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Daar staan we: 
* De cliënt 
* Evt. de partner en/of… 
* En ik 

En dan lukt het mij met mijn kennis niet mw. te 
douchen of zelfs maar binnen te komen 



* We accepteren het als: dat is nou eenmaal zo   
   met dementie.  
   “ja dat heb je met mensen met dementie. Die zijn afwerend,   
     moeilijk, wantrouwend” 
 
* We voelen ons mislukt… praten er niet over  
   want het zorgleefplan met de afspraken is onze leidraad en  
    er staat: 2x p.w. douchen 
    of:  
    dochter wil dat we mw. douchen, dus dat moet lukken 



* Kennis van de symptomen en van verschillende   
  benaderingswijzen is ondersteunend maar niet  
  oplossend  
 
* Ieder mens heeft zijn/haar eigen karakter  
  eigen ervaringen, eigen normen en waarden 
  zowel de cliënt als u en ik !  
 
* Protocollen zijn er niet in het omgaan met ….(Gelukkig )  
 
* We leren vooral in de zorg te zorgen, te adviseren, te  
  doen, over te nemen en te zeggen wat nodig is…… 





komen dus van 2 kanten:  
 
* De cliënt kan zich niet duidelijk maken en/of begrijpt  
   niet wat er bedoeld wordt. 

* Wij als verzorgenden of verpleegkundigen  
   maken ons niet duidelijk aan de cliënt met dementie,  
   wij stemmen ons niet af op de cliënt met dementie      
   en/of wij hebben te weinig kennis/vaardigheden.  
   Wij begrijpen/horen de cliënt niet.  
 
 
Daarbij is belangrijk: Hoe is de relatie met de cliënt?  
  

  
 



 
 
om de cliënt met dementie  en de eventuele 
gedragsveranderingen 
beter te begrijpen is nodig dat we enige kennis 
hebben van  
hoe de ontwikkeling van gedrag  
tot stand is gekomen 
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Bij hersenschade, zoals iemand met dementie die 
heeft, zie je dan dat functies afnemen, o.a.: 
 
* empathie  
 
* vooruit kunnen kijken 
 
* zelfevaluatie  
 
* schakelen van ene onderwerp naar het andere  
 
* aandacht en concentratie  
 
* Het reguleren van de emoties 
 
Je krijgt dus impulsiever gedrag 



Bij verzwakking of wegvallen van hoogste 
hersenniveaus ontstaan 2 problemen:  
 
* Veel prikkels worden niet meer adequaat   
   verwerkt en dus niet of slecht begrepen. 

* De onderdrukking van prikkels door de   
  bovenste lagen valt (deels) weg, waardoor  
  overprikkeling, impulsiever en primitiever  
  gedrag ontstaan.  



In een lawaaierige ruimte kunnen wij ons focussen 
op wat we willen horen… en de andere geluiden op 
de achtergrond duwen.  
Dan valt dan weg 
 
In een uni-kleurige ruimte… is het moeilijk iets te 
vinden.. Zoals in een witte badkamer  
 
Op een bont tafelkleed is het moeilijk een bord met 
eten te onderscheiden 



Wanneer je merkt dat een cliënt niet meer 
weloverwogen kan denken,  
zal die cliënt zich ook anders gedragen.  
 
bijvoorbeeld:  
wanneer ik een vraag stel over eten, terwijl de cliënt 
niet ziet dat ik een bordje pak en brood ga smeren,  
kan ik verwachten dat de cliënt niet adequaat 
reageert of op de automaat reageert zonder te 
beseffen waarover het gaat 
 
 



Doordat er hersennivo’s verdwijnen, zal de cliënt 
emotioneler reageren. 

De cliënt met dementie onthoudt gebeurtenissen 
die voor hem/haar emotioneel zijn ook veel beter,  
zowel negatief, als positief. 
 
 
Motivatie ontstaat waar iets aantrekkelijk wordt 
gemaakt, of er een positieve ervaring was 
 



Kan niet meer bedenken wat logisch, goed, 
tactisch is 
 
Gedraagt zich vaker impulsief, reagerend op de 
omgeving of op gebeurtenissen 
 
Is gericht op veiligheid zoeken, zich proberen 
te handhaven 
 
Heeft houvast aan controle, ritme en 
voorspelbaarheid 



In discussie gaan 
Ja, maar…. Nee, maar 
Zeggen: dat kunt u niet 
of: U moet 
gebruik van redenaties: als….. dan… 
Zeggen: ik kom zo 
lange zinnen 
 
en: Bewaak je eigen grens !  
ga niet door als je merkt dat je er niet meer 
tegen kunt. 



kind  -------------- een heel leven vol ervaringen  ------- oudere 
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Volgen volgen volgen 

Vertrouwen en respect is de basis 

Contact opbouwen vraagt geduld 

Creatief zijn… 
En zo nodig onze protocollen en afspraken loslaten of 
aanpassen 
 
Reik naar je motivatie waarom je in de zorg ging 
en geloof in jezelf  
 
En natuurlijk kennis vergaren en eruit putten, het gedrag van je 
cliënt proberen daaruit te begrijpen en op in te spelen 





informatieve sites zijn o.a.:  
 
www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/dementie-demente-
ouderen.html 
 
www.vilans.nl 
 
www.venvn.nl 
 
www.hetfittebrein.nl 
 
www.gerkedeboer.nl 
 
www.cce.nl/lerenvancasussen 
  
 
 
 


