wel kenmerken herkennen als:
• problemen met het maken van plannen;
• meer moeite hebben met nieuwe situaties;
• meer tijd nodig hebben voor dagelijkse bezigheden;
• sneller geïrriteerd of gespannen raken.
Lichte of beginnende dementie

In deze fase vallen de geheugenproblemen op. Bij het boodschappen doen, is iemand
bijvoorbeeld vergeten wat hij ook al weer wilde kopen. Hij vergeet waar hij belangrijke
spullen heeft gelaten als sleutels en pasjes. Hij vergeet welke dag het is en heeft slechts een
vaag idee over de tijd. Vooral het onthouden van nieuwe informatie levert problemen op.
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Jannie van Lit (78) woont met haar man Peter in een rijtjeshuis in Rotterdam. Het valt Peter
steeds meer op dat Jannie wat vergeetachtig begint te worden. Het is altijd een heel precieze
vrouw geweest, maar ze komt steeds vaker met de verkeerde boodschappen thuis. Bij het
koﬃezetten vergeet ze de koﬃe erin te doen of het knopje om te zetten. Ze lijkt wat moeilijker
haar bed uit te komen en vooral het aan- en uitkleden kost veel meer tijd dan vroeger. Ook
merkt Peter dat ze haar favoriete vervolgserie op televisie steeds moeilijker kan volgen. Als
hij haar vraagt wat er de vorige keer gebeurt is, weet ze er nog wel iets van, maar ze verzint er
minstens de helft bij. De kleinkinderen merken op dat oma de laatste tijd de verjaardagskaarten
vergeet. Als Peter hier iets over opmerkt, kan Jannie heel geïrriteerd reageren. Zo krijgt hij de
schuld van de kaarten. Hij heeft vast en zeker de door haar geschreven kaarten niet op de bus
gedaan. Peter krijgt steeds vaker op zijn kop als hij even de deur uit geweest is. Jannie vraagt
hem dan waar hij al die uren uitgehangen heeft. Het besef van tijd lijkt minder te worden. Hierdoor, maar ook omdat Peter zich ongerust maakt, gaat hij steeds minder de deur uit.

Matige of voortgaande dementie

In deze fase worden de geheugenproblemen steeds groter. De dementerende valt terug op
herinneringen van vroeger. Het gevoel voor oriëntatie in tijd en plaats valt steeds meer weg.
Daardoor raakt het dag- en nachtritme verstoord. Of iemand kan de weg niet goed meer
vinden terwijl de omgeving bekend is. De gewone dagelijkse handelingen als koﬃezetten, tanden poetsen en aan- en uitkleden kunnen bijna niet meer uitgevoerd worden. De
oudere verliest langzaam maar zeker de interesse voor de omgeving en er treden veranderingen in het karakter op. Een rustig iemand kan ineens agressief reageren of zonder aanleiding iemand een klap geven. In deze fase zijn de mensen prikkelbaar, angstig, onrustig,
opstandig en achterdochtig. Het denken, het geheugen, de concentratie en het vermogen
om te oordelen zijn duidelijk aangetast. De taal gaat moeilijker en het is moeilijk om de
juiste woorden te vinden. De dementerende kan gaan ‘brabbelen’. Sommigen proberen in
deze fase grip te houden op de omgeving door (meestal zinloze) dingen te gaan verzamelen.
‘Mijn man kon altijd heel goed koken. Maar van de ene op de andere dag lukte dat niet meer.
Hij kon de recepten niet meer volgen en gooide maar wat in de pan. Als ik daar wat van zei,
werd hij heel boos. Die woedeaanvallen kwamen steeds vaker voor. En dat terwijl hij juist een
heel goedmoedige man is. Nadat hij aan zijn been geopereerd was, veranderde hij helemaal. Hij
schold me uit en mishandelde me. Het was afschuwelijk, hij werd een totaal andere man. Maar
ik ben nooit boos op hem geweest. Ik weet dat hij me innig liefheeft en dat hij er niets aan kan
doen.
(Uit; Libelle)
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Diepe of vergevorderde dementie

De dementerende krijgt nu steeds meer moeite om zich te oriënteren. Hij herkent personen niet meer; de eigen kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld. Soms zelfs de eigen
partner niet meer. De verandering van de persoonlijkheid neemt toe en de apathie (onverschilligheid, lusteloosheid). Hij heeft steeds minder interesse in de omgeving en wil steeds
minder vaak aan activiteiten meedoen. Het gevoelsleven stompt verder af en hij verliest
zijn waardigheid. Soms neemt de dementie psychotische vormen aan. Dan krijgt de dementerende last van wanen en hallucinaties.
In dit stadium zijn de problemen voor de omgeving erg groot. Familieleden zien toe hoe
hun vader, moeder of echtgenoot langzaam maar zeker aftakelt. Hij lijkt steeds minder op
de persoon die zij kenden. De thuissituatie wordt steeds problematischer en gevaarlijker.
Soms trekken gezinsleden zich uit schaamte terug uit het sociale leven. Het moment om
de dementerende op te laten nemen, komt naderbij. Dat is een moeilijk besluit. Je doet ten
slotte je partner, vader of moeder de deur uit en laat die op een gesloten afdeling opnemen.
Opname betekent dat de dementerende zijn vertrouwde omgeving kwijtraakt. Daardoor
kan die zich nog moeilijker oriënteren waardoor de onrust verder toeneemt. Dat heeft vaak
een versnelde achteruitgang tot gevolg.
Bij dementie duurt het gemiddeld zes tot acht jaar voordat iemand in een verpleeghuis
wordt opgenomen.
‘Ik heb me vreselijk schuldig gevoeld dat mijn moeder naar een tehuis moest. Ik heb haar jaren
thuis verzorgd, maar het ging gewoon niet meer. Ze liep steeds vaker weg en voor mijn vader
werd het ook te zwaar. Het moest, maar toch voelt het voor mij als falen. Daar komt nog bij dat
mijn moeder het in het begin echt verschrikkelijk vond. Ze at niet meer, sprak bijna niet meer
en huilde alleen maar. Ze vroeg zelfs om euthanasie. Het was heel erg om mijn moeder zo te
zien. Maar langzaam ging het beter en nu is ze zelfs helemaal opgebloeid. De aandacht van de
verpleegsters, de activiteiten en het contact met anderen doen haar echt goed. Ze zegt nu ook
regelmatig dat ze gelukkig is. Ik ging eerst elke dag, maar nu probeer ik om de dag te gaan.
Het werd te zwaar, ik had nergens anders meer tijd voor. Mijn vader gaat wel elke dag, dus ze is
nooit alleen. Soms heeft ze agressieve buien en dan scheldt ze. Dat is heel raar om mee te maken, want zo is ze eigenlijk helemaal niet. Ik schaam me soms tegenover de verpleegsters als ze
zich zo gedraagt. Ik weet dat ik dat moet loslaten, want ze zijn wel wat gewend, maar makkelijk
is het niet. Ik probeer me niet teveel zorgen te maken over wat gaat komen en blij te zijn met
wat ze nu nog kan.’
(Uit: Libbelle)
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5 Behandeling
Genezing van dementie is niet mogelijk. Er kan wel iets gedaan worden aan het voorkomen van dementie. Er is ook medicatie mogelijk en er zijn behandelmethoden.
Voorkomen

Over de oorzaken van dementie tast men nog in het duister. Enkele factoren helpen om
dementie te voorkomen:
• De risico’s die een herseninfarct kunnen veroorzaken, kunnen in de hand gehouden
worden. Bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk, slagaderverharding, te hoog cholesterolgehalte, diabetes en roken.
• Iemand kan proberen depressies te voorkomen, want die hebben een negatieve invloed.
• Bepaalde medicijnen die de symptomen van allergieën helpen bestrijden, kunnen vermeden worden.
• Schedeltrauma’s (breuken en dergelijke) kunnen vermeden worden door het dragen van
een veiligheidsgordel en hoofddeksel en het voorkomen van valpartijen.
• Fysieke en intellectuele activiteiten uitvoeren, is goed.
• Gezonde voeding met veel fruit, groenten en vis (omega 3) zijn eveneens goed.
Heel wat van deze factoren hebben te maken met de leefwijze en kunnen dus veranderd
worden.
De behandeling

Allereerst wordt gekeken welke oorzaken behandeld kunnen worden. Die worden dan behandeld. Verder kunnen medicijnen helpen om bijkomende problemen te verminderen als
angst, onrust, agressie of depressie. Soms zijn er dingen die de dementie verergeren maar
die goed te behandelen zijn, zoals een blaasontsteking of een andere infectie. Dat moet
je dus altijd doorgeven aan de verpleegkundige. Als de dementie snel verergert, moet de
verpleegkundige contact opnemen met een arts.
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6 Benaderingswijzen van dementerenden
Er zijn verschillende werkwijzen voor de omgang met dementerenden. We bespreken ze
kort.
Benaderingswijzen van dementerenden:
• warme zorg
• realiteitsoriëntatietraining (ROT)
• validation
• zintuigactivering (snoezelen)
• psychomotorische therapie
• reminiscentie
• levensboeken
• passiviteiten van het dagelijkse leven (PDL)
5

6.1 Warme zorg

Door warme zorg beïnvloed je het gedrag van dementerenden. Bij warme zorg zijn de
aankleding en inrichting van de woon- en leefruimten belangrijk, veilige activiteiten en
een vertrouwde en veilige relatie met de verzorgenden. Het doel is een sfeer te scheppen
waardoor angsten en onzekerheden verminderen of verdwijnen. De methode is geschikt
voor lichte tot zeer ernstig dementerenden.
Deze benaderingswijze gaat ervan uit dat een dementerende zich een vreemdeling voelt
in een vreemd land. Omdat hij vertrouwde personen mist, zoekt hij houvast en structuur.
Daarvoor is een veilig klimaat noodzakelijk. Dit betekent onder andere een op een huiskamer lijkende ruimte, aangepast meubilair, zachte en warme kleuren, muziek die past bij
de belevingswereld van de cliënten en eventueel de aanwezigheid van huisdieren. Dit heeft
allemaal het doel om herinneringen los te maken die bewoners een veilig gevoel geven en
uitnodigen tot het ondernemen van activiteiten.
Een aantal bewoners van de ‘Blauwe Haeve’ zit samen met een begeleidster in een kring. De
begeleidster vraagt een bolletje naar de ander te gooien. Daarbij houden de bewoners wel
steeds het uiteinde vast. Als ze het bolletje hebben, moeten ze vertellen waar ze vroeger altijd
gewoond hebben. Langzaam maar zeker ontstaat er zo een mooi gekleurd web. Met een passend achtergrondmuziekje worden de bewoners gestimuleerd om over hun geschiedenis te
praten.
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Aandachtpunten voor de inhoud:
• Nabijheid.
Voor de dementerende is het van belang dat je weinig afstand neemt en niet bang bent
voor lichamelijk contact, zoals een knuﬀel. Tevens is het van belang dat je mee kan
gaan in de wereld van de dementerende en wezenlijke interesse toont.
• Herkenbaarheid.
De omgeving van de dementerende moet vertrouwd en rustgevend te zijn. Om de
afdeling zo min mogelijk een ziekenhuissfeer te geven en om een vertrouwde sfeer te
creëren, zijn er zo veel mogelijk meubels die de bewoners van huis uit gewend zijn,
zoals een fauteuil, kleedjes, kastjes, een vaste vloerbedekking. Daarnaast draai je zachte
muziek. Ook is het van belang dat je geen uniform draagt maar eigen kleding. Tenslotte
is het in een verpleeghuis bevorderlijk voor de band tussen de verzorgers en de dementerende dat er kleine zorgteams zijn rond een vaste groep bewoners.
• Huislijkheid.
Op een psychogeriatrische afdeling moet zo weinig mogelijk verboden worden en zo
weinig mogelijk regels zijn. Dagelijks is er een herkenbare dagindeling. Dat hoeft niet
perse elke dag hetzelfde te zijn. Een voorbeeld is het gezamenlijk ontbijt ’s ochtends
in de huiskamer aan tafel. Daarbij krijgt de oudere de gelegenheid zijn boterhammen
zelf klaar te maken. Een ander voorbeeld is het verzorgen van huisdieren. Deze kunnen
het gevoel van huislijkheid ook versterken. Bij deze activiteiten is het van belang dat de
oudere de ruimte krijgt om zijn eigen tempo te bepalen.
• Vrijheid.
Voor mobiele ouderen is het van belang dat ze vrijheid ervaren door te kunnen rondlopen. Voor dit doeleinde is een loopcircuit het meest ideaal. Er dienen zo min mogelijk
gesloten deuren te zijn. Zomers is een tuin om in te zitten en in te lopen geschikt.
Ook worden er binnen deze methodiek geen dwangmiddelen gebruikt zoals verplicht
zitten of zitten in een Zweedse band. Een Zweedse band is een onrustband waarmee de
dementerende vast zit aan de stoel of het bed.
• Familie.
Vanwege de band speelt de familie een belangrijke rol bij het contact van de dementerende met de werkelijkheid. Er is dan ook alle ruimte voor contact tussen de dementerende en de familie en er zijn geen vaste bezoektijden. Voor de familie is het van belang
dat er gelegenheid is om mee te helpen bij de verzorging, dat een familielid mee kan
eten en als het gewenst is, kan blijven slapen. Bij warme zorg wordt veel waarde gehecht
aan contact met familie.
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Bij deze benadering is het gehele team van hulpverleners betrokken dat wil zeggen de
arts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, activiteitenbegeleiding, verzorgenden en
verpleegkundigen.
(Bron: NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
6.2 Realiteitsoriëntatietraining (ROT)

Ouderen met een lichte vorm van dementie hebben de behoefte om in de werkelijkheid te
vertoeven of hiernaar terug te keren. ROT is een benaderingswijze die de zelfstandigheid
en daarmee het welbevinden van de oudere bevorderd. De ROT-benadering kan op twee
niveaus worden toegepast, namelijk:
• de groeps-ROT;
• de 24-uurs of bewonersgerichte ROT.
De groeps-ROT

In bijeenkomsten van kleine groepen worden bewoners getraind om de oriëntatie te verbeteren en kwijtgeraakte vaardigheden aan te leren. De deelnemers voeren opdrachten uit die
gericht zijn op het waarnemen, het geheugen en de concentratie. Een voorbeeld hiervan is
met elkaar praten over het weer, het eten of een actueel onderwerp uit de krant dat tot de
interessesfeer van de groep behoort.
De 24-uurs ROT

Om het eﬀect van ROT te vergroten, wordt die 24 uur per dag toegepast. Verzorgers en
familieleden worden gestimuleerd om in het contact steeds het leven van alledag en van
dit moment te benadrukken. Een manier om dit te bereiken is door te vertellen wat je gaat
koken, wat er op de televisie komt, maar ook hoe laat het is, welk dagdeel of jaargetijde en
dergelijke. Ook het zelf verrichten van veel voorkomende dagelijkse activiteiten, eventueel
met hulp, behoren tot deze benadering. Je kunt daarbij denken aan het aan- en uitkleden,
eten en toiletgang en meedoen met huishoudelijke activiteiten.

HZW DC 22 Dementie

13

6.3 Validation

Bij het voortschrijden van het proces van dementie, wordt de ROT-benadering steeds
minder belangrijk en haalbaar. Langzaam maar zeker moet de benadering overgaan in wat
genoemd wordt ‘validation’. Hierbij gaat het om een bevestiging en waardering van de
gevoelens van dementerende mensen. Validation gaat er vanuit dat dementerende mensen
niet perse meer teruggehaald moeten worden naar onze werkelijkheid. Dementerenden
worden niet gecorrigeerd als zij niet goed georiënteerd zijn. Dat roept namelijk weerstand
en onrust op.
Je stemt af op gevoelens. Je luistert naar verbale en non-verbale signalen. Je reageert bevestigend met de bedoeling hen waardigheid te geven. Je gaat mee in de belevingswereld
van de dementerende. Als mevrouw Hendriks plotseling opstaat, omdat ze naar haar werk
moet, probeer je haar niet duidelijk te maken dat ze al heel lang niet meer werkt. Je gaat in
het gevoel van mevrouw Hendriks mee, maar maakt haar duidelijk dat ze morgen pas weer
hoeft en dat ze vandaag een vrije dag heeft.
Herinneringen en fantasieën worden geaccepteerd. Deze zijn ook heel belangrijk omdat
zij behoren tot iemands leven en van invloed zijn op iemands huidige gedrag en motivatie.
Inzicht in de levensgeschiedenis van een oudere is bij validation erg belangrijk. Als gevolg
van dementie kunnen ook tal van onverwerkte emoties van vroeger naar boven komen. Validation kan helpen deze te verwerken. Je bevestigt de dementerende en accepteert wat hij
zegt. Dus niet ontkennen of er omheen praten, maar echt luisteren en bevestigen wat de
bewoner aangeeft. Je bent empathisch. Dat wil zeggen dat je je in de dementerende kunt
verplaatsen en dat je diens gevoelens herkent en bevestigt. Validation wil ook zeggen dat je
op zoek gaat naar de redenen waarom iemand zich zo gedraagt of zo uit. Dat doe je door te
observeren, te luisteren, waar te nemen en vragen te stellen.
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6.4 Zintuigactivering (snoezelen)

Snoezelen is een samentrekking van de woorden snuﬀelen en doezelen. Bij snoezelen wordt
een appel gedaan op één of meer zintuigen. In Amerika wordt een snoezelruimte dan ook
een sensorisch cafetaria genoemd. Snoezelen blijkt een geschikte activiteit te zijn voor
mensen die zich in een ernstige fase van dementie bevinden. De snoezelactiviteiten sluiten
aan op de zintuiglijke waarnemingen en ervaringen van ernstig dementerende mensen. Dit
kan door middel van licht, geluid, tast, reuk en smaak. Een aantal mogelijkheden voor het
snoezelen zijn het gebruik van poppen, knuﬀelbeesten, huisdieren, ﬂessen met verschillende geuren, verschillende ballen, lichtverschijnselen, geluiden en muziek.
Spiegelen

Naast het afstemmen op het favoriete zintuig, kun je ook meegaan in de fysieke gedragingen van de dementerende:
• spiegel tijdens het gesprek de intonatie, het ritme, de toonhoogte, het timbre, de
spreeksnelheid en het volume;
• maak hierbij gebruik van voorkeurswoorden of -zinsneden;
• volg de ander ook in zijn houding en gebaren, ademhalingspatronen, oogcontact en
gezichtsuitdrukkingen;
• sluit aan bij de stemming die de ander heeft.
(Uit: ‘Je ongekende vermogens’ van Robbins en anderen)
Snoezelen helpt echt
Mensen die dementeren, maken lang niet altijd een gelukkige indruk. Wat er in hun hoofd en
hart omgaat, weet niemand. Wat Julia van Weeret na onderzoek in elk geval wel weet, is dat
‘snoezelen’ het welbevinden van dementerenden verhoogt. Vooral als het de hele dag door
gebeurt, als geïntegreerd onderdeel van de zorg.
Met een veertje over een wang strijken, harpmuziek laten horen, aan zeep laten ruiken, een
knuﬀeldier laten aaien. Het zijn allemaal vormen van snoezelen. Want snoezelen is een manier
van contact maken waarbij zintuigen worden geprikkeld op een manier die iemand prettig
vindt. Vandaar dat snoezelen ook wel zintuigprikkeling of zintuigactivering wordt genoemd.
Uit onderzoek in zes verpleeghuizen in vijf provincies, bleek dat snoezelen tijdens de dagelijkse
verzorging positief werkt op zowel de dementerenden als hun verzorgers.
(Uit: PZC)
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6.5 Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is het behandelen door bewegingsactiviteiten. De therapie is
bedoeld voor dementerenden met psychische en sociale problemen. Er wordt gebruikgemaakt van bewegen en sportactiviteiten. Daarbij wordt de dementerende gestimuleerd om
zich op de beweging en beleving van het eigen lichaam te concentreren. Ook probeert de
therapeut sociaal teruggetrokken gedrag, depressies, agressie, angst, afhankelijkheid en
chaotisch en dwangmatig gedrag te voorkomen of terug te dringen. De therapie wordt
toegepast bij beginnende dementie.
6.6 Reminiscentie

Reminiscentie is het ophalen van herinneringen. Het wordt ook in andere benaderingen
meegenomen. Bijvoorbeeld de hierboven genoemde ROT en validation. Door het ophalen
van herinneringen kunnen ouderen de balans opmaken van hun leven. Zij zijn daardoor
ook in staat om hun eigen identiteit te bewaren. Het helpt hen anderen en zichzelf eraan te
herinneren wie zij waren en zijn. Dat geeft hen een gevoel van veiligheid en zekerheid.
Reminiscentie kan in groepen gegeven worden. Daarvoor komen ouderen bijvoorbeeld
één keer week bij elkaar om herinneringen op te halen. Reminiscentie in groepen heeft het
voordeel dat men elkaar prikkelt en stimuleert. Vooral plezierige herinneringen en ﬁjne
momenten staan centraal. Je kunt naar aanleiding van een voorval, een thema of een activiteit herinneringen ophalen. Ouderen die net een groot verlies hebben geleden en ouderen
die achterdochtig zijn, kunnen beter niet meedoen aan reminiscentie.
Je kunt het thema ‘school’ als aanleiding gebruiken om herinneringen op te halen aan het
schrijven op het bord, de schoolbanken, het aap-noot-miesplankje, stoepkrijt, enzovoort.
Naar aanleiding van een foto van het koninklijk paar kun je herinneringen ophalen aan prinsjesdag en de gouden koets, vroegere koningen en koninginnen en hun gedachten daarover.
Naar aanleiding van het bruidspaartje dat op de bruidstaart gezet wordt, kun je herinneringen
ophalen aan de trouwdag en de zilveren en gouden bruiloft. Je kunt ook een modeshow organiseren met trouwjurken.
Je kunt liedjes van vroeger opzetten en de ouderen mee laten zingen. Of je legt boeken van
vroeger neer en praat daarover.
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Uiteraard hoef je reminiscentie niet alleen toe te passen in groepen. Je kunt ook individueel met ouderen praten over vroeger. Je kunt de dagelijkse activiteiten daarvoor aangrijpen.
Bijvoorbeeld tijdens de verzorging: ging u vroeger ook in bad, van welke geurtjes hield u
vroeger, maakte u vroeger zelf kleding, wat voor kleding droeg u vroeger graag? Vaak geven
zij zelf aan dat zij herinneringen op willen halen. Ga daar dan op in en neem even de tijd
om hen te stimuleren.
6.7 Levensboeken

Het levensboek is een boek over iemands leven. Het geeft een goed beeld van het leven van
een oudere. Het geeft je inzage in belangrijke gebeurtenissen, gewoonten en in de waarden
en normen van de oudere. Het is een belangrijk hulpmiddel voor het geven van individuele
aandacht en zorg.
Het werken met levensboeken met foto’s en verhalen, maakt het de dementerende gemakkelijker om zich dingen te herinneren. Het is daardoor ook een praktische toepassing van
reminiscentie. Het is bovendien een goed communicatiemiddel tussen de oudere en de
familie. Soms weet de familieleden niet meer waarover ze kunnen praten. Het levensboek
kan dan een gesprek op gang brengen.
Meestal is de eindverantwoordelijke verpleegkundige verantwoordelijk voor het levenboek.
Maar elk teamlid draagt daar zijn steentje aan bij. Jij voert als verzorgende dus ook gesprekken met de oudere en de familie en vrienden en vult het boek aan. Het levensboek is
heel persoonlijk en verschilt dus van persoon tot persoon. Het wordt in een aantal stappen
opgebouwd.
Hoe maak je een levensboek?
•

Overleg met de familie over de aanpak en hun bijdrage.

•

Maak duidelijke afspraken over wie het levensboek bijhoudt en wie het in mag zien.

•

Neem een periode of een gebeurtenis waar de bewoner vaak over praat als beginpunt.

•

Zorg dat je enige kennis hebt van gesprekstechnieken. Stel bijvoorbeeld niet te veel gesloten vragen.

•

Maak aantekeningen in het gesprek met de bewoner en werk deze later uit.

•

Zoek er foto’s of andere illustraties bij (gebruik bijvoorbeeld krantenknipsels, geboortekaartjes of prentenboeken).

•

Gebruik een multomap; in het losbladige systeem kun je overal informatie tussenvoegen.

•

Dring niet aan als een bewoner ergens niet over wil praten.
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•

Let erop dat je je professionele beroepshouding behoudt; zorg dat je bij grote emotionele
betrokkenheid met anderen kunt praten. Zorg dat je van tevoren een indruk hebt van wat
er op emotioneel vlak kan gebeuren.

•

Evalueer regelmatig om te kijken of je op de goede weg bent en of je de doelstellingen
bereikt.

(Bron: BTSG, innovatie in ouderenzorg)

Blijft de oudere in gesprekken met jou steeds hetzelfde verhaal herhalen, stuur hem dan
voorzichtig naar een andere periode in het leven of een andere gebeurtenis. Of je gaat
dieper op dat verhaal in. Dat kan je belangrijke informatie opleveren. Bijvoorbeeld over de
waarde die iets voor de oudere heeft. Het kan ook zijn dat de oudere iets verdrongen heeft
dat zo weer naar boven komt. Dat is goed want zo kan deze zijn emoties uiten. De oudere
komt zo uit een isolement. Dat maakt de weg vrij voor een opener contact met jou en anderen. Als iemand ergens niet over wil praten omdat dat teveel emoties oproept of te privé
is, dring dan niet aan maar ga iets anders doen. Respecteer hun privacy op alle momenten.
Let tijdens het voeren van gesprekken met de ouderen op dat je niet teveel pusht want dat
roept weerstand op.
In verband met de privacy worden er afspraken met de familie gemaakt over wie er toegang
hebben tot het boek en waar het bewaard wordt.
Wanneer dementerenden agressief, depressief of verdrietig zijn, kan het boek hen daaruit
halen. Het werkt in meerdere opzichten veel beter dan een pilletje. De dementerende
beleeft veel plezier aan zijn levensboek. De contacten tussen bewoner en familie verbeteren
erdoor. Het is de moeite dus dubbel en dwars waard.
Het boek kan je ook helpen als de oudere op een gegeven moment niet meer kan verwoorden wat hij of zij prettig vindt of juist niet wil. Daarin staat immers precies wat iemand
leuk vindt en wat zijn gewoonten en gebruiken vroeger waren. Zo kun je dus dat kopje
bouillon dat de oudere zo lekker vindt toch geven en weet je dat de oudere bang voor
water is.
Pas op dat het boek geen doel op zich wordt. Het boek wordt steeds mooier en uitgebreider. Maar dient het het doel nog wel: helpen om herinneringen op te halen en stimuleren
van het contact met de oudere? Pas ook op dat het werken aan het boek niet teveel tijd in
beslag neemt. Een uur per week aan het boek werken is voldoende.
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6.8 Passiviteiten van het Dagelijkse Leven (PDL)

PDL is een methode voor de begeleiding en verzorging van passieve ouderen. Dat zijn ouderen die niet in staat zijn tot activiteiten. Zij hebben chronisch behoefte aan zorg en kunnen zich niet meer zelfstandig verplaatsen. Zij zijn niet meer in staat om zelf bij te dragen
aan hun verzorging en behandeling. Daardoor is 24 uur per dag zorg nodig. Het doel van
PDL is decubitus (doorliggen) en contracturen (breuken) te voorkomen en zorgen voor
ontspanning. Activering van deze passieve ouderen blijkt nauwelijks resultaat te hebben en
veel energie te vragen. Daarom wordt de passiviteit geaccepteerd. Men gaat niet meer uit
van de beperkingen maar van de mogelijkheden die nog resteren.
Belangrijk in de zorg voor deze patiënten is dat je empathisch bent en een rustgevende
houding hebt.
Bij PDL worden zeven aandachtspunten onderscheiden:
• Liggen
Het liggen vergroot de kans op contracturen en decubitus bij de patiënt. Om dat te
voorkomen wordt de oudere afwisselend op verschillende manieren neergelegd. Er zijn
ook dynamische ligvoorzieningen als een banaankussen.
• Zitten
Bij het zitten is het van belang dat de zitelementen aangepast worden aan het lichaam
van de ‘passieve’ bewoner. Vaak ontstaat druk op de stuit en de ellebogen, waardoor
decubitus kan ontstaan. Ook neemt de kans op contracturen toe doordat de patiënt
scheef kan zakken of voorover gaat buigen. Dynamische zitmiddelen moeten het hoofd,
romp armen en benen zodanig ondersteunen dat de oudere zich prettig voelt en zich
kan ontspannen.
• Wassen en verschonen
Fysio- en ergotherapeuten kunnen een aantal vaardigheden en handgrepen leren die de
oudere gedurende de dagelijkse verzorging ten goede komen. Hierbij staan technieken
centraal die de spastische spiergroepen ontspannen. Het is van belang dat je benadering
rustgevend is. Ga niet routinematig te werk. Ga uit van wat de patiënt het prettigst
vindt en ga in op de signalen van de oudere.
• Kleden
Ook voor het kleden kunnen fysio- en ergotherapeuten vaardigheden overdragen.
Daarnaast kunnen aanpassingen gemaakt worden, zoals lange ritsen, klittenbandsluiting, een grote maat of rekbare stoﬀen.
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• Tillen
Uitgangspunt voor het tillen of verplaatsen van de passieve oudere is dat de veiligheid
van de oudere en van jou gewaarborgd is. Dit is mogelijk door goede beheersing van
handmatige tiltechnieken, veelvuldig gebruik van tilliften en een consequent tilbeleid.
• Voeden
Bij het voeden kunnen problemen voorkomen als weigeren, niet doorslikken of uitspugen van voedsel. Het is belangrijk dat je je ervan bewust bent dat de oudere plezier
beleeft aan eten en drinken. Ook de persoonlijke benadering is van groot belang. Een
positieve houding bevordert het contact en stimuleert de zintuiglijke activering.
• Activering van zintuigen
Het activeren van zintuigen loopt als een rode draad door de benadering van de passiviteiten van het dagelijks leven. Via de zintuigen laten de bewoners immers blijken of ze
dingen prettig vinden of niet. Door daar op te letten verhoog je het gevoel van veiligheid en geborgenheid.
(Bron: BTSG, innovatie in ouderenzorg)
Adviezen die binnen de PDL gegeven worden voor het leggen van contact met de patiënt
zijn gebaseerd op de haptonomie. De haptonomie neemt het eigen lichaam als uitgangspunt bij het oplossen van problemen. Door aangeraakt te worden en te voelen wat dit
oproept (bijvoorbeeld blijdschap en angst) leert de oudere zich meer op zijn gemak te
voelen in het contact met zichzelf en anderen. Dit heeft een positief eﬀect op het lichamelijk welbevinden.
Adviezen hierbij zijn
•

het maken van oogcontact;

•

de houding van het hoofd op dezelfde hoogte als het hoofd van de patiënt;

•

het vermijden van snelle bewegingen;

•

het spreken dient niet zozeer om informatie te geven, maar voornamelijk als rustgevend
middel;

•

het beperken van fysieke handelingen tot een minimum;

•

aanraken.

(Bron: BTSG, innovatie in ouderenzorg)
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7 Tips voor het omgaan met dementerenden
Het is moeilijk om met dementie om te gaan, zowel voor de oudere zelf als voor de directe
omgeving en de verzorgenden. Toch kun je veel doen om te helpen. Hieronder zie je ter
ondersteuning enkele tips. Ze zijn afkomstig van het Nederlands Huisartsengenootschap,
het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Huub Buijsen, Alzheimer Nederland en
anderen.
Algemene tip

• Houd steeds voor ogen dat iemand met dementie ziek is en het niet kan helpen dat hij
zich niet altijd even correct en prettig gedraagt.
Verzorging en begeleiding

• Dementerenden zijn erg gevoelig voor sfeer. Zorg daarom voor een positieve, vriendelijke en respectvolle sfeer. Geef hen de nodige aandacht en let op je lichaamstaal. Reageer
niet boos of kortaf. Dit kan hen in de war brengen.
• Probeer met een vaste dagindeling en vaste plaatsen voor dierbare spullen en foto’s de
omgeving zo vertrouwd mogelijk te houden.
• Zorg voor rust en regelmaat en een vertrouwde omgeving, maar let op dat het niet te
saai wordt. Verander de inrichting zo min mogelijk. Soms zijn naamplaatjes of pictogrammen op de deur van het toilet en de badkamer handig.
• Activiteiten die aansluiten bij wat zij graag doen, zorgen voor de nodige afwisseling en
ontspanning. Door middel van activiteiten kun je bovendien de functies die hen nog
resten, oefenen.
• Laat de patiënt zelf doen wat hij nog zelf kan, moedig hem aan actief te blijven;
• Let op de veiligheid. Hiervoor zijn allerlei hulpmiddelen beschikbaar, zoals een elektrische kookplaat en handgrepen in de badkamer.
• Maak gebruik van de hulpmiddelen die er zijn, zoals speciaal bestek en serviesgoed,
kleding en schoeisel met aangepaste sluitingen, pannensteunen, toiletverhoger, deuralarm. Ze maken de verzorging minder zwaar. Ze zijn bij thuiszorgwinkels te krijgen.
De thuiszorgwinkel kan ook informatie geven over de hulpmiddelen. De ergotherapeut
kan adviseren. Deze is gespecialiseerd in aanpassingen en hulpmiddelen. Veel verpleeghuizen hebben een ergotherapeut in dienst.
• Maak met alle betrokkenen duidelijke afspraken over de verzorging en de taakverdeling.
Verdeel de zorg, zodat bij uitval van één persoon de omgeving voor de zieke vertrouwd
blijft.
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Communicatie

• Neem de tijd. Even snel iets doen bij iemand die dementeert, wekt weerstand op. Doe
het dan liever niet. Geef de dementerende de tijd om zich erop in te stellen dát er iets
gaat gebeuren.
• Dwing niet. Dwang wekt angst en soms agressie op. Als een dementerende iets niet wil,
houdt het op dat moment op. Beter is het om het na even opnieuw te proberen. Vraag
je ook altijd af of iets echt moet.
• Probeer keuzes te vermijden. Kiezen betekent het kunnen afwegen van meerdere zaken
om er daar uiteindelijk één van over te houden. Hier is abstract denken voor nodig wat
bij dementerende mensen al snel wegvalt. In plaats van de vraag: ‘wilt u nu eten of wilt
u eerst naar het toilet?’, is het beter om de vraag te splitsen: ‘wilt u naar het toilet?’ Bij
een ontkennend antwoord pas de vraag: ‘wilt u nu eten?’
• Maak oogcontact. Zeker bij mensen met een gevorderde dementie moet je zorgen dat
ze aandacht voor je hebben. Door oogcontact en aanspreken bij de naam zorg je ervoor
dat iemand zich concentreert op jou. De kans op begrip voor wat je zegt neemt daardoor toe.
• Beeld onder het praten dingen uit en doe dingen voor. Door meerdere zintuigen tegelijk aan te spreken begrijpt de persoon dingen vaak beter. Vaak werkt bijvoorbeeld licht
vooroverbuigen en je hand uitnodigend uitsteken beter om een dementerende te laten
opstaan uit een stoel dan door te vragen: ‘Gaat u mee?’ Een combinatie van beide werkt
het best. Gebaren mogen rustig wat overdreven worden om de bedoeling zo duidelijk
mogelijk te maken.
• Gebruik de juiste toon. Zeker bij mensen met een gevorderde dementie is de toon van
wat je zegt vaak belangrijker dan de inhoud. Als een dementerende vrouw van 80 jaar
oud zich druk maakt omdat het eten voor haar kleine kinderen nog klaargemaakt moet
worden, werkt het niet om op opgewekte toon te zeggen dat hier al voor gezorgd is. De
boodschap komt dan niet over. Een geruststellende toon heeft meer kans van slagen.
• Praat langzaam en duidelijk. Dementerende mensen hebben vaak een langzamere gedachtegang. Snel praten houden ze dan niet bij. Het is voor hen ook al moeilijk genoeg
om duidelijk verstaanbare woorden te begrijpen, laat staan als ze onduidelijk uitgesproken worden. Pas de snelheid en duidelijkheid aan het tempo van de ander aan maar
overdrijf niet.
• Geef niet te veel informatie tegelijk.
• Stel eenvoudige vragen en geef eenvoudige opdrachten. Corrigeer niet steeds en spreek
niet tegen. Dat maakt hen onzeker en zij raken erdoor geïrriteerd..
• Stel vragen waarin het ‚goede‘ antwoord al verborgen zit:’Gaan we na het eten wandelen?’ Stel geen testvragen: ‘Wat gaan we na het eten doen?’ Dat leidt enkel tot frustratie.
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• Gebruik korte zinnen. Vaak blijkt dat na 4 of 5 woorden het eerste woord alweer vergeten is. Zinnen langer dan 5 woorden hebben dan ook meestal geen zin. Ook bij lichte
dementie is het belangrijk om zinnen zo kort mogelijk te houden.
• Zeg het eens anders. Soms blijkt dat een bepaald woord niet begrepen wordt. Door hetzelfde woord steeds te herhalen lukt het vaak niet. Als bijvoorbeeld het zinnetje:’Wilt u
koﬃe?’ niet begrepen wordt, kun je het vervangen door: ‘Wilt u drinken?’.
Emoties

• Reageer op het gevoel. Mensen met een gevorderde dementie kunnen vaak moeilijk
duidelijk maken wat hen dwarszit. Duidelijk is wel dát hen iets dwarszit. Door hierop
te reageren bereik je meer dan door te willen achterhalen wat er precies aan de hand is.
De dementerende voelt zich zo eerder begrepen en komt sneller tot rust.
• Vraag geen begrip voor jouw standpunt. Een dementerende die, naar jouw gevoel,
onterecht boos op je reageert mag je hierop wijzen. Stel echter niet de vraag: ‘Kunt u
zich voorstellen dat ik dit niet leuk vindt?’ Dit kunnen ze inderdaad niet omdat ze zich
niet meer in het standpunt van de ander kunnen inleven. Beter is het om gewoon vast
te stellen: ‘Ik vind dit niet leuk.’
Omgaan met agressie

Het volgende artikel van Huub Buijssen geeft heel goed weer wat de mogelijke oorzaken
zijn van agressie bij dementerenden en hoe je ermee om kunt gaan. De tips zijn ook van
hem afkomstig.
Stel je voor dat het allemaal heel erg tegen zit. Doorlopend maak je misslagen en vergissingen.
Meerdere keren per dag ben je iets kwijt. Regelmatig wordt er iets aan je gevraagd waarop
je het antwoord schuldig moet blijven. Als je iets van plan bent te gaan doen, weet je na een
paar tellen niet meer wat je voornemen was. Zelfs een simpele vertrouwde bezigheid als een
schoenveter strikken of een hemd dichtknopen, loopt uit op een ﬁasco. Zelden of nooit krijg je
nog een complimentje voor wat je gepresteerd hebt. In plaats daarvan krijg je meerdere keren
per dag een standje of verwijt dat je er weer helemaal naast zat. Het meeste van wat je aangewreven wordt, vergeet je (gelukkig) snel. Wat echter wel blijft hangen is een rottig gevoel. Er
hoeft dan weinig meer te gebeuren of je schiet uit je slof.

• Bedenk dat dementerenden zich niet meer kunnen herinneren hoe zij om kunnen gaan
met hun opkomende agressie.
• Bedenk ook dat daarbij ook nog eens de intelligentie afnemen. Doorgaans zet iemand
die in om de opkomende agressie de baas te worden.
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• Door bovenstaande punten kan een dementerende situaties niet meer goed inschatten
en beoordelen. Als iemand een hand naar hem uitsteekt, kan hij dat zien als een poging
om te slaan. Uit angst gaat hij dan slaan.
• Ga met een dementerende niet in discussie en geef geen standjes. Dat werkt averechts.
• Voorkom agressie door de ander goed te leren kennen, bijvoorbeeld met behulp van de
familie.
• Probeer de bron van de agressie te achterhalen. Daarvoor kun je goed observeren en
methodisch registreren. Dat kun je bijvoorbeeld met behulp van onderstaand formulier
van Huub Buijsen doen. Vul het formulier geregeld in. Het formulier kan ook voor
depressies en probleemgedrag als achterdocht gebruikt worden.
Observatieformulier agressie
tijdstip
probleemgedrag
8.00 uur

omgeving, situatie
of omstandigheden
in bed, ik vraag haar
wakker te worden en
pak haar bij haar arm

wat was het
probleem
agressie, wilde niet
uit bed

eigen reactie

resultaat

heb hem met argumen- kwam niet uit bed,
ten proberen over te
scheldpartij
halen om op te staan

• Op basis van dit formulier kun je steeds terugkerend gedrag ontdekken en betere
oplossingen bedenken. Bijvoorbeeld: de oudere houdt niet van vroeg opstaan, dus we
wekken hem later. Of, we wekken hem op een andere manier: eerst de gordijnen opendoen en een kwartiertje later aankleden. Je kunt ook proberen een onderwerp aan te
snijden waarvan je weet dat de oudere daar heel erg in geïnteresseerd is: ‘Uw zoon komt
vandaag.’ Waarschijnlijk wordt hij dan sneller wakker.
• Degene die het meest na is, wekt vaak de meeste agressie op. Daarom is je opstelling
en gedrag erg belangrijk. Pas ervoor op dat je niet alleen dingen vraagt en opdrachten
geeft. Zie verder de eerder genoemde handreikingen.
• De beste manier om iemand te kalmeren, is om de boosheid serieus te nemen. Benoem
het gevoel van de ander: ‘Bent u boos op mij?’ Gevoelens moeten eerst erkend worden.
Als dat is gebeurd, doven ze vaak vanzelf uit.
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• Een andere manier is om de oudere op een ernstige en kalme manier weg te halen bij
de bron van de agressie. Sommigen bedaren door aanrakingen: bij de hand nemen
of een arm om iemand heenslaan. Bij anderen moet je juist heel voorzichtig zijn met
lichamelijk contact. Die vatten het vaak juist op als een bedreiging. Afstand houden
en zachter praten helpen dan beter. Ook langzamer praten helpt en de vaart uit het
gesprek halen: ‘Een ogenblik. Ik begrijp u niet.’ Een laatste methode is om de patiënt
even alleen te laten en later terug te komen om te kijken of de patiënt gekalmeerd is.
• Blijf in ieder geval zelf altijd kalm. Laat een collega het eventueel overnemen als je te
boos bent.
• Boosheid wordt nooit veroorzaakt door een gebeurtenis of door wat een ander doet,
maar door je eigen gedachten die je bij een gebeurtenis hebt. Als je denkt: ‘Hij doet
het expres’, word je boos. Als je denkt: ‘Hij kan het niet helpen’, zul je je niet zo boos
voelen. Haal langzaam adem en tel tot tien.
• Als niets helpt, kunnen kalmerende medicijnen uitkomst bieden. Dat is echter het
laatste redmiddel. Het is in feite een bewijs van onvermogen, er zijn immers andere
oplossingen.
• Bedenk dat agressie ook positief is. De dementerende geeft ermee aan dat hij niet wil
capituleren en geen vrede heeft met de fouten die hij maakt. Hij protesteert tegen zijn
lot en het gevoel dat de bodem onder hem wegzinkt.
Een op de drie verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen heeft wekelijks te maken met
agressie op de werkvloer. Vooral bij de groeiende groep dementerende ouderen neemt agressief gedrag toe. Dit blijkt uit onderzoek van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en
verzorgenden (V&VN).

Door Alexandra Sweers - Verzorgenden krijgen tijdens hun werk in verschillende mate te maken
met patiënten die schoppen, slaan, duwen en spugen. Ook verbaal geweld en bedreigingen
met voorwerpen komen voor. In de uitzending van Nova geeft verpleeghuisarts Sytse Zuidema
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aan dat deze vormen van agressie invloed hebben op het werkplezier voor de verzorgenden en
de veiligheid op de afdeling.
Training
De V&VN wil dat verzorgenden in iedere instelling weerbaarheids- en agressietraining krijgen.
Zowel fysiek als communicatief. In de uitzending is te zien hoe verzorgenden in een Eindhovense instelling technieken leren om zich te beschermen tegen agressieve patiënten. Zonder
dat ze hun zorgverlenende opstelling uit het oog verliezen.
Oorzaak
Zuidema, expert in dementie en gedragsproblemen, geeft aan dat de ziekte niet altijd de
oorzaak is van agressie. Als verzorgende kun je het gedrag van je patiënt positief en negatief
beïnvloeden door de manier waarop je reageert. Onbedoeld kan agressief gedrag ook uitgelokt
of verergerd worden door de verzorgende, aldus Zuidema.
Taboe
Daarnaast is het volgens de verpleeghuisarts vaak nog een taboe om deze problemen aan te
kaarten. Agressief gedrag past niet altijd in het plaatje van een demente oudere. Zuidema vindt
dat agressie niet alleen met pillen bestreden moet worden maar ook met een andere benadering van de verzorgende.
(Bron: Nieuwsbrief Zorg&Welzijn)

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland is de landelijke organisatie waarin mensen met dementie en hun
familie zich verenigen. Voor de familieleden en verzorgers zijn er gespreksgroepen, waarin
informatie en steun wordt geboden. Alzheimer Nederland biedt ook veel digitale en
schriftelijke informatie. De stichting werkt aan een betere kwaliteit van leven voor mensen
met dementie, hun familieleden en vrienden. Zij geven voorlichting over dementie, vernieuwende projecten, training en begeleiding van vrijwilligers en hulpverleners. Bovendien
behartigen zij de collectieve belangen van dementerenden. Op hun site vind je nog meer
informatie over dementie.
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