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• Activiteiten ondernemen met mensen met dementie
• Omgaan met gedragsproblemen
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Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, Zorgorganisatie De
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losse bijlagen downloaden.
Op iedere pagina vind u dit symbool. Door hier op te klikken komt u bij de
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Voorwoord
De inhoud van dit lespakket is samengesteld op basis van de persoonsgerichte
zorg van Kitwood (1997) en geïntegreerde belevingsgerichte zorg van Van
der Kooij (2003) en de lessen die hierover ontwikkeld zijn binnen het lectoraat
Transities in Zorg van het Kenniscentrum Zorginnovatie. Docenten van Albeda
College en ROC Zadkine hebben deze lessen bewerkt voor mbo-verzorgende.
Er zijn proeflessen geweest met de eerste versie van het lespakket bij
zorgorganisatie De Zellingen. Hieraan nam een team van verzorgenden deel.
Na afloop was hun mening: interessant en leerzaam. Ze vonden het vooral
positief om met elkaar in gesprek te zijn over het onderwerp en voorbeelden van
belevingsgerichte zorg met elkaar uit te wisselen. “Het is fijn om samen te praten
over belevingsgericht werken, het versterkt het gevoel van teamwork.”
Na deze proeflessen hebben de auteurs het lespakket samengesteld. Het
was interessant om materiaal te zoeken. Het viel ons op dat er veel filmpjes
en documentaires zijn over de beleving van dementie. Dementie lijkt ook op
youtube een actueel onderwerp.
We hopen dat de inhoud van het lespakket Belevingsgerichte zorg bij ouderen met
dementie ook u inspireert.
Stuurgroep Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in MBOzorgonderwijs en bijscholing:
Connie Klingeman, Hogeschool Rotterdam
Aly Dassen, Albeda College
Ad de Jongh, ROC Zadkine
Jolanda de Schepper, De Zellingen
Nan Besseler, Calibris
Rosemarie van Troost, Van Kleef Instituut
Jacomine de Lange, Hogeschool Rotterdam

Rotterdam, 2013
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1 Inleiding
Voor u ligt het lespakket Belevingsgerichte zorg bij dementie. Dit lespakket
beschrijft het onderwijs voor zorgverleners over het onderwerp
belevingsgerichte zorg bij ouderen met dementie.
Het lespakket kan gebruikt worden door docenten die lesgeven aan studenten
van zorg en welzijnsopleidingen van het mbo (niveau 2-4) en praktijkopleiders
en casemanagers dementie die bijscholing geven aan medewerkers of
vrijwilligers van zorg- en welzijnsorganisaties die te maken hebben met ouderen
met dementie. Het niveau is afgestemd op de doelgroep verzorgenden niveau 3.
Docenten die de les gaan geven aan een hoger of lager opleidingsniveau dienen
de inhoud aan te passen aan de competenties van hun doelgroep.
Het doel van dit lespakket is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor
mensen met dementie door
• het vergroten van inzicht in de belevingswereld van iemand met dementie
• kennis van de psychologische behoeften van mensen met dementie
• het toepassen van een persoonsversterkende benadering en het vermijden
van een persoonsondermijnende benadering
• het vastleggen van een levensverhaal
• de persoonlijkheid van iemand met dementie in het zorgleefplan tot uiting
te laten komen.

Een belevingsgerichte benadering:
Als zijn bezoek weg is, begint meneer de Jong te roepen: ‘Zuster!’ met een
harde bevelende stem. ‘Wat is er meneer de Jong?’ vraagt de verzorgende.
‘Kom bij me,’ roept meneer. ‘Ik kom zo,’ zegt de verzorgende. ‘Zuster!’
roept meneer de Jong weer. De verzorgende gaat naar hem toe. Ze gaat op
haar hurken bij hem zitten en vraagt: ‘Wat is er meneer de Jong?’ ’Ik ben zo
eenzaam’, is het antwoord. Hij pakt haar hand. De verzorgende blijft een
poosje hand in hand met meneer de Jong zitten. Dan vraagt ze haar hand
weer terug.

De lesmaterialen zijn als losse bestanden te downloaden
via http://hr.nl/rocdementie
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2 Toelichting
Benadering
belevingsgerichte zorg

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw wordt erkend
dat niet al het gedrag van mensen met dementie te verklaren valt uit hun
hersenbeschadiging. Ook hun persoonlijkheid, het leven dat ze geleid hebben,
de manier waarop ze zelf met de ziekte omgaan, en waarop anderen met hen
omgaan, spelen een rol. Men raakt geïnteresseerd in de achtergronden van het
gedrag en in de beleving van mensen met dementie (De Lange, 2004).
Belevingsgerichte zorg wordt gedefinieerd als mensen met dementie begeleiden
in het omgaan met de cognitieve, emotionele en sociale gevolgen van de ziekte
door aan te sluiten bij hun individuele mogelijkheden en subjectieve beleving
(Dröes et al, 2003). Het doel van de belevingsgerichte zorg is het verhogen van
het welbevinden en kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Het gedrag
van mensen met dementie is afhankelijk van diverse factoren. Van de mate van
dementie, van de lichamelijke en psychische conditie, maar ook van externe
factoren. Bijvoorbeeld hoe iemand benaderd wordt. Een mens ontwikkelt zich
door sociale omgang met anderen. Dit geldt ook voor mensen met dementie.
Binnen de geïntegreerde belevingsgerichte zorg zijn in de jaren negentig van
de vorige eeuw een aantal vormen ontwikkeld. We kennen de Validationbenadering van Feil, waarbij uitgegaan wordt dat alle gedrag van mensen met
dementie betekenis heeft en het van belang is dat verzorgenden de gevoelens
van mensen met dementie bevestigen. Een andere vorm is ‘warme zorg’ waarbij
de nadruk ligt op veiligheid en vertrouwdheid. Vanuit de gehechtheidstheorie
van Miesen kunnen mensen met dementie worden onderverdeeld in veilig
gehechte en onveilig gehechte ouderen. De belangrijkste factor die kan
bijdragen tot veilige hechting is liefdevolle aandacht.
Ook kennen we het adaptatie-copingmodel van Dröes, hierbij staat het leren
omgaan met de gevolgen van het ziek-zijn centraal. De persoon met dementie
en zijn mantelzorger krijgen te maken met tal van veranderingen, niet alleen
met cognitieve gevolgen, maar ook met sociale en emotionele gevolgen, en
temidden van al die veranderingen proberen ze een zeker evenwicht te bewaren.
Het adaptatie-copingmodel is een hulpmiddel voor de keuze van psychosociale
interventies.
Verdult ontwierp ook een vorm van belevingsgerichte zorg, volgens hem is het
basisgevoel van iemand met dementie angst. Hij noemt strategieën als: uitgaan
van de belevingswereld, veiligheid bieden, structureren en begrenzen.
In Nederland ontwikkelde Van der Kooij geïntegreerde belevingsgerichte
zorg: “het op de individuele dementerende verpleeghuisbewoner afgestemde
geïntegreerde gebruik van belevingsgerichte benaderingswijzen en
communicatieve vaardigheden, rekening houdend met zijn gevoelens,
behoeften, en lichamelijke en psychische beperkingen, met het doel dat de
bewoner zo veel ondersteuning ervaart bij de aanpassing aan de gevolgen van
zijn ziekte en de verpleeghuisopname dat hij zich daadwerkelijk geborgen voelt
en in staat is zijn gevoel van eigenwaarde te behouden.” (Van der Kooij, 2003,

6

Docentenhandleiding Belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie

p.24). Geïntegreerd betekent dat elementen uit verschillende benaderingen in
de dagelijkse praktijk in combinatie kunnen worden toegepast afhankelijk van
de zorgbehoefte van de individuele bewoner.
De theorie van Tom
Kitwood

‘Personhood’

Ook in Engeland kwam kritiek op de gangbare verpleegkundige zorg
voor mensen met dementie. Een belangrijke bron hiervoor is de sociaalpsychologische benadering van Tom Kitwood (Dementia reconsidered
1997). In de benadering van mensen met dementie ziet men twee haaks
op elkaar staande benaderingen, namelijk de persoonsversterkende en
persoonsondermijnende. Mensen met dementie worden in plaats van
geholpen bij hun beperkingen, ontmoedigd. Voorbeelden hiervan zijn: trucjes
toepassen (manipuleren, misleiden), gedrag uitsluitend verklaren vanuit de
ziekte en daarmee iemand niet serieus nemen, gevoelens ontkennen, iemand
beschuldigen van iets waaraan hij niets kan doen, ervan uitgaan dat iemand met
dementie niet kan kiezen en diens keuzes overnemen, handelingen onnodig
overnemen, initiatieven afkappen, over iemands hoofd praten (De Lange, 2004).
Een mens ontwikkelt zich in de sociale omgang met anderen. Ook bij de
behandeling/benadering van de ziekte dementie dient de persoon centraal te
staan. Wanneer de mens met dementie als inhoudsloos, passief wezen wordt
benaderd, zal dit meer schade toebrengen aan zijn conditie. Belevingsgerichte
zorg gaat uit van de uniciteit en waardigheid van ieder mens, ongeacht zijn
beperkingen. Daarbij komt de overtuiging dat mensen met dementie ook een
volwaardig en een bevredigend leven kunnen leiden.
Belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie richt zich op:
a. De hele persoon, niet alleen de aangetaste/aangedane hersenen;
b. De overgebleven functies, zoals emoties en cognitieve vaardigheden,
niet op de verloren functies;
c. De persoon binnen de context van zijn relaties, familie.
(De Lange, 2004).
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3 Competenties in de werkprocessen
mbo verzorgende, niveau 3
Deze lesmodule sluit aan bij drie kerntaken:
Kerntaak 1: In kaart brengen van de behoefte / wensen van de cliënt aan
ondersteuning
Kerntaak 2: Ondersteunen van de cliënt bij het mogelijk maken van zelfregie
Kerntaak 6: Ondersteunen van de cliënt bij zijn mentaal welbevinden.
In het Zorgleefplan valt belevingsgerichtezorg voor ouderen met dementie onder
het domein Mentaal welbevinden. Bij mentaal welbevinden wordt opgemerkt dat
de cliënt ’mag rekenen op respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit
en levensinvulling’.
We hebben een zelfbeoordelingslijst ontworpen voor studenten, waarmee ze
kunnen nagaan of ze de bijbehorende competenties beheersen.
Zelfbeoordelingslijst competenties te downloaden via:
http://zorginnovatie.hr.nl/

Zelfbeoordelingslijst competenties mbo-verzorgende behorende bij Belevingsgerichte
zorg voor ouderen met dementie
Hoe is je eigen inschatting over de beheersing van een competentie. Omcirkel de meest geschikte
antwoordcategorie.
1
Nooit gedaan

2
Ik weet niet
of ik het zou
kunnen

3
ik heb behoefte
aan meer oefening
in de praktijk

4
Ik heb behoefte
aan meer
informatie

5
Ik zou het wel
kunnen

Competetenties

Uitspraken over de beheersing van een competentie

C Begeleiden

• Ik stimuleer de zorgvrager met dementie om zoveel
mogelijk de eigen regie over het leven te blijven voeren.
• Ik pas persoonsversterkende benaderingen toe bij
mensen met dementie.
• Ik ben me bewust van mijn eigen houding bij de
communicatie met een zorgvrager met dementie.

D Aandacht en
begrip tonen

G Relaties bouwen en
netwerken

R Op de behoeften
en verwachtingen
van de klant richten

• Ik neem mensen met dementie serieus.
• Ik interview een zorgvrager met dementie om er achter
te komen wat zijn/ haar wensen en gewoonten zijn.
• Ik herken manieren van communiceren die voor mensen
met dementie persoonsondermijnend zijn.
• Ik toon interesse in het perspectief (zienswijze) van de
mantelzorger door een luisterende basishouding.
• Ik leg actief contact met de mantelzorger om inzicht te
krijgen in de levensloop of in belangrijke gebeurtenissen
van de zorgvrager met dementie.
• Ik kan de psychologische basisbehoeften van
individuele zorgvragers met dementie observeren.
• Ik kan de zorg aanpassen aan de individuele behoeften
en mogelijkheden van een zorgvrager met dementie.
• Ik check regelmatig of de zorgvrager met dementie nog
tevreden is.

6
Ik kan het goed

score mogelijkheden 1-6
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4

5
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4 Overzicht leeractiviteiten voor
studenten
De leeractiviteiten kunnen individueel, in groepjes of klassikaal gedaan worden.
Ze kunnen vóór, tijdens of na een lesbijeenkomst uitgevoerd worden. De docent
kan met de student bepalen welke activiteiten worden gedaan. De activiteiten
worden door de docent ingeleid.
Inhoud leeractiviteit

Doel

		
1		 Dementiebeleving in gedicht en 			 Bewustwording
		 alzheimerdagboek.
		 Filmanalyse aan de hand van vragen.

Materiaal
Gedicht en dagboekfragment
(0f website)
Alzheimer experience
Overzicht Ik-beleving
Youtube filmpje: De drie stadia
van Alzheimer

2		
		
		
		

Luisteren naar mensen met dementie.
Student bekijkt film en beantwoordt vragen
over de beleving van de persoon met
dementie.

Kennis, inzicht en empathie
vergroten

Film mevrouw Bogers deel 2,
De verhuizing (youtube of DVD)
of documentaire Benjamin &
de anderen

3		
		
		
		

Onderwijsleergesprek over belevingsgerichte zorg, met voorbeelden over
persoonsversterkende en persoonsondermijnende benaderingen.

Kennis vergroten

Powerpoint, voorbeelden uit
Alzheimer experience

4		
		
		
		

Observatie en analyse.
Observatieopdracht persoonsversterkende
en - ondermijnende benaderingen aan de
hand van filmfragmenten of in de praktijk.

Toepassen van kennis en
vaardigheden

Observatieformulier
Film mevrouw Bogers of
Verdwaald in het geheugenpaleis

5		 Levensverhaal in woord en beeld.
		 Wat vindt de persoon met dementie
		 belangrijk en wat is kenmerkend in zijn of
		 haar levensverhaal volgens de mantelzorger
		 (praktijk).

Toepassen van
vaardigheden

Lijstje met steunvragen voor
het interviewen
Zorgleefplan
Kaart: Tien tips voor de
communicatie met mensen met
dementie

6		 Behoeftenbloem op maat.
		 Persoonversterkende benaderingen invullen 		
		 voor een persoon met dementie (praktijk).

Toepassen van kennis en
vaardigheden

Observatieformulier
Digitale behoeftenbloem

7

Kennis en inzicht vergroten

Te downloaden

Verplichte literatuurlijst voor studenten.
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5 Leeractiviteiten
5.1
Doel

Materiaal

Werkwijze

Dementiebeleving in gedicht en alzheimerdagboek
Bewustwording van de belevingswereld van mensen met dementie en hun
familieleden door het analyseren van teksten en filmbeelden en deze te vertalen
naar de eigen belevingswereld.
• Gedicht  http://www.alzheimer.nl/gedichten.html
• Alzheimerdagboek-fragment
http://www.alzheimerdagboek.nl/blog/bericht/ik-wil-alles-schrijven
• Alzheimer experience, http://www.alzheimerexperience.nl/
• Overzicht Ik-beleving
• Youtube filmpje: De drie stadia van Alzheimer
Lees tekst A, gedicht van een dochter.
Beantwoord over tekst A de volgende vragen:
1
2
3
4

Noem de woorden in de tekst die verwijzen naar dementie.
Welke woorden verwijzen naar symptomen van dementie? Benoem deze.
Waarmee wordt dementie vergeleken?
Welk beeld krijg je van de schrijfster van dit gedicht?

Lees tekst B, alzheimerdagboek-fragment
Beantwoord over tekst B de volgende vragen:
1
2
3
4

Wat valt je op aan de tekst?
Wat kun je zeggen over de schrijfster van de tekst?
Wat is het doel van de schrijfster?
Waar zou de schrijfster bang voor zijn?

Bekijk (thuis) de film via www.alzheimerexperience.nl
Het verhaal speelt zich af rond twee patiënten met de ziekte van Alzheimer:
Ina is een 70 jarige vrouw waarbij de ziekte van Alzheimer gedurende het
verhaal geconstateerd wordt. Haar man is overleden en ze wordt verzorgd
door haar zoon Jaap, een opticien die in scheiding ligt. Bij Ina zie je heel
duidelijk het verloop van de ziekte, van mild waarbij ze voornamelijk zaken
vergeet, naar ernstig en volledige afhankelijkheid.
De andere patiënt is Gerard, waarbij de ziekte al langer speelt. Hij wordt
bijgestaan door zijn vrouw Roos. Aan het einde van elke scène kan de student
het filmpje stopzetten en dan op de persoon met dementie of de ander
klikken, waarna gedachten verschijnen of uitleg gegeven wordt.
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Beantwoord over de film de volgende vragen:
1 Beschrijf in je eigen woorden hoe Ina haar eigen veranderingen ervaart?
2 Welke fasen uit het overzicht Ik-beleving herken je bij Ina?
3 Hoe denk je dat Ina de omgang met anderen ervaart in de verschillende
		 fasen van de dementie?
4 Beschrijf hoe Roos, de vrouw van Gerard, het gedrag van haar man beleeft?
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5.2
Doel

Materiaal

Luisteren naar mensen met dementie
Studenten kunnen begrijpen en vertellen wat het kan betekenen om dementie
te hebben.
• Documentaire van mevrouw Bogers-aflevering 2: de verhuizing; duur 20.18
minuten. Ook te koop bij Alzheimer Nederland
• Kaart: Tien tips voor de communicatie met mensen met dementie.
Onderwijsleergesprek aan de hand van de film.

Werkwijze

De film laat zien hoe de hoofdpersoon zich probeert aan te passen aan
de gevolgen van haar ziekte en hoe zij met steeds minder mogelijkheden
probeert te blijven communiceren met de wereld om haar heen. In deze
aflevering verhuist mevrouw Bogers van haar vertrouwde woning naar een
verzorgingsflat. Door de geheugenproblemen is de impact op haar en haar
omgeving groot.
Bekijk samen (klassikaal of in groepjes) de film en kijk doelgericht, zodat je na
afloop een gesprek kan voeren over onderstaande vragen:
• hoe beschrijft mevrouw Bogers haar symptomen (beperkingen) van
dementie?
• hoe beleeft mevrouw Bogers haar verhuizing?
• hoe gaat mevrouw Bogers zelf om met de gevolgen van haar ziekte?
• hoe zou je de persoonlijkheid van mevrouw Bogers beschrijven?
• hoe zou mevrouw Bogers zich kunnen voorbereiden op een grote
verandering, zoals een verhuizing?

Een andere geschikte documentaire is: Benjamin & de anderen; duur 50 minuten,
uitgegeven door Movedmedia, Breda
De hoofdpersonen zijn drie mensen die Alzheimer hebben. Ze weten het en
kunnen er goed over praten. Drie portretten tegen de achtergrond van het
verhaal over een overleden lotgenoot, Benjamin genaamd, uit wiens dagboek
fragmenten te horen zijn. Ze zijn in beeld gebracht tijdens hun dagelijkse
leven en activiteiten.
Jacqueline Houwaard is 53 jaar. Een poos geleden werd - na jarenlange
klachten en na vele onderzoeken - de uiteindelijke diagnose gesteld: Alzheimer.
Bart Botman is 80 jaar. Ondanks zijn ziekte blijft hij een geweldige optimist.
Thom Houweling is 69 jaar. Bij hem waren - achteraf gezien - de eerste
verschijnselen van de frontotemporale dementie al zichtbaar toen hij nog
maatschappelijk actief was.
Uitgangspunt is de belevingswereld van mensen met dementie en het belang
om te praten over hun ervaringen. Partners, kinderen, familie/vrienden, hulp-

12

Docentenhandleiding Belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie

>>

>>

verleners moeten het aandurven om met demente mensen te praten over
hun pijn en verdriet. Als de communicatie in stand blijft kan de dementerende
langer dan men denkt, blijven behoren tot de wereld om hem heen.
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5.3
Doel

Materiaal

Werkwijze

Les over belevingsgerichte zorg
Studenten hebben inzicht in de psychologische basisbehoeften van mensen met
dementie, en herkennen persoonsversterkende en de persoonsondermijnende
benaderingen.
Powerpoint belevingsgerichte zorg
Te downloaden op http://hr.nl/rocdementie

Een les over belevingsgerichte zorg aan de hand van de Powerpoint over
het model van Kitwood (Behoeftenbloem) met de zeven psychologische
basisbehoeften van mensen met dementie.
Studenten worden uitgenodigd om voorbeelden te geven van de
persoonsversterkende en de persoonsondermijnende benaderingen.

Identiteit en
zelfwaardering
Iets om handen
hebben

Erbij horen

Liefdevolle
aandacht en
waardigheid
Regie of
overgave

Troost en steun
Houvast en
geborgenheid

Naar Kitwood 1997, Van der Kooij 2003, De Lange 2004, 2005
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5.4

Observatie en analyse

Doel

Studenten herkennen persoonsversterkende en – ondermijnende benaderingen
en kunnen effecten hiervan benoemen.

Materiaal

• Observatieformulier Psychologische basisbehoeften van mensen met 		
dementie
• Film mevrouw Bogers deel 2 of 3 ook te koop bij Alzheimer Nederland
• Of film Verdwaald in het geheugenpaleis
Een documentaire over leven met dementie door de ogen van mensen met
dementie. Een groep van acht vrouwen woont samen in een flat, onder
continue begeleiding en verzorging.  Vlagen van luciditeit, vergetelheid en
afwezigheid wisselen elkaar voortdurend af. Behalve hun ziekte is er weinig
wat de dames bindt.

Werkwijze

Het observeren van persoonsversterkende en - ondermijnende benaderingen
aan de hand van filmfragmenten. Deze opdracht kan klassikaal, in groepjes of
individueel uitgevoerd worden. De observatie kan ook in de praktijk op een
afdeling uitgevoerd worden.
Studenten vullen het observatieformulier ‘Psychologische basisbehoeften’ in bij
filmfragmenten die bestaan uit interacties tussen de persoon met dementie en
familie of hulpverleners.
Na een filmfragment noteert de student op het observatieformulier welke
persoonsversterkende en –ondermijnende benaderingen van familie of
hulpverleners gezien zijn. De student noteert uitspraken of een houding die
daarbij horen. Tevens geeft de student aan welke psychologische basisbehoeften
in dat fragment vervuld zijn.
Na een fragment volgt een nabespreking:
• Welke verbale en nonverbale uitingen van familie of hulpverleners waren
persoonsversterkend?
• Wat was het effect  hiervan op de persoon met dementie?
• Welke verbale en nonverbale uitingen van familie of hulpverleners waren
persoonsondermijnend? Wat was het effect hiervan op de persoon met
dementie?
• Welke psychologische basisbehoeften werden vervuld?
• Hoe was de relationele afstemming? Gaf de verzorgende of de mantelzorger
antwoord op het signaal of de beleving van de persoon met dementie?
Na de oefening in de les kan de opdracht in de praktijk worden uitgevoerd.
De student observeert een of twee dagen eenzelfde bewoner. Aan het einde van
de dag kan met bovenstaande vragen een analyse gemaakt worden.
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5.5

Leeractiviteit 5: Levensverhaal in woord en beeld

Doel

Studenten leren de persoon achter de cliënt met dementie kennen door zich
te verdiepen in zijn levensverhaal. Hierdoor ontdekt de student dat de oudere
ook jong is geweest en een vergelijkbaar referentiekader heeft met hoogte- en
dieptepunten. De student ontdekt ook hoe de oudere zijn leven vorm en zin gaf
en wat belangrijk was.

Materiaal

• Lijstje met steunvragen voor het interviewen van een bewoner met dementie;
• Zorgleefplan
• Kaart: Tien tips voor de communicatie met mensen met dementie.
						
In de praktijk een levensverhaal maken in woord en beeld

Werkwijze

Voorbereiding:
• uitzoeken wat er al bekend is van de cliënt/ bewoner, bijvoorbeeld: lezen van
het zorgleefplan en het ‘10 minuten-momenten mapje’ (als dat er is). In een 		
‘10 minuten-momenten mapje’ staan activiteiten en ideeën die een bewoner
prettig vindt om te doen.;
• een afspraak met de mantelzorger;
• vragen opstellen voor de interviews.
Lijstje met voorbeelden van steunvragen voor het interviewen van een
bewoner met dementie:
• stel vragen over het heden
• wat maakt dat u gelukkig of niet gelukkig bent?
• wat vindt u leuk om te doen?
• zijn er dingen die u liever niet doet?
• wat vindt u moeilijk om te doen?
• wat vindt u plezierig?
• wat vindt u mooi?
• waar wordt u vrolijk van?
• waar ergert u zich aan?  
• wat vindt u een goed leven?
• wat wilt u het liefst?
• bent u gelukkig?
NB een interview duurt ongeveer een kwartier (concentratievermogen is niet zo
lang).
Interviewvragen voor de mantelzorger, voorbeelden:
• Wat of wie vindt uw naaste met dementie belangrijk?
• Wat waren belangrijke gebeurtenissen in zijn leven, hoogte en dieptepunten?
• Wat waren gewoonten of rituelen?
• Welke belangrijke gebeurtenissen vonden plaats op het wereldtoneel? oorlog,
voetbalkampioenschappen, films, maanlanding, etc.

16

Docentenhandleiding Belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie

• Andere herinneringen: televisie- en radioprogramma’s, spelletjes op straat,
muziek, mode.
Levensverhaal maken:
• verzamelde informatie ordenen op thema’s of levensloopperioden;
• beeldmateriaal als oude foto’s van de bewoner en beelden via internet;
• uitspraken van de bewoner als illustraties gebruiken. Dit zijn uitspraken die in
jouw ogen belangrijk zijn om de bewoner te begrijpen.

Inspirerend voorbeeld

Op de site ‘Met de jaren’ www.metdejaren.nl staat een inspirerend initiatief:
De Levenskalender.
In stappen wordt uitgelegd hoe familieleden en verzorgenden samen een
levenskalender maken. Er ontstaat voor de verzorgende een instrument om
belevingsgerichter te kunnen communiceren met de cliënt.
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5.6

Behoeftenbloem op maat

Doel

Studenten kunnen concrete persoonsversterkende benaderingen voor een cliënt
met dementie noemen en toepassen én de toepassing aan derden uitleggen.

Materiaal

Observatieformulier: Psychologische basisbehoeften van mensen met dementie;
Digitale versie van Behoeftenbloem met de zeven psychologische basisbehoeften. Te downloaden op http://hr.nl/zorginnovatie

Werkwijze

In de praktijk de ‘Behoeftenbloem’ invullen voor de oudere wiens levensverhaal
gemaakt is.
1. De student observeert de oudere en noteert welke behoeften voor deze
oudere op de voorgrond staan.
2. De student observeert welke benaderingen voor deze oudere
persoonsversterkend zijn en welke persoonsondermijnend.
3. Vervolgens wordt op ieder blaadje (behoefte) een of meerdere
persoonsversterkende benaderingen genoteerd die specifiek geschikt zijn
voor deze oudere. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het
levensverhaal en de Powerpoint.
4. De benaderingen zijn zo geformuleerd dat zorgverleners en familie ze kunnen
gebruiken bij hun omgaan met deze oudere.
5. Tot slot presenteert de student de ingevulde bloem aan de gebruikers.
Identiteit en
zelfwaardering

Vul hier je ervaringen in

Erbij horen

Iets om handen hebben

Vul hier je ervaringen in

Vul hier je ervaringen in

Liefdevolle
aandacht en
waardigheid
Regie of overgave

Troost en steun

Vul hier je ervaringen in
Houvast en
geborgenheid

Vul hier je ervaringen in

Vul hier je
ervaringen in
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5.7

Literatuur voor studenten
Lange J. de. Inleiding: Belevingsgerichte zorg bij mensen met dementie. In:
Omgaan met dementie, Proefschrift. Trimbos-instituut Utrecht, 2004.
Zie www.trimbos.nl / programma ouderen
Royers T. “De levenskalender: makkelijk bereikbare informatie voor
belevingsgerichte zorg” ontwikkeld door trainingsbureau Met de Jaren,
bekroond met de Gouden VIP Veer. In: Denkbeeld, pag.7, augustus 2011.  
Zie www.metdejaren.nl
De onderstaande artikelen en de IKbelevingsfasen zijn te vinden op
www.imoz.eu/nl met de kernwoorden publicaties en artikelen:
• Belevingsgerichte zorg bij dementie (1). Theorie en dagelijkse zorg,
Rose-Marie Dröes en Evelyn Finnema, Denkbeeld, augustus 2001, pg 6-10.
• Belevingsgerichte zorg bij dementie (2). Wat is geïntegreerde belevingsgerichte zorg? Cora van der Kooij, Denkbeeld, oktober 2001, pg 16-20.
• IKbeleving: Fasen van beleving van dementie, Cora van der Kooij .
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6 Lesmateriaal
6.1

Zelfbeoordelingslijst competenties
Te downloaden via: http://hr.nl/rocdementie

Zelfbeoordelingslijst competenties mbo-verzorgende behorende bij Belevingsgerichte
zorg voor ouderen met dementie
Hoe is je eigen inschatting over de beheersing van een competentie. Omcirkel de meest geschikte
antwoordcategorie.
1
Nooit gedaan

2
Ik weet niet
of ik het zou
kunnen

3
ik heb behoefte
aan meer oefening
in de praktijk

4
Ik heb behoefte
aan meer
informatie

5
Ik zou het wel
kunnen

Competetenties

Uitspraken over de beheersing van een competentie

C Begeleiden

• Ik stimuleer de zorgvrager met dementie om zoveel
mogelijk de eigen regie over het leven te blijven voeren.
• Ik pas persoonsversterkende benaderingen toe bij
mensen met dementie.
• Ik ben me bewust van mijn eigen houding bij de
communicatie met een zorgvrager met dementie.

D Aandacht en
begrip tonen

• Ik neem mensen met dementie serieus.
• Ik interview een zorgvrager met dementie om er achter
te komen wat zijn/ haar wensen en gewoonten zijn.
• Ik herken manieren van communiceren die voor mensen
met dementie persoonsondermijnend zijn.
• Ik toon interesse in het perspectief (zienswijze) van de
mantelzorger door een luisterende basishouding.

G Relaties bouwen en
netwerken

• Ik leg actief contact met de mantelzorger om inzicht te
krijgen in de levensloop of in belangrijke gebeurtenissen
van de zorgvrager met dementie.
• Ik kan de psychologische basisbehoeften van
individuele zorgvragers met dementie observeren.

R Op de behoeften
en verwachtingen
van de klant richten

• Ik kan de zorg aanpassen aan de individuele behoeften
en mogelijkheden van een zorgvrager met dementie.
• Ik check regelmatig of de zorgvrager met dementie nog
tevreden is.

6
Ik kan het goed

score mogelijkheden 1-6
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Behorende bij Docentenhandleiding Belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie
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6.2

Tekst A
Te downloaden via: http://hr.nl/rocdementie

Tekst A
Gedicht van een dochter
Een onzichtbare vijand
Op een dag merk je het
Er is een vreemde in huis
Een ongenode gast
Zonder zich voor te stellen
Zonder zich bekend te maken
Het leven wordt anders
Gedrag verandert
Argwaan en achterdocht
Verwarring neemt toe
Wie is toch die indringer
Die langzaam maar zeker
Het leven zonder mededogen
meedogenloos ontwricht
Liefde maakt plaats voor vertwijfeling
Verdriet verdringt de vreugde
De angst slaat toe
De dagen worden korter
De nachten niet lang genoeg
Ik zie een moeder verdwijnen
Haar wijsheid en haar kracht
Haar inzicht en haar vreugde
Verloren voor altijd
Ik blijf van haar houden
Ik blijf haar troosten
Ik blijf voor haar zorgen
Tot de laatste dag
Ik verlaat haar niet
Zij verlaat mij
Dag lieve Mam...
Therese van der Toolen
Bron: http://www.alzheimer.nl/gedichten.html

Kruis of kleur de vakken die gelden voor deze bewoner en neem bij gelijke beschrijving steeds beide kolommen
Behorende bij Docentenhandleiding Belevingsgerichte zorg bij ouderen met dementie
© IMOZ, Apeldoorn, auteur: Cora van der Kooij
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6.3

Tekst B
Alzheimerdagboek-fragment
Te downloaden via: http://hr.nl/rocdementie

Tekst B
Alzheimerdagboek-fragment
“Willeke Willems. Wonende in de wijk No. 3. Wat heerlijk dat ik weer kan
schrijven. Ik hoop dat ‘t u zal aanspreken!
Jammer genoeg, is mijn huis van m’n vader dood. Ik had zo graag dat ze
waren blijven lezen, maar helaas!!!
Maar met bidden zal ik ze helpen. God zij gedankt dat we de afgeloopen jaar
geen nare tijd hebben gehad. Ik wilde u graag alles schrijven wat noodig was!
Ik schrijf ‘t wel allemaal! Tot over ‘n week wil ik alles schrijven. Tot zolang de
groetjes,.” Willeke Willems
Bron: http://www.alzheimerdagboek.nl/blog/bericht/ik-wil-alles-schrijven

Kruis of kleur de vakken die gelden voor deze bewoner en neem bij gelijke beschrijving steeds beide kolommen
Behorende bij Docentenhandleiding Belevingsgerichte zorg bij ouderen met dementie
© IMOZ, Apeldoorn, auteur: Cora van der Kooij
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6.4 Powerpoint belevingsgerichte zorg
Powerpoint Belevingsgerichte zorg te downloaden via
http://hr.nl/rocdementie
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6.5

Overzicht IKbeleving in de dementie (IMOZ)
Te downloaden via: http://hr.nl/rocdementie

Ikbeleving in de dementie
Bedreigd

Verdwaald

Verborgen

Verzonken

Waar bevindt de
dementerende zich

In het hier en nu

Afwisselend in het
hier en nu, en in de
innerlijke wereld

In tijdloze, innerlijke
wereld

In innerlijke wereld

Ogen

Kijken fel en soms
stekend

Kijken helder en
doelgericht, maar
zonder felheid

Kijken uit zichzelf
ongericht

Kijken niet

Houding, spieren

Gespannen, strak en
stijf

Ontspannen

Ontspannen of
in voortdurende
beweging

Ontspannen of in
contractuur

Emoties

Probeert emoties te
controleren. Emoties
hangen samen met
verwerking van
dementie

Emoties worden
vrij geuit, betreffen
soms het heden,
vaak innerlijke
werkelijkheid

Emoties uiten zich
vrij, betreffen mensen
en situaties uit
tijdloze werkelijkheid

Emoties zijn
vaak moeilijk
waarneembaar

Houvast wordt
ontleend aan

Structuur, mensen,
bezigheden, regels
en manieren,
voorwerpen, rituelen,
ruimten

Mensen, feiten en
herinneringen,
structuur, maaltijden,
rituelen, voorwerpen,
ruimten

Mensen, woorden,
maaltijden,
voorwerpen, rituelen

Mensen, voorwerpen

Doelgerichtheid

Kan nog planmatig en
doelgericht handelen

Er is in de regel
geen vooropgezet
plan; heeft wel
doelgerichte
bezigheden

Geen doelgerichtheid

Geen doelgerichtheid

Activiteiten en
energie

Veel energie die een
uitweg zoekt

Kan bezig zijn; is
ontvankelijk voor
energie van anderen

Is afhankelijk van
energie van anderen

Gesloten
energiesysteem

Beleving van
identiteit

Beleeft zichzelf als
iemand met eigen
identiteit

Is stukken van zichzelf
kwijt

Ervaart zichzelf niet
meer als de mens
die hij was; is wel
gevoelig voor appèl
op persoonlijkheid

Beleeft zichzelf vanuit
basale behoeften en
emoties

Initiatief tot contact Dementerende en
verzorgende

Dementerende en
verzorgende

Alleen verzorgende

Alleen verzorgende

Wederkerigheid in
contact

Ja

Ja, als de verzorgende
het uitlokt

Geen contact, soms
een reactie

Ja

Kruis of kleur de vakken die gelden voor deze bewoner en neem bij gelijke beschrijving steeds beide kolommen
© IMOZ, Apeldoorn, auteur: Cora van der Kooij
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6.6

Observatieformulier Psychologische basisbehoeften van
mensen met dementie
Te downloaden op
http://hr.nl/rocdementie

Observatieformulier Psychologische basisbehoeften van mensen met dementie
Psychologische basisbehoeften
(naar Kitwood, 1997)

Noteer verbale of non-verbale uitingen van familie of hulpverleners
die persoonsversterkend of -ondermijnend zijn.

1 Erbij horen
2 Houvast en geborgenheid
3 Troost en steun
4 Regie of overgave
5 Iets om handen hebben
6 Identiteit en zelfwaardering
7 Liefdevolle aandacht en waardigheid

Geef aan tot welke basisbehoeften de observaties behoren.
Concludeer hoe de relationele afstemming is.

Naam
Datum

Persoonsversterkende benaderingen

Basisbehoefte

Persoonsondermijnende benaderingen

Basisbehoefte

Conclusie

Kruis of kleur de vakken die gelden voor deze bewoner en neem bij gelijke beschrijving steeds beide kolommen
Behorende bij Docentenhandleiding Belevingsgerichte zorg bij ouderen met dementie
© IMOZ, Apeldoorn, auteur: Cora van der Kooij
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6.7

Behoeftenbloem om in te vullen
Als pdf bestand te downloaden op
http://hr.nl/rocdementie

Identiteit en
zelfwaardering

Vul hier je ervaringen in

Erbij horen

Iets om handen hebben

Vul hier je ervaringen in

Vul hier je ervaringen in

Liefdevolle
aandacht en
waardigheid
Regie of overgave

Troost en steun

Vul hier je ervaringen in
Houvast en
geborgenheid

Vul hier je ervaringen in

Vul hier je
ervaringen in
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6.8

10 tips voor communicatie met mensen met dementie
Te downloaden op
http://zorginnovatie.hr.nl

Tien tips voor de communicatie met
mensen met dementie
1 Maak je bekend
Noem de oudere bij naam. Stel je voor en vertel wat
je komt doen. Een naambordje helpt. De oudere met
dementie kent jou mogelijk niet.
2 Leg contact met aandacht
Ga dicht bij de oudere staan. Zak door je knieën of
neem een stoel. Houd je hoofd dicht bij zijn of haar
hoofd. Maak oogcontact. Let op je mimiek. Kijk vriendelijk. Pak iemands hand als hij of zij dat prettig vindt.
Praat met zachte stem (tenzij iemand slecht hoort).
3 Houd het simpel
Doe één ding tegelijk. Praat over één onderwerp.
Vraag één ding tegelijk. Houd het tempo laag. Vermijd
storende achtergrondgeluiden.
4 Let op iemands reactie
Let op hoe iemand reageert en ga daarop in. Benoem
de gevoelens die je bij iemand ziet of hoort (blijdschap,
boosheid, verdriet, angst).
5 Bevestig gevoelens
Beaam verdriet of boosheid. Ontken of negeer ze niet.
Geef ruimte om gevoelens te tonen.
Zeg niet: ‘ik vergeet ook wel eens wat’, maar zeg dat
het erg is om zoveel te vergeten.

6 Ken iemands levensloop
Zorg dat je op de hoogte bent van belangrijke gebeurtenissen of periodes uit iemands leven. Vraag de familie
ernaar. Of vraag naar belangrijke voorwerpen.
7 Deel complimentjes uit
Geef heel veel complimenten. Bedank uitbundig voor de
hulp als iemand je geholpen heeft.
Corrigeer zo min mogelijk. Bestraf niet.
8 Neem mensen met dementie serieus
Ga serieus in op wat iemand zegt. Lach hem of haar niet
uit. Probeer erachter te komen wat hij of zij bedoelt door
verder te vragen of woorden of zinnen te herhalen.
9 Vraag niet naar feiten en gebeurtenissen van
vandaag of gisteren
Vraag: ‘hoe was uw dag?’ Of: ‘hebt u een prettige dag gehad?’ in plaats van ‘was het bezoek van uw dochter leuk?’
10 Toon betrokkenheid
Toon telkens weer belangstelling ook al ken je het verhaal
dat iemand vertelt al. Vraag door naar hoe iemand het
beleefd heeft, wat iemand ervan vond.
www.transitiesinzorg.nl
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7 Literatuur en websites			
Gewoon lief zijn?
Kooij C. van der (2003)
Proefschrift. Het maieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde
belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen. Utrecht:
Lemma.
Belevingsgerichte zorg bij mensen met dementie
Lange J. de (2005)
In: Schene A. et al. Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 2005-2006 (9).
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005 p218-29.
Beroepscompetentieprofiel Verzorgende IG in de branche VVT
Haterd J. van de, Liefhebber S., Hollander M. den, MOVISIE (2012)
Dit beroepscompetentieprofiel is opgesteld in opdracht van Stichting
Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg
(A+O VVT). Het beroepscompetentieprofiel is 7 maart 2012 gelegitimeerd door
sociale partners in de VVT branche, verenigd in het Sociaal Overleg VVT.
De heldere eenvoud van dementie
Buijssen H. (2002)
Een gids voor de familie. Adviezen voor de omgang
Leven met dementie
Hoogeveen F. (2002)
Dit boek is geschreven voor iedereen die zich wel eens afvraagt of hij of zijn
partner dement begint te worden. Maar het boek is vooral bedoeld voor mensen
die leven met een partner of familielid die de ziekte al heeft.
Zorgboek Dementie
Vinke H., Flens C. & Kollaard S. (2007)
Uitgever: Stichting September (o.a. verkrijgbaar via de apotheek).
Een boek voor mensen die zorgen voor iemand die dementeert. Het geeft
duidelijke antwoorden op vele vragen die u over dementie kunt hebben.
De wondere wereld van Dementie
Verbraeck B. & Plaats A. van der (2008)
Uitgever: Elsevier gezondheidszorg, Maarssen
Dit boekje gaat over hoe mensen met dementie hun omgeving beleven. Het
geeft een kijk op het ontstaan van probleemgedrag en hoe we het kunnen
voorkomen of verminderen.
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Had ik het maar geweten
Dirkse R. & Petit C. (2010)
Moderne Dementiezorg, uitgever:Kosmos
Een boek met 96 praktische en concrete tips, vaak voorzien van anekdotes van
familieleden of zorgverleners. Het boek gaat vooral over de thuissituatie
Ik heb Alzheimer. Het verhaal van mijn vader.
Braam S. (2005)
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar
René van Neer wordt gediagnosticeerd met Alzheimer. De vader, oud
psycholoog, doet zijn dochter verslag van zijn veranderde leven in zorgcentrum
en verpleeghuis.
Help me even herinneren
Joosten L., Berg S. van den & Teunisse J. P.(2008)
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
De auteurs geven praktische tips voor het omgaan met de gevolgen van milde
geheugenproblemen. Hoe kan je gebruikmaken van hulpmiddelen of wat kunt u
doen aan onzekerheid, spanning of piekeren wanneer u iets vergeet.
Geheugensteun
Ponds R. & Verhey F. (2000)
Uitgever: Utrecht/Antwerpen:Kosmos-Z&K
Praktische gids over de werking van het geheugen,
ouderdomsvergeetachtigheid en dementie met tips, oefeningen, activiteiten.
Romans

Iris
Bailey J. (1999)
Ontroerend boek waarin John Bailey het verhaal vertelt van Iris Murdoch, zijn
vrouw. De laatste vier jaar van haar leven leed Iris aan de ziekte van Alzheimer en
verzorgde hij haar zelf.
Hersenschimmen
Bernlef J. (1984)
Beschrijving in romanvorm van hoe iemand zelf zijn dementeringsproces
doorleeft en wat dit betekent voor zijn naaste omgeving.
Afscheid van Amalia. Hoe ik mijn moeder verloor terwijl ze er nog was
Emanuels N. (2006)
Over de moeder en het eigen levensverhaal van de schrijfster. Wat betekent het
als een van je ouders begint te dementeren en uiteindelijk in een verpleeghuis
wordt opgenomen.
De oude koning in zijn rijk
Greiger A. (2012)
Een ontroerende roman over de veranderde relatie vader-zoon
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Annie
Kooten K. van (2000)
Ludieke vertelling over de belevenissen van de dementerende moeder van Kees
van Kooten.
Gestameld liedboek - Moedergetijden
Mortier E. (2011)
Een rauwe en tegelijk tedere elegie over ouders en kinderen, liefhebben en
verlies, over afscheid nemen en herinneren.
Gewiste sporen
Nolet A. (1999)
Vanuit jonge vrouw met dementie zelf geschreven.
De moeder van Nicolien
Voskuil J.J (1999)
Liefdevolle en realistische omschrijving van een oudere, dementerende vrouw en
haar dochter.
Verhalenbundel Dwarrelende Herinneringen
In de zomer van 2011 is de website www.wereldalzheimerdag.nl gelanceerd.
Mensen werden uitgenodigd hun verhaal rondom alzheimer te delen. In circa
een maand tijd verzamelde de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek
(ISAO) 82 inzendingen: verhalen, gedichten, tekeningen en foto’s. Een aantal is
van mensen die zelf aan de ziekte van Alzheimer lijden.
Filmpjes op Youtube

Voor ik het vergeet..., duur: 4 min.
Verzoeken van mensen met dementie aan degenen die hen verzorgen! Een
filmpje met dia’s en tekst die voor de ingang van een gesloten afdeling hangt.
Dit filmpje is gemaakt door Githa, 17 jaar en werkzaam in een verzorgingstehuis
in Utrecht: “Ik heb dit filmpje gemaakt, omdat ik graag werk met dementerende
ouderen, en omdat sommige mensen zich vergissen als ze in contact komen met
dementerende ouderen.”
Verdwaald in het Geheugenpaleis, een film van Klara Van Es.
Een documentaire over leven met dementie door de ogen van een groep
mensen met dementie. Ze wonen samen in een flat genaamd Iduna, onder
continu begeleiding en verzorging. Dit is een wat ongewone leefgroep van
De Bijster, een woonzorgcentrum voor mensen met dementie in Essen, bij
Antwerpen. Deze acht personen worden gedurende een jaar gevolgd aan de
hand van verschillende verhaalniveau’s: de dagelijkse routine, het doorbreken
ervan en de levensverhalen. Deze dvd is onder andere te bestellen via bol.com
Een trailer is te zien op Youtube en www.geheugenpaleis.be
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De drie stadia van Alzheimer | alzheimer.nl, duur: 2,5 min
Het verloop van de ziekte van Alzheimer is te onderscheiden in drie stadia.
Drs. Lien Lijnkamp legt uit wat de kenmerken en gevolgen per stadia zijn.
Meer informatie op www.alzheimer.nl
Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek
Gladys Wilson and Naomi Feil maakt contact, duur: 6 min.
Naomie Feil maakt contact met een persoon met dementie, Verzonken fase
volgens IKbeleving in de dementie van IMOZ.
voor meer informatie over dementie: www.moderne-dementiezorg.nl
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