Windesheim zet kennis in werking

Communiceren met
mensen met dementie
Als geen ander weet u dat er veel verandert in het leven van mensen die aan
dementie lijden. Dat is zeker het geval in het dagelijks contact. Soms gaat het
soepel en vertrouwd, op andere momenten is het juist moeilijk. Het kan zinvol zijn
om deze veranderingen in de communicatie in kaart te brengen. Deze vragenlijst
is daarvoor bedoeld.
U beantwoordt de vragen vanuit uw persoonlijke ervaringen met de persoon met
dementie. Kruis bij iedere vraag het antwoord aan dat van toepassing is.
De ingevulde lijst kan een startpunt zijn voor een gesprek met anderen over de
veranderde communicatie. Een logopedist kan daarbij ondersteuning bieden.

De persoon met dementie...

altijd

vaak

soms

nooit

n.v.t.

1. houdt zelf het gesprek op gang
2. sluit aan bij mij tijdens een gesprek
3. maakt oogcontact met mij tijdens een gesprek
4. is evenveel aan het woord als ik
5. kan vasthouden aan het onderwerp
6. brengt een nieuw onderwerp in
7. heeft aandacht voor mij tijdens een gesprek
8. vertelt verhalen die niet kunnen kloppen
9. gebruikt woorden die ongepast zijn
10. wordt emotioneel als praten niet lukt
11. vindt het prettig om met mij te praten
12. wijst iets aan wanneer hij er niet uit komt
13. doet mee aan het gesprek in een groep
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De persoon met dementie...

altijd

vaak

soms

nooit

n.v.t.

altijd

vaak

soms

nooit

n.v.t.

14. kan goed uit zijn woorden komen
15. moet zoeken naar woorden
16. spreekt in korte zinnen
17. zegt vaak hetzelfde, vaste zinnetje
18. stopt midden in een zin met praten
19. gebruikt verkeerde woorden
20. heeft veel woorden nodig om iets te zeggen
21. kan niet meer stoppen met praten
22. spreekt niet of nauwelijks meer
23. raakt de draad van het verhaal kwijt tijdens het spreken
24. zegt dingen die ik niet begrijp
25. is goed verstaanbaar

De persoon met dementie...
26. vraagt om herhaling wanneer ik iets zeg
27. snapt wat ik bedoel
28. begrijpt korte vragen beter dan lange vragen
29. vat alles letterlijk op
30. kan in een drukke omgeving het gesprek volgen

Aanvullingen
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