
Informatiebrochure
voor vrijwilligers en 
bezoekers van de 

PG afdeling



Welkom

Beste vrijwillige collega en/of bezoeker van de afdeling, 
Wij waarderen het zeer dat u tijd vrij maakt voor werkzaamheden 
of bezoek aan onze bewoners. Met dit boekje willen we u inzicht 
geven in het ziektebeeld dementie en u handvatten aanreiken  
hoe u met onze cliënten om kunt gaan.

Sinds 1 januari 2020 is de Wet 
zorg en dwang (Wzd) een feit. 
Uitgangspunt van deze wet is: 
‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat er in 
principe geen vrijheidsbeperking 
of onvrijwillige zorg mag 
worden toegepast, tenzij er 
sprake is van ernstig nadeel 
voor de cliënt of zijn omgeving.  
Meer informatie hierover kunt u 
terugvinden op: 
www.dwangindezorg.nl



Omgansvormen

We beginnen met een aantal omgangsvormen, die wij zelf als medewerkers 
hanteren en die we ook belangrijk vinden voor vrijwillige collega’s en bezoekers 
van onze cliënten. Dit om de privacy en de waardigheid van de bewoners te 
waarborgen:

• Wat op de afdelingen gebeurt en besproken wordt, blijft op de afdelingen. 
Vanzelfsprekend wordt dit niet buiten Maaswaarden besproken.

• Tenzij anders aangegeven is onze aanspreekvorm van cliënten ‘meneer, 
mevrouw en u’.

• Als u iets ziet bij bewoners wat u vreemd vindt, vraag eerst aan de 
verzorgende waarom dat is. Als voorbeeld: u ziet iemand zonder schoenen. 
Doe niet uit eigen beweging de schoenen aan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn 
dat diegene een wondje heeft.

Dementie

Onze bewoners hebben allemaal een vorm van dementie. Dementie 
is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die optreden door 
beschadigingen aan de hersenen. Het geestelijk vermogen gaat achteruit en 
er treden verschijnselen op als geheugenverlies, stoornissen in de oriëntatie, 
taalstoornissen en veranderingen in het gedrag. Er zijn verschillende ziektes die 
dementie veroorzaken. Niet elke vorm van dementie is hetzelfde, ze kunnen zich 
op verschillende manieren uiten.



De ziekte van Alzheimer is de meest 
voorkomende vorm van dementie. 
Kenmerken van de ziekte van 
Alzheimer zijn dat de verschijnselen 
zich heel geleidelijk ontwikkelen 
en de geheugenstoornis voorop 
staat. Het begint met het korte 
termijn geheugen wat niet goed 
meer werkt. Men kan geen nieuwe 
informatie meer opslaan. Dat is de 
reden dat iemand met Alzheimer 
vaak achter elkaar hetzelfde verhaal 
kan vertellen of dezelfde vragen 
stelt. Wat net verteld of gehoord is, 
wordt niet vergeten, maar het wordt 
überhaupt niet opgeslagen in het 
geheugen.

De ziekte van Alzheimer  

Begint met kleine veranderingen in 
het doen en laten. Vooral problemen 
met de aandacht vallen op.  
Later krijgt de persoon te maken 
met verwardheid en gedrags- 
veranderingen. Verschijnselen 
kunnen erg wisselen en daardoor is 
het voor de omgeving vaak moeilijk 
te begrijpen. Iemand zou het ene 
moment nog zelfstandig kunnen 
eten en het andere moment heeft hij 
of zij geen idee meer hoe hij een 
vork of lepel moet gebruiken.

Lewy body



Na de ziekte van Alzheimer is Vasculaire dementie een veel voorkomende 
vorm van dementie. Deze dementie ontstaat door een stoornis in de 
bloedtoevoer van de hersenen. De mogelijke verschijnselen die optreden 
zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen die is aangedaan. In 
tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer kunnen de geheugen- en 
oriëntatiestoornissen minder op de voorgrond staan en treden doorgaans in 
een later stadium op. Het begin is vaak plots en het verloop is trapsgewijs.  
De verschijnselen bij Vasculaire Dementie schommelen meer. De persoon zelf 
beseft en ervaart ook veel langer dat hij ziek is. Ook lichamelijke verschijnselen 
(verlamming) en spraakstoornissen kunnen voorkomen.
 

Vasculaire dementie 

Fronto-temporale dementie 

Dit is een minder voorkomende 
vorm van dementie, die vooral 
gedragsstoornissen veroorzaakt en 
op vrij jonge leeftijd kan beginnen



Omgevingszorg

Onze organisatie is geïnspireerd geraakt door Omgevingszorg. 
Dit is een visie op de invloed van de (leef)omgeving op mensen  
met dementie.  Men stelt dat 80% van het gedrag veroorzaakt wordt door de 
omgeving. Dit komt omdat mensen met dementie intuïtief en reflexmatig reageren.  
 
Het gedeelte van de hersenen waarmee we normaal gesproken keuzes 
maken en kiezen hoe we omgaan met onze emoties, het denkende 
brein, werkt niet meer goed. Mensen met dementie zijn daardoor echte 
gevoelsmensen geworden, het emotionele brein heeft het overgenomen. 
Als hun gedrag zo sterk afhankelijk is van de omgeving betekent dat, dat 
we die omgeving zo moeten inrichten dat deze een gunstige uitwerking 
op hen heeft. Deze moet zo aangenaam en begrijpelijk mogelijk zijn.    
 
Ons geheugen bestaat uit plaatjes, foto’s en taferelen. Bij  mensen met 
dementie vervagen de laatste plaatjes het eerst. Zoals we eerder schreven 
gaan ze met hun geheugen terug in de tijd. Daarom zullen ze een kamer 
die ingericht is zoals vroeger (ouderwets gezellig) eerder als prettig 
ervaren. Dat plaatje zit nog in hun hoofd, dat is een herkenbare omgeving. 
Op onze afdelingen proberen we hier zo veel mogelijk rekening mee te houden 
in de keuze van ons meubilair, schemerlampen en schilderijen.



We zien ook grote verschillen in behoeften aan prikkels bij onze bewoners. Voor 
sommigen is een stille omgeving met eventueel aangename muziek voldoende.
Anderen hebben juist meer behoefte aan beweging en geluid. Soms lopen 
mensen de hele dag rond over de gangen op zoek naar deze prikkels. Als ze 
niet meer kunnen lopen gaan ze zelfs roepen om het geluid te horen.

Het is goed om zoveel 
mogelijk voor positieve 
prikkels te zorgen, aangename 
muziek en voldoende licht. 
Negatieve prikkels moeten we 
vermijden zoals harde geluiden, 
mensen die heen en weer lopen 
en een tv die continue aanstaat.



Tips voor medewerkers en vrijwilligers

Tip 1, kijken

Kijk voor u met uw vraag of opdracht 
begint, goed naar de cliënt.  
 
Ziet hij u? Kijkt hij ergens naar? 
Staan de ogen rustig, onrustig?  
U maakt contact door samen even 
naar iets te kijken. Elkaar toe te lachen 
of even een aanraking. Benader de 
cliënt altijd van voren, zodat hij u ziet 
aankomen. Ga op gelijke hoogte 
staan of zitten. Wanneer iemand 
loopt kunt u een arm aanbieden of 
een hand aanreiken.

Wij, als medewerkers, en u als vrijwillige collega of bezoeker, zijn ook 
onderdeel van de omgeving van onze bewoners. Hoe wij ons gedragen, wat 
we doen en zeggen heeft invloed op hun gedrag. Het is dus belangrijk dat wij 
ook gunstig overkomen.

Wanneer u merkt dat iemand boos 
is, is het juist goed om iemand even 
te laten of blijf op een afstandje 
staan en nodig iemand uit voor 
bijvoorbeeld een kopje koffie. Een 
hand geven en u voorstellen, een 
knikje of iemand zijn hand warm 
maken, kan ook een ingang zijn om 
contact te maken. Zie degene met 
dementie en groet ook altijd. 



Tip 2, verleiden

Verleiden is ook een kunst die 
hoort bij een gunstige bejegening. 
Wanneer de cliënt iets niet wil, 
dan kunnen we hem proberen te 
verleiden. De wil van iemand met 
dementie is namelijk om te buigen 
omdat het een impulsieve wil is. 

Bij dwang ontstaat juist angst en 
weerstand. Als een bewoners 
bijvoorbeeld niet mee naar buiten 
wil voor een wandeling, trekt u zelf 
uw jas aan, zegt dat u lekker van 
het zonnetje gaat genieten en zin 
hebt in een bakje koffie onderweg. 
Ondertussen trekt u zijn jas aan.  
Hoe u dit zegt, is nog belangrijker 
dan wat u zegt, omdat hij op gevoel 
reageert.

Maak een activiteit aantrekkelijk 
door iemand speciaal te maken. Dit 
kan door bijvoorbeeld te zeggen: 
“Ik heb speciaal een plekje voor u 
gereserveerd”. Een uitweg geven: 
“Wanneer u het niet leuk vindt, 
breng ik u weer terug”. Soms is het 
niet vragen zinvol, omdat degene 
ook niet weet wat te verwachten en 
daardoor nee zegt. Zeg dan liever: 
“Ik kom u halen, ik neem u mee 
naar de koffie”. Laat iemand zich 
nuttig voelen en betrek iemand erbij. 
  
Men hoeft niet alles op de juiste 
manier te doen en kijk naar wat hij 
kan. Koekjes ronddelen, samen de 
tafel dekken, afwassen etc. Haakt 
iemand midden in een activiteit af, 
dan is dat ook prima. 



Tip 3, gespreksvoering

Belangrijk in de omgang met onze 
bewoners is hen niet te laten falen.  
Het is niet nodig om hem te testen 
met “Wie is er vanmiddag op 
bezoek geweest?” Vraag liever 
“Was het gezellig met uw dochter 
Joke vanmiddag?” Niet: “Wat heeft 
u gegeten vanmiddag”, maar “Heeft 
de macaroni u gesmaakt?”  De cliënt 
steeds corrigeren of tegenspreken 
confronteert hem met de dingen die 
hij niet meer weet of kan en geeft 
hem het gevoel te falen. 

Stel, een bewoner vraagt wanneer zijn moeder komt. U zou kunnen zeggen; 
“Uw moeder? Die is toch al lang dood? U bent zelf immers al 87!” In zijn 
beleving is de cliënt kennelijk terug in de tijd, hij wil zijn moeder zien.  
Dus kunt u ook vragen: “Mist u uw moeder?” of “Hoe was uw moeder, vertel 
eens…”  Of misschien wil hij gewoon even een arm om zijn schouder. U kunt ook 
een gunstige sfeer creëren door complimenten te geven over dingen die goed 
gaan en wel lukken. U kunt de levensgeschiedenis erbij halen; vraag wat de 
bewoner vroeger deed, waar hij van hield, wat zijn beroep was. De persoon die 
hij was komt tevoorschijn. 

Laat uw waardering hiervoor blijken.  
Zijn leven doet er toe, hij doet er toe!  
Hield iemand van klassieke 
muziek dan kan klassieke muziek 
een prettige prikkel zijn. Was 
iemand boer, haal er een boek 
bij over oude landbouwmachines 
en laat hem vertellen.  
Wij  moeten  samen  op 
zoektocht gaan om te kijken wat past 
bij deze persoon!



Tot slot

We hopen u op deze manier een klein beetje op weg geholpen te hebben in 
de ‘wondere wereld van dementie’. Geef de moed niet op als het allemaal 
niet meteen lukt. We zijn allemaal lerende. Heeft u vragen tijdens uw werk 
of bezoek dan horen wij dat graag. Aanspreekpunt op de afdelingen is de 
verzorgende of verpleegkundige op de huiskamer aanwezig is.  
 
Wilt u zich verder verdiepen in omgevingszorg?  
Het boek De wondere wereld van dementie van Anneke van de Plaats is 
op de afdeling aanwezig.



Maaswaarden ouderenzorg                       0416-698400            www.maaswaarden.nl


