
 

 

 

 

Hoe leer ik mijn cliënt met dementie kennen? 
 

De juiste zorg bieden aan een cliënt met dementie is niet eenvoudig. Als verzorgende moet je goed weten 

wat dementie is, wat de consequenties zijn en welke aanpak nodig is. Maar je moet ook weten hoe je 

vraaggericht kunt werken en hoe je het zorgleefplan moet gebruiken.  

 

Eén van de voorwaarden om goede zorg te kunnen bieden, is je cliënt goed kennen. In de loop van het 

zorgproces krijg je steeds meer informatie en wordt het beeld van je cliënt completer. Die informatie verkrijg 

je door met je cliënt, maar ook met de mantelzorg te praten en door goed te observeren. Je probeert je in de 

cliënt en zijn familie te verplaatsen en je vraagt je steeds af wat de wensen en behoeften zijn. In het 

zorgleefplan neem je deze informatie op en samen met cliënt en familie bepaal je de doelen en activiteiten 

voor de zorg. Op die manier werk je vraaggericht.  

 

Bij dementerende cliënten is het voeren van een gesprek soms lastig. Je bent voor je informatie vooral 

afhankelijk van je eigen observaties en van informatie van de familie.  

 

Het maken van een levensboek is een mooie manier om beter beeld te krijgen van je cliënt en om met hem 

in gesprek te gaan. Het laat zien welke belangrijke gebeurtenissen er in zijn leven zijn geweest, wat hij 

belangrijk heeft gevonden en wat voor persoon hij was. Op basis daarvan kun je je zorg aanpassen.  

 

Maar zo’n levensboek is ook een mooie aanleiding om met de cliënt in gesprek te gaan. Herinneringen zijn 

vaak verdwenen, maar kunnen weer terugkomen bij de juiste prikkel. Bijvoorbeeld als hij foto’s ziet uit het 

verleden.  

 

 

Opdracht: Maak een levensboek 
 

1. Bedenk van wie je een levensboek wilt maken. Het kan een cliënt zijn van je stage, maar ook je moeder, 

opa of een medeleerling.  

2. Op internet is veel informatie te vinden over een levensboek. Zoek informatie op die je nodig hebt. 

3. Verzamel materiaal (foto’s, verhalen, uitspraken).  

4. Maak een boek. Het hoeft niet compleet te zijn. 

5. Geef het boek aan een medestudent en vraag haar/hem om het levensverhaal van de persoon in het 

levensboek te vertellen. 

6. Klopt het een beetje? Heeft je medestudent door het levensboek een goed beeld van de persoon 

gekregen? Heb je de juiste informatie in het levensboek opgenomen? 

7. Bespreek met elkaar wat je met die informatie kunt: is het bruikbaar om de zorg goed op de persoon af 

te stemmen? Heb je die persoon beter leren kennen? 
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