


INTROO

Introductie van mij 

en u

Nut van het thema

Tijd

Reageren?

Oogmerk







Zeit



 Favoriete lied in 

Duitsland voor mensen 

met dementie:





Doel lezing

 Met zo weinig mogelijk kennis zo veel 

mogelijk gedrag van persoon met 

dementie te begrijpen. 

 Tips aanreiken voor omgang en meer 

begrip. En minder probleemgedrag

 Betere titel voor deze lezing: Wat we 

van dementerende mensen over 

onszelf kunnen leren



Enkele belangrijke omgangstips













Vraag 

Welk programma of welk video staat in uw 

verpleeghuis vaak op?









Omgangsregel 1 

 Zorg voor een blij of opgewekt gezicht, 

een (glim)lach

 Wees eerlijk (hebben we allemaal geen 

behoefte aan een glimlach)







Vraag

 Waarom vertelt mijn moeder zulke 

verhalen?

 Bespreek het even met je buurman of –

vrouw.



Wie heeft er nog nooit van gedroomd beroemd te 

zijn? Bijvoorbeeld door de lotto te winnen?



Omgangsregel 2 

 Geef complimenten, bewonder.

 Appelleer aan iemands eigenwaarde.

 Wees eerlijk: heb jij niet dezelfde 

behoefte?



Train je in bewonderen en vleien!

 Echt waar?!

 Daar sta ik van te kijken.

 Dat jij dat allemaal weet!

 Knap zeg!

 Dat wist ik niet!



Korte bewegingspauze om te 

“chillen” 





Emotionsquiz

 Ik stond met de rug tegen de muur.

 Ik kon wel door de grond zakken

 Dat was nipt.

 Ik wist niet wat ik moest zeggen

 We hebben meteen gebakjes gekocht.

 Mannen kunnen niet praten.

 Vrouwen wel dan?



Uitspraken van mensen met 

dementie.
Ik wil naar mijn moeder’

‘De kinderen komen nooit’

Wie weet er nog een paar?

Wat betekenen deze uitspraken



Omgangsregel:  

• Zoek bij uitspraken van mensen met 

dementie naar het gevoel.

• Doe dit ook binnen je andere eigen 

relaties/dierbaren (partner, kinderen)…..







Heel belangrijke wijsheid 

 Boosheid is de joker van gevoelens



Boosheid kan daarom zijn

• Verdriet

• Angst

• Boosheid

• Pijn

• Eenzaamheid

• Schaamte

• Jaloezie

• Enzovoorts



Basisregel

 Achter een boze uitval zit meestal een 

verlangen 



Enkele uitspraken van 

dementerende mensen
 ‘Ik wil naar mijn moeder’

 ‘De kinderen komen nooit’

 Wie weet er nog een paar?



Stel je voor dat je partner zegt:

 ‘Ik ben het zat: je bent alleen maar met je 

werk bezig.’

 Of: ‘je laat mij huis bijna alles alleen doen. 

Ik ben je huisslaaf niet!’

Vraag: zoekt je partner dan ruzie?



Wat is verborgen verlangen achter: 

‘’je bent alleen maar met je werk bezig.’

Vertaling:

Breng aub wat meer tijd met mij door!



Wat is verstopte boodschap achter: 

‘Je laat mij in huis bijna alles alleen 

doen. Ik ben je huisslaaf niet!’

Vertaling: ‘Help me een handje 

en laat zo zien dat je om me geeft



Wat was hier het gevoel of de echte 

boodschap?



Omgangsregel:

 Ga bij boosheid op zoek naar het 

verlangen.

 ‘’Kritiek of klacht is gratis advies.’’





Wat is de betekenis van dit verhaal?

 Wat zegt het over mensen met dementie 

in het algemeen?





Het gaat uiteindelijk vooral om liefde, 

maar 

 hoe spreken we de taal van de liefde?



De 5 talen van liefde

 Iets doen voor de ander (Ik heb thee voor 
u gezet)

 Cadeautje geven (Ik heb een bloemetje 
voor u meegenomen)

 Quality time: er zijn

 Bevestigende woorden

 Lichamelijke contact/knuffelen



De 5 (nee 4) talen van liefde: omgezet 

in benaderingswijzen 

 Iets doen voor de ander =  
 verwenzorg
 Quality time: er zijn = 
 presentietheorie
 Bevestigende woorden = 
 validation
 Lichamelijke contact/knuffelen =
 warme zorg



Omgangsregel 7: probeer iemands 

favoriete liefdestaal te ontdekken

 Dus: probeer spreek (=) bied meerdere 

talen





Omgangsregel: denk na hoe je iemand 

gevoel kunt geven nuttig te zijn

 Meehelpen met koken

 Tafel dekken

 Maar vooral: persoonlijk plan opstellen 

ahv vroegere interesses en capaciteiten





Omgangsregel

 Ga bij onterechte beschuldigingen niet in 

de tegenaanval of argumenteren. 

 Neem de schuld op je en zeg sorry.

 Probeer dan probleem op te lossen of af 

te leiden.  



Weet iemand wat hem vandaag exact 

10 jaar geleden gelukkig maakte?

 Of wat hem/haar gelukkig maakte als 

peuter van 2 jaar?



En nog een vraag:

 Hoe herken je iemand die je al 40 

jaar niet hebt gezien?

 Wat veroudert het minst snel?



Kortom, 

 Je stem geeft huiselijkheid en nestgevoel



Een kleine test:

Wat zijn de drie belangrijkste 

psychologische behoeftes van mensen (met 

dementie)?



1.Zelfontplooiing, zich nuttig kunnen 

maken

2.Waardering/erkenning

3.Liefde/erbij horen. 



Maar helaas:

 Het is onmogelijk deze behoeftes steeds 

te vervullen

 Gevolg 1: probleemgedrag persoon met 

dementie

 Gevolg 2: Schuldgevoelens bij mantelzorg 

(en verpleegkundigen/verzorgenden)





Tip:

 Neem elke dag tijd voor jezelf.

 En doe iets wat je plezier bezorgt.





Tenslotte

 Een kort verhaal


