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WELKOM

Wat kan er nog 
allemaal wel, 
ondanks dementie?
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Dementie in Nederland

Vrijwilligers workshop 1

• Ca. 290.000 mensen met dementie

• 80.000 bewoners verpleeghuizen

Ieder uur krijgen 5 mensen dementie!!

• In 2040 meer dan 500.000 mensen met dementie.
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Wat is dementie?

23 intro

Een verzamelnaam voor hersenziektes zoals:

• Ziekte van Alzheimer
• Vasculaire dementie
• Dementie door ziekte van Parkinson
• Ziekte van Korsakov
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Wat is dementie?
Prikkels

23 intro

Anneke van der Plaats / Dick Kits

Op zoek naar dynamiek,
Eigen prikkels creëren!
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Wat is dementie?

23 intro

Dementie is veel meer dan alleen vergeten. 

Het is ook het verlies van het:

• Denkend vermogen
• Kunnen kiezen 
• Zelfstandig handelen
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Wat is dementie?

23 intro

Emotioneel  geheugen

Maak contact via het onderbrein
(emotioneel geheugen):

• Emoties / interesses
• Intuïtie / oprechte aandacht en empathie,

meebewegen
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Wat is dementie?
Belevingsfasen

23 intro

Drie belevingsfasen
• Bedreigde ik
• Verdwaalde ik
• Verzonken ik



8Wat is dementie?
Fase 1:  Bedreigde  ik
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• Beginfase van dementie
• Leeft in het hier en nu
• Lichte desoriëntatie in tijd en plaats
• Hiaten in geheugen
• Missers in taal
• Moeilijkheden in handelen
• Onzekerheid en angst
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Wat is dementie?
Fase 2:  Verdwaalde  ik
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• Huidige omgeving niet overzien
• Wil naar huis/ naar de kinderen
• Angst
• Zoekt naar veiligheid / moeder



10Wat is dementie?
Fase  3:  Verzonken  ik
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• Communicatie is fors gestoord
• Geheugenfunctie verdwenen
• Volledig hulpbehoevend



11Wat is dementie?
Belevingsfasen
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MEEBEWEGEN!!!
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Confronterend gedrag
Oorzaken

Anneke van der Plaats / Dick Kits



13Confronterend gedrag
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Uitingen
• Onrust
• Achterdocht
• Angst
• Agressie
• Hallucinaties en wanen
• Ongeremd gedrag
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GOED omgaan met

GERUSTSTELLEN
Voorstellen, rustig, niet verbeteren, bemoedigen.

OOGCONTACT
Check op begrip, kalm, tijd om na te denken.
Simpele vragen, 1 vraag per keer, geen vragen over kort geleden

EVEN MEEDENKEN
Vraag of je mag helpen, leef mee, beweeg mee. Zeg wat je gaat doen

DANK JE WEL
Sluit gesprek goed af, dank voor gezelligheid. 

Bron Dementievriendelijk Nederland
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Contact

23 intro

Het gesprek
• Stel geen testvragen maar vertel zelf
• Vertraag je manier van spreken
• Praat in korte zinnen, steekwoorden, herhaling
• Gebruik in elke zin maar 1 boodschap 
• Wacht even totdat de tekst is verwerkt
• Benoem de emoties en vraag daarover door
• Gebruik gebaren
• Lach en gebruik humor
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Contact

23 intro

• Ken de persoon met wie je praat
• Neem je gesprekspartner serieus
• Praat mét, niet over ’jouw’ bewoner!
• Verberg nooit je eigen gevoel
• Toon betrokkenheid en geduld
• Geef gemeende complimenten
• Beweeg mee!



17De dag door
Wat kan er nog wél
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Volgens visie Dr. Anneke van der Plaats

• Geriater / wetenschapper
• Behandeling & omgeving in elke fase van 

dementie (omgevingszorg)

De juiste prikkel op het juiste moment!



18

De dag door

23 intro

Wat  kan  er  nog  wél

https://www.alzheimer-nederland.nl/100-
activiteiten-voor-mensen-met-dementie

• Eettafel
• Buitenshuis
• Binnenshuis
• Keuken specifiek

Nuttig – leuk en actief – Ontspannen en passief -
Uitdagend

https://www.alzheimer-nederland.nl/100-activiteiten-voor-mensen-met-dementie

