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Voorwoord 
 
Thuiszorg De Zellingen, de kenniskringen Transities in Zorg en Eerstelijnszorg van de 
Hogeschool Rotterdam en het Van Kleefinstituut zijn in juli 2008 gestart met een 
Academische werkplaats Dementie. Het doel is het stimuleren van de wisselwerking 
tussen wetenschap en praktijk. Het werkgebied van Thuiszorg De Zellingen is 
Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel. Eén van de deelprojecten van de 
Academische werkplaats is „Vroegsignalering van dementie‟.  
 
In dit kader zijn twee workshops voor verzorgenden ontwikkeld. Hun cliënten zijn 
vaak ouderen, bij wie ze soms een „niet-pluisgevoel‟ hebben. Dit houdt in dat ze zien 
of vermoeden dat er iets met het geheugen van de cliënt aan de hand is. De vraag is 
dan: is het normale vergeetachtigheid of depressiviteit of is het dementie? Om meer 
grip te krijgen op dat „niet-pluisgevoel‟ en om te weten hoe je hierover kan 
communiceren met cliënten, mantelzorgers en collega‟s zijn we met deze workshops 
gestart.  
 
De inhoud van de workshops is een gezamenlijk proces geweest tussen de leden van 
de projectgroep van de Academische werkplaats en medewerkers van De Zellingen. 
Samen hebben we de workshop ontwikkeld en ook als trainer gegeven. Twee 
medewerkers waren in de tweede workshop acteur. Dat deden ze levensecht. Dit 
samenwerkingsproces was één van de succesfactoren. Een andere was het 
gelijktijdig invoeren van een signaleringskaart ter grootte van de agenda van de 
thuiszorgmedewerkers. Ook de invoering van zorgbeleid waarin vervolgstappen 
staan na een ´niet-pluis´ observatie, heeft ervoor gezorgd dat vroegsignalering van 
dementie een vanzelfsprekende taak is geworden van de thuiszorgmedewerkers.  

 

In deze handleiding vindt u de inhoud van de twee workshops ´Vroegsignalering van 

dementie´. Het is de manier waarop wij het hebben gedaan. We hopen dat deze 

werkwijze u inspireert.  

 

 

namens de Academische werkplaats Dementie, 

 

Connie Klingeman, projectleider  

Rotterdam, 2011 
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Inleiding 

 

In deze trainershandleiding staan de activiteiten van twee workshops „Herken vroege 

signalen‟ en „Omgaan met signalen van dementie‟. De workshops zijn gegeven aan 

verzorgenden van Thuiszorg De Zellingen. Het team van trainers bestond uit zes 

mensen: twee wijkverpleegkundigen, twee opleidingsfunctionarissen van De 

Zellingen, een thuiszorgmedewerker die tevens derdejaars HBOV-student was en de 

projectleider van de Academische werkplaats Dementie. Twee medewerkers die in de 

intramurale zorg van De Zellingen werkten en ervaren toneelspeelsters zijn, hadden 

in de tweede workshop een belangrijke rol als acteur. Zij speelden situaties die 

deelnemers hadden ingebracht, wat de herkenbaarheid bevorderde. De projectleider 

had de regie.  

 

In deze handleiding noemen we degene die de workshop geeft: de trainer. We 

vinden dat dit gedaan kan worden door iemand met kennis van en affiniteit met de 

doelgroep mensen met dementie.  

 

   

 

 

 

 

 

 

De eerste workshop ‘Herken vroege signalen’ is volgens een vaste structuur per 
onderdeel opgebouwd: 
- titel 
- doel 
- groepsgrootte 
- voorbereidingstijd voor de trainer 
- uitvoeringstijd 
- werkvorm 
- materiaal 
- ruimte 
- voorbereiding 
- werkwijze 
- tips 

De tweede workshop ‘Omgaan met signalen van dementie’ is voor het grootste deel 
gericht op het oefenen met acteurs. Er zijn drie situaties als oefenmateriaal 
uitgewerkt. Hiervan is de structuur:  

- titel 

- doel oefening 

- casus  

- instructies voor de trainer 

- communicatietips  
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1. Workshop I ‘Herken vroege signalen’  
 

In de workshop komen zowel theorie als interactieve activiteiten aan bod. We starten 

met een kennismaking gecombineerd met een quiz. Deze quiz was eerder door de 

opleidingscoördinator van De Zellingen gebruikt, zij was hierover enthousiast omdat 

deelnemers aangesproken worden op hun kennis en ervaring met het onderwerp. 

Het tweede onderdeel is een presentatie over de overeenkomsten en verschillen 

tussen dementie, depressie en delier, de drie D‟s. In de geriatrie belangrijk, omdat 

de verschillen vaak nog onvoldoende herkend worden. Daarna volgt een film waarin 

twee dagen van het leven van mevrouw Bogers, een thuiswonende Rotterdamse 

oudere dame, wordt getoond. Het geeft een mooi beeld van hoe deze vrouw omgaat 

met haar dementie en hoe de hulpverleners ermee omgaan. Voor het herkennen van 

de signalen van dementie hebben we een signaleringskaart gemaakt. Met behulp van 

de filmbeelden proberen de deelnemers signalen te benoemen. Ten slotte hebben we 

een spel gemaakt van de 14 probleemvelden die mantelzorgers kunnen ervaren. Ze 

komen uit het Landelijk Dementie Programma. Nivel en Alzheimer Nederland hebben 

van deze probleemvelden een vragenlijst gemaakt, die gebruikt is voor onderzoek. 

We hebben de verschillende onderdelen volgens een vaste structuur uitgewerkt, 

zodat inzichtelijk is wat er nodig is om de workshop te geven.  

 

Algemene doelen voor verzorgenden: 

  

1. Kunnen signalen van dementie herkennen en noemen 

2. Kunnen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen dementie, 

depressie en delier benoemen 

3. Kunnen de 14 probleemvelden van mantelzorgers van mensen met dementie 

herkennen en noemen  

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
Kennismaking met quiz ‘dement, vergeetachtig of in de war’ (30 min) 
Presentatie over dementie, delier & depressie (30 min) 
Film en signaleringskaart: beleving en verschijningsvormen van dementie (45 min)  
Top-3 van probleemvelden van mantelzorgers (30 min) 
Leeractiviteit bespreken: opdracht ter voorbereiding van workshop 2 (10 min) 
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1.1  Kennismaking met quiz ‘dement, vergeetachtig of in de war’ 
 

Doel: 

- Deelnemers weten elkaars naam en team 

- Deelnemers verkrijgen op speelse wijze basiskennis over dementie  

 

Groepsgrootte: 

Maximaal 18  

 

Voorbereidingstijd voor de trainer: 

Kwartier: vragen en antwoorden van quiz doornemen 

  

Uitvoeringstijd: 

30 minuten  

 

Werkvorm: 

Spelvorm gecombineerd met kennismaking en uitleg. 

 

Materiaal: 

- Presentielijst 

- Naambordjes van dubbelgevouwen A4 en stiften 

- Quizvragenlijsten  

- Powerpoint met quizvragen  

- Beamer, laptop, usbstick met powerpoint 

 

Ruimte: 

Stoelen met tafeltjes: kunnen schrijven en zicht op scherm voor de PP-presentatie  

 

Voorbereiding: 

Cursisten hebben een voorbereidingsopdracht gedaan: de vragenlijst „Herken 

Dementie Nu test „ via www.herkendementie.nu   

Trainer zorgt dat alles klaarstaat.  

 

Werkwijze: 

- Vraag aan deelnemers om als eerste de vragen op de quizvragenlijst te 

beantwoorden. 

- Presentielijst laten tekenen en namen op naambordjes. 

- Voorstellen en doel & programma toelichten. 

- Beamer aanzetten om de quiz op het scherm te volgen.  

- Een deelnemer uitnodigen zich voor te stellen en antwoord te geven op een 

quizvraag. Bij meer deelnemers dan quizvragen: eenzelfde vraag voor twee of 

drie deelnemers.   

 

Tips: 

- Doorvragen verhoogt de betrokkenheid.  

- Het voorkomen van één kenmerk is geen kenmerk van dementie. Minimaal 

twee of meer, diagnose door middel van onderzoeken. Huisarts of geriater 

stelt diagnose. Verschil tussen dementie en depressie is vaak heel moeilijk.  

- Voorkom overlap met het volgende onderdeel.  

- Houd de tijd in de gaten!  

 

 

 
 

http://www.herkendementie.nu/
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1.1.1 Quiz: Dement, vergeetachtig of in de war? 
 

Welk gedrag kan duiden op dementie? 

Kruis het goede antwoord aan, meer dan 1 antwoord is mogelijk 

 

Vraag 1  

a. Vergeten iemand een kaartje te sturen voor de verjaardag van een vriend of 

familielid. 

b. De dag na een huwelijksfeest je niks meer herinneren van het feest. 

c. Vergeten dat je iets al eerder aan iemand hebt verteld. 

d. Namen vergeten van mensen die je al een paar keer hebt ontmoet. 

 

 

Vraag 2 

a. Vergeten welk seizoen het is, of welk deel van de dag het is. 

b. Bij het opstaan niet meteen weten welke dag het is. 

c. De tijd verkeerd inschatten, b.v. twee uur als een half uur inschatten of andersom 

d. Nog weken last hebben van de omschakeling van zomer naar wintertijd. 

 

 

Vraag 3 

a. Niet weten welke kleding gepast is voor een feest. 

b. Situaties verkeerd beoordelen, b.v. boodschappen doen in je pyjama. 

c. Het vergeten van fatsoensnormen. B.v. veel vloeken terwijl dat eerder nooit voor 

kwam. 

d. Iets zeggen en je achteraf bedenken dat dit misschien beledigend over kwam. 

 

 

Vraag 4 

a. In de supermarkt iets niet vinden terwijl het er wel is. 

b. Vergeten dat je de krant in de keuken of in de kamer hebt gelegd. 

c. Per ongeluk iets bewaren. Of iets bewaren dat weggegooid moest worden. 

d. Dingen op onlogische plekken opbergen. B.v. autosleutels in de koelkast.  

 

 

Vraag 5 

a. Taken die in het verleden makkelijk te doen waren niet meer kunnen. B.v. koffie 

zetten, financiën regelen. 

b. Ondanks dat het al een paar keer is uitgelegd complexe handelingen niet kunnen 

uitvoeren. Zoals b.v. een video programmeren. 

c. Per ongeluk tegen iemand aanbotsen. 

d. Dingen uit de handen laten vallen. 
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Vraag 6 

a. Veel dagdromen. 

b. Bang worden van een enge film of een spannend boek. 

c. Bang worden voor het eigen lot of dat van anderen. 

d. De werkelijkheid en beelden op tv of in de bioscoop door elkaar halen. 

 

 

Vraag 7 

a. Boos worden en daar later spijt van hebben. 

b. Geen onderscheid kunnen maken tussen verleden en heden. 

c. Dagdromen terwijl je eigenlijk naar iemand moet luisteren. 

d. Snel kwaad worden zonder reden of ineens sterk achterdochtig worden,  

terwijl dit vroeger zelden of nooit gebeurde. 

 

 

Vraag 8 

a. In een gesprek geen onderwerp meer weten om over te praten. 

b. Vaak over vroeger praten. 

c. Hetzelfde verhaal meerdere keren in een uur aan dezelfde persoon vertellen. 

d. Vaak zeggen dat het vroeger beter was. 

 

 

Vraag 9 

a. In de winkel aangekomen niet meer weten wat je wilde kopen. 

b. Achter elkaar herhalen van een woord, zinsdeel, beweging of handeling. 

c. Je plotseling afvragen hoe een moeilijk woord gespeld of uitgesproken moet 

worden. 

d. Het vergeten van dagelijkse handelingen als medicijnen innemen of boodschappen 

doen. Terwijl dit vroeger nooit werd vergeten. 

 

 

Vraag 10 

a. Wegwijzers over het hoofd zien. 

b. Links en rechts verwarren bij het beschrijven van een route. 

c. De weg in of rondom het huis kwijt raken. 

d. Vergeten waarom je naar een bepaald deel van het huis bent gelopen. 
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1.2  ‘Dementie, delier & depressie, waar hebben we het eigenlijk 
over?’ 
                                                                            

Doel:  

- Deelnemers kunnen het verschil benoemen tussen normale ouderdoms 

vergeetachtigheid en dementie 

- Deelnemers kunnen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten 

benoemen tussen de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie en tussen 

de verschijnselen van dementie, delier en depressie 

 

Groepsgrootte: 

In principe is er geen maximum aan te geven, omdat het een presentatie is.  

 

Voorbereidingstijd voor de trainer: 

1 uur, afhankelijk van de kennis van de trainer. Om te kunnen verwijzen naar de 

artikelen in de reader van de deelnemers is het van belang deze te kennen, zo ook 

de website van Alzheimer-Nederland.  

 

Uitvoeringstijd: 

30 min. 

 

Werkvorm: 

Presentatie, overbrengen van informatie en theorie 

 

Materiaal wat nodig is: 

Een PowerPoint presentatie op usb-stick, hand-out in de reader.  

Bron van de tabel „dementie, delier en depressie‟: Handleiding Dementie, 

Diagnostiek en behandeling in de eerste lijn, UMC St Radboud, mei 2009, p. 28. 

 

Ruimte: 

Goede zitplek met mogelijkheid tot schrijven en zicht op het scherm. 

 

Voorbereiding van trainer  

Voor het stellen van de diagnose van dementie, delier en depressieve stoornis gelden 

de DSM-IV criteria (Diagnostic statistical manual of mental disorders). Deze worden 

internationaal gebruikt in richtlijnen, wetenschappelijke onderzoeken, ook in 

lesboeken worden ze vaak genoemd, niet altijd met een verwijzing naar DSM-IV. Ze 

staan ook in Handleiding Dementie (p.9) en bijvoorbeeld op de website van het 

Trimbos Instituut en in Evidence based richtlijnen. Benadruk dat delier altijd een 

somatische oorzaak heeft, bijvoorbeeld infectie, koorts, narcose, schildklierstoornis, 

teveel medicatie, etc.  

 

Werkwijze:  

Powerpoint dia‟s toelichten met praktijkvoorbeelden of door middel van vragen aan 

deelnemers. 

 

Tips/aandachtspunten trainer: 

Cursisten aanmoedigen om zelf websites te bezoeken als die van Alzheimer 

Nederland, Trimbos Instituut, Stichting Geriant, Vilans. 
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1.2.1 Powerpoint Dementie, delier & depressie 
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1.3  Film en signaleringskaart: beleving en verschijningsvormen van 
dementie                                                                 
 

Doel: 

- Deelnemers herkennen van signalen van dementie 

- Deelnemers begrijpen hoe iemand met dementie zijn dagelijkse leven kan 

ervaren 

 

Groepsgrootte: 

Minimaal 10 (interactie met de groep is gewenst) maximaal 18 

 

Voorbereidingstijd voor de trainer: 

1 uur 

Duur van DVD: 0,5 uur 

 

Uitvoeringstijd: 

45 minuten  

 

Werkvorm: 

Discussievorm aan de hand van vragen  

 

Materiaal: 

- Handzame kaarten „Vroege signalen dementie‟  

- DVD mevrouw Bogers  

- Beamer, laptop en geluidsversterking  

 

Ruimte: 

Goede zitplek met mogelijkheid tot schrijven en zicht op het scherm.  

 

Voorbereiding: 

Van te voren de film bekijken en bedenken waarover vragen gesteld kunnen worden.  

 

Werkwijze: 

- Kaarten „Vroege signalen dementie‟ uitdelen en heel kort een aantal signalen 

toelichten bv wat bedoeld wordt met perceptie, wanen, hallucinaties.  

- DVD: drie keer stilzetten, bijvoorbeeld:  

1. tot verpleegkundige komt om medicijnen uit te zetten. Vragen: Welke signalen 

van dementie heb je gezien? Neem signaleringskaart erbij. Doorvragen.  

2. na Riagg-hulpverlener. Vragen: Hoe denk je dat mevrouw Bogers haar leven 

ervaart? Wat vind je van het afnemen van de test? Ken je de MMSE? Wat vind 

je van de hulpverleners tot nu toe?  

3. na dagopvang. Vraag: Welke signalen van dementie heb je gezien?  

 

Tips: 

Stopzetten verhoogt de interactie tussen de deelnemers en zij leren van elkaar.   
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1.3.1. Signaleringskaart 
 

 

VROEGE SIGNALEN DEMENTIE  

 

 

Geheugen  

Moeite met leren, onthoudt geen nieuwe informatie,  

vergeet afspraken, vergeet recente gesprekken en 

gebeurtenissen, is vaak dingen kwijt, valt in herhaling 

 

Taal  

Woordvindstoornissen, kan moeilijk op namen komen, 

moeite zich uit te drukken en een conversatie te 

volgen, kleinere woordenschat, vergissing in de 

uitspraak  

 

Ruimtelijk inzicht  

Moeite de weg te vinden, problemen met autorijden, 

desoriëntatie in nieuwe omgeving 

 

Complexe handelingen  

Moeite met ingewikkelde taken zoals een 

verjaardagsvisite organiseren en financiën afhandelen, 

moeite met handelen  

in nieuwe situaties, overzichtsverlies, apraxie 

(onhandigheid met het uitvoeren van praktisch 

handelen) 

 

Oordeelsvermogen  

Verminderd begrip, verminderd vermogen om  

situaties te beoordelen en zich aan te passen, gestoord 

tijdsbesef 

 

 

 

                                  

  

 

Denkinhoud en perceptie (waarnemen)  

Achterdocht, sommige plekken of zaken niet meer 

herkennen, hallucinaties, wanen 

 

Stemming   

Emotioneel labiel, depressie en angst 

 

Gedrag   

Onzekerheid, afhankelijk gedrag, geen initiatieven 

meer nemen, interesseverlies, traagheid, 

prikkelbaarheid, rigiditeit, egocentriciteit, 

façadegedrag (zich verschuilen), onhandigheid, 

slordigheid, sociaal minder aangepast gedrag, 

confabuleren, veranderd uiterlijk en 

zelfverwaarlozing, verandering in eetlust en 

slaappatroon 

        

 

Bij twee of meer van deze signalen overleg met         

de zorgcoördinator. 

        

 

       Vragen?   

       Mail naar de aandachtsvelder Dementie: 

       vpdeme@zellingen.nl     

       010- 4420800                          

 

       Academische Werkplaats Dementie 
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1.3.2 DVD, mevrouw Bogers 
 
DVD “Mevrouw Bogers – zelfstandig wonen met geheugenproblemen” laat de impact 

zien van een beginnende dementie op de betrokkene zelf, de directe omgeving en 

het leger van ondersteunende professionals. De film duurt 31 minuten. 

De DVD “Mevrouw Bogers – zelfstandig wonen met geheugenproblemen” is te 

bestellen door een email (post@conforte.nl) te sturen met uw naam en adres. 

Tevens onder vermelding van “DVD mevrouw Bogers” € 30,00 (inclusief 

verzendkosten) over te maken op girorekening 43.65.627 t.n.v. ConForte te 

Rotterdam. Na ontvangst van uw betaling wordt de DVD per post aan u toegestuurd. 

Kijk voor meer informatie op www.conforte.nl. 

 

 

mailto:post@conforte.nl
http://www.conforte.nl/
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1.4  Probleemvelden van de mantelzorger 
 
 Doel: 

- Deelnemers kunnen aangeven welke knelpunten mantelzorgers van mensen 

met dementie kunnen ervaren 

 

Groepsgrootte: 

Minimaal 10 (interactie met de groep is gewenst) maximaal 18  

 

Voorbereidingstijd voor de trainer: 

15 minuten 

 

Uitvoeringstijd: 

20 minuten  

 

Werkvorm: 

Spelvorm en discussie  

 

Materiaal: 

9 sets met kaartjes met 14 probleemvelden van mantelzorgers, iedere set heeft een 

andere kleur. 

 

Ruimte: 

Deelnemers verdeelt in van groepjes van 3 a 4 personen, per groepje een tafel nodig 

om kaarten te kunnen rangschikken.   

 

Voorbereiding: 

De cursisten: geen.  

Trainers: doornemen van de factsheets van het onderzoek van NIVEL-Alzheimer 

Nederland van 2009, ook te vinden op de website van NIVEL. De 14 probleemvelden 

zijn een resultaat van het landelijk Dementieprogramma (LDP). 

 

Werkwijze: 

Set met kaarten uitdelen met opdracht:  

- Op iedere kaart staat een probleemveld dat door mantelzorgers van mensen 

met dementie wordt ervaren.  

- Uit het onderzoek komt een Top3 van meest belangrijke probleemvelden. Wat 

is volgens jullie die Top3? Orden de kaarten in volgorde van belangrijkheid. 

Bepaal ook wat als laatste staat.  

- Trainer vertelt wat de uitkomst was voor mantelzorgers in de thuissituatie, zie 

factsheets NIVEL-Alzheimer.  

- Discussie of de probleemvelden herkenbaar zijn en wat er tot nu toe mee 

gedaan wordt.   

 

Tips/aandachtspunten trainer: 

Cursisten aanmoedigen om websites te bezoeken als die van Alzheimer Nederland en 

IDé Innovatiekring Dementie. 
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1.4.1 Top3- Spel met 14 probleemvelden van mantelzorgers  

 

1. 

Niet-pluisgevoel 
 

Men vermoedt misschien dementie of twijfelt 

eraan, maar dat gevoel is vaag. Het is lastig en 

bedreigend om deze gevoelens met anderen te 

delen. 

 

 

 

 

2.  

Wat is er aan de hand en wat kan 

helpen? 
 

Wat betekent het om dementie te hebben en 

wat kunnen ze doen om de dagelijkse 

problemen op te lossen. 

3.  

Bang, boos in de war 
 

Allerlei gedrags- en stemmingsproblemen hebben, 

zoals tegendraads zijn, boosheid, achterdocht, 

lusteloosheid of ontremming kunnen een probleem 

geven voor zowel de persoon zelf als voor de 

mantelzorger. 

 

 

 

4.  

Er alleen voor staan 
 

Het gaat vooral om praktische handelingen. 

Niet meer weten hoe deze handelingen uit te 

voeren, of waar hij/zij bepaalde zaken kan 

vinden. De mantelzorger is niet gewend deze 

taken over te nemen en weet niet waar hij hulp 

kan krijgen. 

5.  

Contacten mijden 
 

De aansluiting met anderen kan lastiger worden 

vanwege onbegrepen gedrag. Het sociale netwerk 

wordt kleiner. Ook de partner is steeds meer aan 

huis gebonden en kan in een sociaal isolement 

geraken. 

 

 

 

 

6.  

Lichamelijke zorg 
 

Er kunnen problemen ontstaan bij de 

lichaamsverzorging, zoals het aan- en uitkleden, 

wassen, zelf eten en omgaan met incontinentie. 

De mantelzorger moet hulp bieden. 
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7.  

Gevaar 
 

De persoon met dementie is vergeetachtig, 

weerloos, rusteloos en/of geneigd tot dwalen. Dit 

kan leiden tot ongelukken in en rond huis. Voor de 

mantelzorger en de omgeving geeft dit zorgen. 

 

 

 

8.  

Ook nog gezondheidsproblemen 
 

Geen zicht hebben op eigen 

gezondheidsproblemen. Men vergeet pillen te 

slikken en de behandeladviezen op te volgen of 

men kan een gezondheidsprobleem niet duiden 

en is extra onrustig en verward. 

9.  

Verlies 
 

Fysiek en verstandelijk achteruitgaan, de grip op 

het eigen leven verliezen. Dit proces gaat gepaard 

met emoties zoals ontkenning, verdriet en 

depressiviteit. De mantelzorger rouwt en voelt zich 

alleen staan. 

 

 

 

 

10.   

Het wordt me te veel 
 

Emotionele problemen ontstaan door zorgen om 

de zieke en om de zorg geregeld te krijgen. 

Fysieke overbelasting ontstaat doordat de 

mantelzorger 24 uur per dag klaar moet staan. 

11.   

Zeggenschap inleveren en kwijtraken 
 

De mantelzorgers voelen zich regelmatig betutteld 

door de zorgverlener. Ook de persoon met 

dementie voelt zich wel eens betutteld. Het is 

lastig om dit probleem met de zorg-/hulpverlener te 

bespreken omdat ze afhankelijk zijn van de zorg.  

 

 

 

12.   

In goede en slechte tijden 
 

Mantelzorgers voelen zich verplicht om voor de 

persoon met dementie te zorgen. Men voelt 

zich schuldig en schaamt zich wanneer zorg 

overgedragen moet worden aan de zorg-

/hulpverleners anderzijds. 
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13. 

Miscommunicatie met hulpverleners 
 

Het gaat over miscommunicatie en het gebrek aan 

aansluiting tussen de persoon met dementie en 

hun mantelzorgers enerzijds en de zorg-

/hulpverleners anderzijds. 

 

 

 

14. 

Weerstand tegen opname 
 

Opzien tegen opname in het verpleeghuis. 

Zowel de persoon met dementie als de 

mantelzorger verzetten zich tegen opname. De 

opname wordt uitgesteld of men zoekt 

alternatieve mogelijkheden. 
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1.4.2  Factsheets , Nivel, Alzheimer Nederland 2009 
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2.  Workshop 2 ‘Omgaan met signalen van dementie’  
 

In de eerste workshop hebben we het gehad over hoe je tekenen van dementie kan 

herkennen. Nu komt aan de orde waarom het van belang is om het bespreekbaar te 

maken. Daar zijn meerdere redenen voor te noemen. Uit onderzoek weten we dat 

angst afneemt na duidelijkheid over dementie. Een ander punt wat vaak genoemd 

wordt is dat je de kans hebt om je voor te bereiden op wat komen gaat. Je kunt 

antwoord zoeken op de vragen die je als persoon met dementie hebt. Bijvoorbeeld: 

hoe kan ik leren omgaan met mijn cognitieve beperkingen? Kan ik blijven autorijden? 

Kan ik thuis blijven wonen? Bij welke hulpverleners kan ik terecht? Is er een 

vereniging met lotgenoten? Zal ik het mijn buren vertellen of niet? Etc, etc.  

Ook mantelzorgers van mensen met dementie zijn gebaat bij een vroegtijdige 

diagnose. Zij hebben de kans om met anderen te praten over hun veranderde relatie 

met hun partner, vader of moeder met dementie. Bijvoorbeeld hoe ze met hun 

opkomende irritatie kunnen omgaan als ze voor de zoveelste keer dezelfde vraag 

beantwoorden. Als mantelzorgers vroegtijdig hun „zorgen‟ met anderen kunnen delen 

en kunnen leren hoe om te gaan met de gedragsverandering van hun naaste, dan 

zullen ze zich minder zwaar belast voelen. Op een rijtje het belang van vroegtijdige 

signalering van dementie: 

- periode van onzekerheid verkorten 

- geruststellen als het geen dementie is 

- toekomst overdenken 

- antidementie medicatie overwegen 

- passende zorg en begeleiding bieden 

- lacune in deskundigheid opheffen. 

 

De casussen voor deze workshop zijn door de deelnemers zelf ingebracht. Zij hebben 

de situaties meegemaakt en naar de trainers gemaild.  

 

Algemene doelen voor verzorgenden: 

 

1. Erkennen cliënten als individu ondanks de afname van hun cognitieve 

vermogens  

2. Kunnen met de mantelzorger een gesprek voeren over het „niet pluis-gevoel‟ 

dat ze hebben  

3. Weten wat te doen (vervolgstappen) bij cliënten met signalen van dementie  

4. Communiceren kernachtig hun „niet-pluis‟gevoel bij het raadplegen van een 

collega  

 

 

Programma  

 Welkom en reactie op ingeleverd huiswerk (15 min) 

 Oefenen met acteurs van situaties, waarin de verzorgende een „niet-

pluisgevoel‟ heeft. Centraal staat het gedrag van de verzorgende naar de 

cliënt en naar de mantelzorger (90 min) 

 Vervolgstappen na signalen van dementie (10 min) 

 Rapportage volgens de SOAP-formule (20 min) 

 Evaluatie: Jubelmuur en klaagmuur (10 min)  

 



 33 

2.1  CASUS cliënt Vos  
 

Gesprek met cliënt, bij wie de verzorgende een niet-pluis gevoel heeft  

 

 

Doel oefening:  

Bij niet-pluis situaties zou je plan altijd moeten zijn: hoe kan je nagaan of jouw 

gevoel of vermoeden klopt en de vertrouwensrelatie met de cliënt goed blijft. 

   

 

Casus 

(trainer kan casus voorlezen of uitreiken aan de deelnemers) 

  

Rol van cliënt: 

Meneer Vos van 82 jaar; geheugen: valt in herhaling; oordeelsvermogen: 

verminderd begrip; gedrag: interesseverlies, geen initiatieven; verandering in eetlust 

en slaappatroon. Meneer slaapt zo‟n 15 uur per dag. Hij eet en drinkt slecht en is de 

laatste maanden afgevallen. De dagopvang is geprobeerd: hij vindt er niets aan, hij 

gaat er niet meer heen. 

 

Rol van verzorgende: 

Verzorgende heeft een niet-pluis gevoel, een vermoeden dat meneer Vos dementie 

heeft. Ze vindt dat ze meneer moet stimuleren met eten en drinken en met actiever 

worden.  

 

Context: 

Meneer woont samen met zijn 79-jarige vrouw die nog helder en fit is. Op dit 

moment is ze niet thuis, ze doet een paar boodschappen. De verzorgende is twintig 

minuten in huis en heeft meneer Vos geholpen bij het douchen. Het is tijd om even 

te gaan zitten en wat te drinken.  

 

Extra informatie voor de acteurs:  

De verzorgende praat over hoe belangrijk eten en drinken is, wat de gevolgen zijn 

als meneer niet drinkt en eet. Ook praat ze over activiteiten die hij kan doen. Ze 

stimuleert hem te drinken. Meneer leeft alleen op als ze over zijn vroegere werk in 

het buitenland praat.  

 

Instructies voor de trainer: 

- na maximaal 7 minuten spelen de scène nabespreken 

- vragen die gesteld kunnen worden:   

1. Wat is hier aan de hand? 

2. Hoe zou de cliënt dit gesprek ervaren?  

3. Heeft de verzorgende haar doel bereikt? 

4. Hoe zou een professionele houding/ gesprekvoering er in deze niet-pluis 

situatie uitzien? Waarom?  

5. Nodig deelnemers uit om een voorstel te doen over hoe een professioneel 

gesprek beter kan. Het voorstel kan door de acteur in scène gezet worden, dit 

kan herhaald worden totdat er met elkaar tevredenheid is over de houding/ 

gesprek van de zorgverlener. Dat kan na twee of drie keer. Andere vorm is om 

een cursist die een goed idee heeft, uit te nodigen de rol van zorgverlener te 

spelen.  
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NB De trainer kan de SOAP-formule gebruiken voor het stellen van vragen?  

 

S =  wat is volgens jou de beleving van meneer? 

begreep de verzorgende de cliënt?  Wat deed ze waardoor je dat vond? 

 

O = wat heb je geobserveerd aan feiten of aan dementiesignalen (zie gele 

kaartje)? 

 

A =  wat is je analyse of interpretatie van de situatie? 

 

P =  wat is je plan, wat ga je doen of zeggen op basis van je interpretatie van de 

situatie?  

 

 

Communicatietips:  

Waaraan moet het gesprek voldoen om erachter te komen wat er aan de hand is? 

 

 Luisteren naar wat bewoner zegt in de vragen die hij herhaalt. 

 

 Gebruik iedere aanwijzing die voor handen is – woorden, gebaren, 

uitdrukkingen, ezelsbruggetjes- alles wat maar kan helpen om te begrijpen 

wat de cliënt bedoelt. 

 

 Doe één mededeling per zin. 

 

 Behoefte achterhalen door eenvoudige vragen te stellen bijvoorbeeld: Hebt u 

dorst? Wat vindt u lekker? Kunt u zeggen waarom u weinig drinkt? 

 

 Vragen over cognitief functioneren. Kies onderwerpen die de cliënt je eerder 

verteld heeft. Bijvoorbeeld: vorige week vertelde u dat u (refereren aan wat 

cliënt heeft ondernomen, een persoon bezoeken of activiteit doen). Hoe was 

dat? Hoe vindt u dat het met uw geheugen gaat? 

 

 Je hebt gesloten vragen, waarop je ja of nee kan antwoorden en je hebt open 

vragen. Open vragen zijn soms moeilijker te beantwoorden. 

 

 Vragen over lichamelijke conditie. Bijvoorbeeld: hebt u keelpijn? Kiespijn?  

 

 Vragen over de stemming. Bijvoorbeeld: Voelt u zich somber? Bent u 

verdrietig? Maakt u zich zorgen?  
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2.2  CASUS cliënte Kruit 
 

Gesprek met cliënte, bij wie de verzorgende zeker weet dat mevrouw 

achteruit gaat, maar er niet over durft te praten omdat ze bang is dat 

mevrouw depressief wordt.  

 

 

Doel van oefening: 

Voorwaarde om de vertrouwensrelatie niet te schaden is open en eerlijk zijn op een 

respectvolle manier.  

 

 

Casus 

(trainer kan casus voorlezen of uitreiken aan de deelnemers) 

 

Rol cliënt: 

Mevrouw Kruit is 80 jaar, woont alleen. Ze heeft dagelijks thuiszorghulp voor haar 

lichamelijke beperkingen. Ze heeft een dochter maar ze hebben geen contact meer.  

Haar geheugen: mevrouw Kruit vertelt een verhaal en als ze zich omdraait vertelt ze 

hetzelfde verhaal nog eens. Daarna vraagt ze of ze het al eens verteld heeft.  

Gedrag: onzeker. Een voorval: een collega-verzorgende die haar jaren heeft 

verzorgd maar afgelopen jaar niet, wordt niet meer herkend door mevrouw, ze 

verbloemt dit door te confabuleren.  

 

Rol verzorgende: 

De verzorgende komt al 10 jaar bij cliënte Kruit. De relatie met cliënte is erg goed, 

er is een vertrouwensband. Mevrouw vertelde altijd dat ze bang is om dement te 

worden. Moeder heeft het gehad en haar zus heeft het nu ook.  

 

Context: 

Tijdens de verzorging vertelt mevrouw Kruit dat ze bang is om dement te worden. 

Naar het verpleeghuis wil ze niet. Ze vraagt regelmatig of het wel klopt wat ze 

vertelt.  

 

Extra informatie voor de acteurs:  

De verzorgende zegt niet dat mevrouw het net verteld heeft, ze stelt haar gerust. Ze 

vindt het veel te pijnlijk om tegen mevrouw Kruit te zeggen wat ze werkelijk vindt.  

 

Instructies voor de trainer: 

Dezelfde instructies als voor de casus van cliënt Vos  

 

Communicatietips:  

Waaraan moet het gesprek voldoen om de vertrouwensrelatie niet te schaden? Hoe 

voorzichtig moet je zijn om geen pijnlijke situatie te krijgen?  

 

 Hoe kijkt mevrouw Kruit naar haar eigen geheugen? 

 Vermijd om in de plaats van de cliënte te spreken of ontbrekende woorden 

aan te vullen. 

 Wees open en eerlijk, bijvoorbeeld: ik maak me zorgen en vertel dan je 

observatie. 

 Wat kan je zeggen om mevrouw Kruit gerust te stellen? Bijvoorbeeld: U kunt 

uit laten zoeken wat er aan de hand is, misschien is het geen dementie. Als 

het wel dementie is, kunnen we de juiste begeleiding en zorg bieden en kunt 

u medicijnen krijgen die het proces vertragen.  
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2.3  CASUS dochter Broere  
 

Gesprek met mantelzorger die vindt dat de cognitieve problemen van haar moeder 

wel meevallen, zij heeft een andere mening dan de verzorgende.  

 

 

Doel van oefening: 

Bij verschil van mening over een niet-pluis situatie zou je plan altijd moeten zijn: 

hoe kan je elkaar beter leren begrijpen.  

   

 

Casus 

(trainer kan casus voorlezen of uitreiken aan de deelnemers) 

 

Rol mantelzorger: 

Dochter Broere (55 jaar) gaat om de andere dag naar haar ouders. Moeder is 

vergeetachtig en vader heeft hartproblemen waardoor hij snel vermoeid is. Vader 

heeft onlangs een knieoperatie gehad en is nu twee weken uit het ziekenhuis.  

 

Rol verzorgende: 

De verzorgende van de thuiszorg komt dagelijks bij vader Broere de wond 

verbinden. Het valt haar op dat moeder Broere wel erg vergeetachtig is, ze valt vaak 

in herhaling, verbaast zich als de verzorgende voor de deur staat, stelt „rare vragen‟ 

en begrijpt na herhaaldelijke uitleg niet hoe zij de wond van haar man moet 

verzorgen.  

 

Context: 

De verzorgende wil over haar niet-pluis gevoel praten met de dochter. In het 

gesprek vindt de dochter dat het wel meevalt met haar moeder.  

 

Extra informatie voor de acteurs:  

De verzorgende vindt het niet goed dat vader (cliënt) en dochter niet openlijk praten 

over de verschijnselen van dementie van moeder. Ze zijn wel akkoord gegaan met 

maatregelen die moeder helpen zich te oriënteren zoals de klok zichtbaar ophangen 

en de functie van de kamers op de deur schrijven.  

 

Instructies voor de trainer: 

Dezelfde instructies als voor de casus van cliënt Vos  

 

Communicatietips:  

Waaraan moet het gesprek voldoen om erachter te komen wat de mantelzorger van 

de situatie vindt en verwacht?  

 

 Stel voor jezelf vast wat je eigen gedachten en gevoelens over de situatie 

zijn. 

 Vraag na hoe de mantelzorger naar de situatie kijkt.  

 Wat verwacht je als thuiszorgmedewerker van de mantelzorger?  

 Denk aan de 14 probleemgebieden van mantelzorgers en stel er een vraag 

over  

 Wat verwacht de mantelzorger van de hulp van de thuiszorg?  
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Medewerker herkent tenminste 2 
kopjes van gele kaart „vroege 

signalen van dementie‟ 

Acute situatie? 

NEE 
Medewerkers 

blijven situatie 
monitoren 

Zorgcoördinator koppelt haar 
bevindingen terug naar het team 

Aandachtsvelder maakt afspraak voor 
huisbezoek, neemt EASYcare assessment 
af en bspreekt de resultaten met cliënt en 
mantelzorger 

Huisarts 
inschakelen 

Medewerker draagt signalen 

mondeling over aan zorgcoördinator 
en schriftelijk in zorg- en 
cliëntdossier  

Zorgcoördinator verzamelt informatie 

en gaat na hoe lang de signalen al 
aanwezig zijn   

Zorgcoördinator vraagt toestemming 
aan cliënt en mantelzorger voor het 
inschakelen van wijkverpleegkundige 

met aandachtsveld dementie  

Aandachtsvelder bespreekt de uitslag 
van het assessment met de 

zorgcoördinator, maakt een verslag en 
stelt de huisarts op de hoogte  

Zorgcoördinator adviseert cliënt 
en mantelzorger over vervolgstap.   
Cliënt en mantelzorger beslissen 

of zij het advies opvolgen  
Zorgcoördinator legt 

afspraken vast in 
zorgdossier 

 
2.4  Vervolg stappen bij vroege signalen van dementie  
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2.5 SOAP-raportage 
 

 

S =  subjectief  

 

O = objectief  

 

A =  analyse  

 

P =  plan  

 

 

Doel: 

Deelnemers oefenen in het rapporteren volgens de SOAP-formule. 

 

Uitvoeringstijd: 

20 min. 

 

Werkvorm: 

Een oefening in groepsverband 

 

Materiaal: 

Drie flappen 

Drie stiften  

 

Werkwijze: 

De groep deelnemers in drieën verdelen. De gespeelde situaties (casussen) verdelen. 

Ieder groepje deelnemers maakt in 10 minuten een kernachtige rapportage van één 

van de drie gespeelde situaties; ze rapporteren volgens de SOAP-formule.  

Na afloop worden de flappen opgehangen.  

De trainer geeft feedback op de producten. 
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2.6  Evaluatie: Jubelmuur en klaagmuur  
 

 

Doel: 

Deelnemers evalueren hun ervaringen met de workshops 

 

Uitvoeringstijd: 

10 min. 

 

Werkvorm: 

Individuele activiteit 

 

Materiaal: 

Twee flappen maken: één met jubelmuur en één met klaagmuur 

post-its 

 

Werkwijze: 

- Iedere deelnemer schrijft op post-its wat ze geleerd heeft en goed vond van 

de workshops. Elk punt wordt op een aparte post-it geschreven. Na enige tijd 

worden alle post-its op de jubelmuur geplakt. 

- Iedere deelnemer schrijft op  post-its wat ze gemist hebben en niet goed 

vonden van de workshops. Na enige tijd worden alle post-its op de klaagmuur 

geplakt. 

- De post-its worden door de deelnemrs of de trainer gesorteerd op thema‟s.  

- De trainer vat samen wat er staat en vraagt verheldering als iets niet 

duidelijk is.  
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3     Reader met leeractiviteiten 
 

3.1    Opdrachten ter voorbereiding van de workshops 
 

Ter voorbereiding van de workshop ’Herken vroege signalen’  

 

1. Ga naar de website van Alzheimer Nederland of toets in: 

www.herkendementie.nu  

Vul de vragenlijst “Herken Dementie op tijd” in, (je kunt een cliënt in 

gedachte nemen, maar dat hoeft niet).  

Hoe vind je het om deze lijst in te vullen? 

 

2. In een cliëntbespreking wordt een cliënt besproken die in de war is. De vraag 

is of het om delier, dementie of depressie gaat. Hoe zou jij uitleggen wat de 

verschillen en overeenkomsten zijn?  

 

3. Wat vind je van de informatie van de website www.Alzheimer-nederland.nl 

 

 

Ter voorbereiding van de workshop ‘Omgaan met signalen van dementie’ 

 

1. Als er begrippen op het kaartje „Vroege signalen van dementie‟ staan die je 

niet herkent, zoek dan op wat ze betekenen.   

 

2. Bezoek eens de website van IDé - Innovatiekring Dementie. Onder het kopje 

Kennisbank staan veel leuke en nieuwe ontwikkelingen en ideeën:  

www.innovatiekringdementie.nl 

 

3. Gebruik het kaartje „Vroege signalen van dementie‟ in je eigen werksituatie. 

Noteer wanneer je het gebruikt en wat je er aan hebt. Neem je ervaringen 

mee naar de workshop.   

 

4. Vragen voor verzorgenden die een niet-pluis situatie meemaken:    

- Hoe zag de niet-pluis situatie eruit?  

- Wat heb je gedaan en wat heb je gevraagd?  

- Wat vond je goed gaan en wat liep minder?  

- Mail die situatie door aan een van de trainers, zodat we deze in de 

workshop kunnen bespreken. 

 

5. Vragen voor verzorgenden die geen niet-pluis situatie meemaken: 

Beantwoord onderstaande vragen over een artikel uit de reader of een boek 

dat je gelezen hebt of een documentaire (DVD) die je gezien hebt over 

iemand met dementie of  over een mantelzorger. Je kunt ook boeken vinden 

op de website van de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en 

Vrijwilligerszorg: www.mezzo.nl 

Vragen:   

- Wat vond je van wat je gelezen of gezien hebt?  

- Welk cijfer zou je het geven? 

- Zou je het artikel of boek of de DVD aanraden aan een collega? Waarom?  

- Heb je iets nieuws gelezen of gezien of gehoord? Wat?  

- Kan je die nieuwe informatie in je werk gebruiken? Hoe?  

 

 

 

http://www.herkendementie.nu/
http://www.innovatiekringdementie.nl/
http://www.mezzo.nl/
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3.2    Verplichte literatuur 
 

Schema: IKbeleving in de dementie (Van der Kooij)        

 

Schema: Indeling in dementie (CDR) Klinische Dementie schaal    

 

Zes recente artikelen uit het tijdschrift Denkbeeld over:  

- de ervaring van personen bij wie onlangs de diagnose dementie is gesteld; 

- de ervaring van mantelzorgers (partner en dochter); 

- de gang van zaken tijdens de diagnostiek van dementie.  

 

3.3    Aanbevolen literatuur en websites    
 

De heldere eenvoud van dementie 

Buijssen, H. (2002) 

ISBN 978 90 274 9735 2  

Een gids voor de familie. Adviezen voor de omgang 

 

Leven met dementie 

Hoogeveen, F. (2002) 

ISBN 978 90 274 9735 2  

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)  

Stichting September (o.a. verkrijgbaar via de apotheek). 

ISBN 978 90 8648 022 7  

Een boek voor mensen die zorgen voor iemand die dementeert. Het geeft duidelijke 

antwoorden op vele vragen die u over dementie kunt hebben. 

 

Ik heb Alzheimer. Het verhaal van mijn vader. 

Braam, S.  (2005) 

Nijgh & Van Ditmar 

ISBN10: 90 388 0338 9 

René van Neer, Stella‟s vader, wordt gediagnosticeerd met Alzheimer. De vader, oud 

psycholoog, doet zijn dochter verslag van zijn veranderde leven in zorgcentrum en 

verpleegtehuis. 

 

Ik blijf thuis!  

Braam, S.  (2008) 

Nijgh & Van Ditmar 

ISBN 978 90 388 9063 0  

Een aangrijpend relaas over de strijd van een dochter om haar moeder thuis te 

houden. Het is niet het verhaal van één moeder, maar van vele vaders en moeders 

die tegen hun zin naar het verpleeghuis moeten.  

 

Help me even herinneren  

Joosten, L., Berg, S. van den  & Teunisse J- P. (2008) 

Bohn Stafleu Van Loghum 

ISBN13: 978 90 313 4983 8  
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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) 

ISBN 90 215 8911 7 

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) 

Querido 

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) 

Bohn Stafleu van Loghum 

Er lopen twee verhalen parallel: enerzijds is er de aangrijpende beschrijving van het 

dementeringsproces van de moeder van Natascha Emanuels, anderzijds vertelt de 

schrijfster haar eigen levensverhaal. Haar dagboek maakt indringend duidelijk wat 

het betekent als een van je ouders begint te dementeren, en uiteindelijk in een 

psychogeriatrisch verpleeghuis wordt opgenomen.  

 

Annie 

Kooten, K. van (2000) 

Ludieke vertelling over de belevenissen van de dementerende moeder van Kees van 

Kooten. 

 

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. 

 

Spoorloos 

Willems-Hendrikx, A.F.C. (1999) 

Bie Uitgeverij 

Gevoelens van een dochter bij het proces van dementie bij haar moeder. 
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Mijn partner raakt de weg kwijt  

Loon, J. van (2006) 

Pearson Education  

Omgaan met dementie 

 

Informatieve websites 

 

www.Alzheimer-nederland.nl 

www.innovatiekringdementie.nl 

www.moderne-dementiezorg.nl 

www.ontmoetingscentradementie.nl 

www.mezzo.nl 

http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.innovatiekringdementie.nl/
http://www.moderne-dementiezorg.nl/
http://www.ontmoetingscentradementie.nl/
http://www.mezzo.nl/
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