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Inhoud

Op 20 april 2015 vindt het congres 
Omgaan met onbegrepen (pro-
bleem)gedrag plaats. In deze Arena 
leest u interviews met prominente 
sprekers op dit congres, die voor-
uitstrevende ideeën hebben om 
het gedrag van cliënten positief te 
beïnvloeden.

Meer weten over actuele  
ontwikkelingen over onderwerpen  
in de langdurige zorg?
Word dan vriend op Facebook, volg 
ons op Twitter of discussieer mee op 
LinkedIn.
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Gegevens uit deze uitgave mogen uitsluitend met  
toestemming van StudieArena worden overgenomen.
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Voorwoord

Cliënten die dag en nacht roepen, 
dwalen of apathisch in een stoel 
zitten. Het komt helaas veel voor 

in de ouderenzorg, vooral bij mensen 
met dementie. Als een cliënt dergelijk 
gedrag vertoont, blijkt dit voor henzelf 
en zijn omgeving vaak erg belastend en 
stressvol te zijn.
Een goede analyse van het gedrag is 
essentieel om te weten wat de oorzaak 
van het gedrag is, zodat je vervolgens de 
juiste interventie toe kunt passen. Soms 
is de oorzaak van het gedrag bij de cliënt 
zelf te vinden (lichamelijk of psychisch), 
maar het gebeurt ook dat de omgeving 
van de cliënt het ongewenste gedrag 
oproept. Als je het gedrag als uitgangs-

punt neemt en niet op zoek gaat naar 
de achterliggende oorzaak, bestaat het 
gevaar dat je te snel gebruik maakt van 
ingrijpende interventies als vrijheidsbe-
perkende maatregelen of de inzet van 
psychofarmaca. Het kan anders!

Veel probleemgedrag kan voorkomen 
worden door eerder te signaleren of een 
cliënt last heeft van bijvoorbeeld pijn, 
een delier of depressie. Er bestaan vele 
alternatieve en creatieve oplossingen 
om probleemgedrag aan te pakken. 
Hoe kun je zorgen dat je de  inrichting 
aanpast waardoor bewoners positieve 
prikkels krijgen en gestimuleerd worden 
om meer te bewegen? Op welke manier 

is onwenselijk gedrag af te leren? Hoe 
kom je tot een integrale aanpak om 
probleemgedrag aan te pakken? Welke 
rol kan de mantelzorger hierbij spelen? 
Met dit magazine willen we u graag 
inspireren over hoe u het gedrag van uw 
cliënten positief kunt beïnvloeden. Wilt 
u hier meer over weten? Meld u aan 
voor het landelijk congres Omgaan met 
onbegrepen (probleem) gedrag in de 
ouderenzorg. Ik wens u veel leesplezier 
toe met deze Arena. 

WENDIE ZWARST 
Programmamaker 
StudieArena

‘Omgaan met  
gedragsverandering’

VOORWOORD

Eindredactie Jeroen Meeder, 
Paula Vrolijk-de Vries, Wendie 
Zwarst 
Redactie Saskia Ridder
Marketing Paula Vrolijk-de Vries 

Vormgeving Nanda Alderliefste
Fotografie Edwin Weers

Prettig wonen is  
de beste remedie

Acht kernelementen 
bieden houvast bij  
onbegrepen gedrag

Kleine dingen 
kunnen iemand 
zijn identiteit 
weer teruggeven
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Wat doe je als cliënten ongewenst gedrag vertonen? Of als je 

gedrag niet begrijpt of problemen oplevert? Veel verzorgenden 

worstelen met deze vraag. Ouderenpsycholoog Maritza Allewijn 

adviseert om vooral niet meteen te willen handelen. “De kunst 

is om met elkaar goed naar het gedrag te kijken, zonder het te 

willen interpreteren. Eigen irritaties, wensen en normen moeten 

op zo’n moment dus even uitgezet worden.”

Maritza Allewijn  - directeur PgD en ouderenpsycholoog Vivium Zorggroep

Een goede analyse 
verdient zich terug

Iedereen weet dat het belangrijk is om 
gedrag goed te analyseren en er zijn 
rapporten vol met protocollen en richt-

lijnen geschreven over hoe dit te doen. Toch 
is het nog geen gemeengoed in de zorgsector. 
GZ-psycholoog Maritza Allewijn erkent dit 
en hoopt zorgprofessionals te verleiden om 
wel met elkaar die gedegen analyse te maken. 
Maritza: “Het levert namelijk zo veel op, het 
is echt de moeite waard. Iedereen heeft kennis 
in zich, maar niemand weet alles.”

KRITISCH EN NIEUWSGIERIG
Maritza legt verzorgenden of andere pro-
fessionals wel eens een casus voor waar ze 
vervolgens een analyse van moeten maken. 
“Het mooie is dat je van tien verschillende 
deelnemers ook tien verschillende analyses 
krijgt. Die kunnen dus nooit allemaal hele-
maal goed of helemaal fout zijn. De les? Leer 
van elkaar, deel elkaars expertise, stem af, stel 
elkaar vragen, wees nieuwsgierig naar elkaars 
ervaringen en blijf vooral ook kritisch op je 
eigen handelen en denken.” Dat laatste is vaak 

lastig, erkent Maritza: “Onze eigen normen en 
waarden over hoe iets ‘hoort’, zitten heel diep 
in ons verankerd en ook regels en gewoontes 
kunnen sterk in een organisatie geworteld 
zijn. Terwijl we ons er bewust van moeten 
zijn dat de omgeving of ons eigen gedrag ook 
van invloed is op gedrag van de cliënt. Bo-
vendien: vanuit de relatie die je met een cliënt 
hebt, kleur je de interpretatie van zijn gedrag 
in. Iemand met wie je veel moeite hebt, zal je 
anders beoordelen dan iemand met wie je een 
prettig contact hebt. Het vereist moed, geduld 
en wilskracht om daar naar te kijken en om 
open te staan voor een andere zienswijze.”

PAS OP DE PLAATS 
Bij de meneer die maar over de gangen 
dwaalt, moet je dus goed onderzoeken of 
de meneer daar zelf onder lijdt, of dat je het 
vooral zelf vervelend vindt. Ook kijk je of het 
wellicht een uiting is van een andere klacht. 
Zit er verveling onder? Angst? In welke 
situatie is meneer wel rustig? Op welk gedrag 
reageert hij goed? Wordt hij onrustig bij 

CONGRESTIP VAN  
MARITZA ALLEWIJN
 “In sessie 2.6 is er aan-
dacht voor gedragsproble-
men bij niet-aangeboren 
hersenletsel. Hoe bevor-
der je aanpassing aan zo’n 
ingrijpende verandering, 
zowel van degene die het 
overkomt als nabije ande-
ren? Daar hoop ik in deze 
workshop veel over te we-
ten te komen.”
  
MEER WETEN 
OVER ANALYSEREN? 

bepaalde mensen? En ook belangrijk: zijn er 
wellicht fysieke ongemakken waardoor me-
neer het vervelend vindt om te zitten? Marit-
za: “Het klinkt heel vanzelfsprekend om jezelf 
en elkaar deze vragen te stellen, maar in de 
praktijk zien we dat er - vaak door tijdsdruk 
-  snel naar maatregelen als gesloten deuren 
of medicijnen wordt gegrepen. Ik adviseer 
om op zo’n moment echt even een pas op de 
plaats te maken. Die investering verdien je 
later namelijk dubbel en dwars terug.”

OMGANGSOVERLEG
Een goed werkende vorm om gestructureerd 
en multidisciplinair te werken, is het om-
gangsoverleg. Steeds meer instellingen doen 
dit met succes. Familie of andere naasten 
kunnen ook in dit overleg plaatsnemen, want 
ook zij hebben veel kennis van de persoon 
waar het om gaat. Marita: “Ik hoor dat profes-
sionals het heel prettig vinden om echt de tijd 
te nemen om vanuit alle disciplines cliënten 
te bespreken. Men ervaart meer begrip voor 
elkaars positie. De arts krijgt meer informatie 
uit de dagelijkse praktijk en de verzorgenden 
krijgen nuttige feedback van de psycholoog, 
bijvoorbeeld over hoe zij om kunnen gaan 
met onbegrepen gedrag. En omdat alle stuk-
jes informatie samengevoegd worden, wordt 
de puzzel compleet. Daardoor kunnen er be-
tere en vooral ook goed op elkaar afgestemde 
interventies worden gekozen.”

PROCES VAN LANGE ADEM
Maritza wel een voorbehoud voor al te hoge 
verwachtingen. “Verwacht in mijn workshop 
geen kant en klare tips om beter om te gaan 
met probleemgedrag. Die tips bestaan name-
lijk niet. Iedere situatie, cliënt, verzorgende 
en omgeving is immers uniek en verdient 
maatwerk. Ik laat mensen wel ervaren wat het 
oplevert als je samen methodisch en ge-
structureerd een situatie onderzoekt. En ook 
hierbij beloof ik geen onmiddellijk succes; 
we noemen het niet voor niets onbegrepen 
gedrag. Het is een proces van lange adem, 
van onderzoeken, ontdekken en proberen. 
Maar wat ik van iedereen hoor, is dat het 
onderzoeksproces zelf ook heel waardevol is. 
Men ervaart meer begrip en zorg voor elkaar. 
Ik vind dat heel belangrijk, want het werken 
met deze doelgroep kan zwaar en emotioneel 
belastend zijn. ”

‘Ik zie, ik zie, wat jij anders ziet’

LEES HET 
CONGRESPROGRAMMA
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Allereerst stelt Carien dat er op 
zich niets nieuws in de kernele-
menten staat. “In de kern gaat 
het om methodisch werken: 

signaleren, analyseren, evalueren en multi-
disciplinair werken. Dat moet voor iedereen 
bekend terrein zijn. Waarom dan toch de 
kernelementen opgesteld? Er waren al vele 
richtlijnen en protocollen, bijvoorbeeld van 
beroepsgroepen, maar we merkten dat deze 
niet altijd nageleefd werden. Vaak waren ze 
te theoretisch opgesteld, of leverden te veel 
papierwerk op. Met de kernelementen heb-
ben we de bestaande richtlijnen praktischer 
en beter hanteerbaar willen maken zodat ze 
eenvoudiger na te leven zijn.”

KEN JE CLIËNT
Afgelopen najaar toetste de Inspectie de ker-
nelementen bij twintig instellingen. Carien 
kan nog geen conclusies trekken – het rap-
port is nog in de maak -, maar wil wel enkele 
eerste indrukken delen. “Op zich werden alle 
kernelementen wel ergens gevonden, maar 
nooit alle acht op een plek. Daarnaast viel op 
dat er veel aandacht is voor het signaleren 
van onbegrepen gedrag, maar dat de zoek-
tocht naar de oorzaken vaak nog beperkt 
is. Ook zien we dat de multidisciplinaire 
structuur eigenlijk overal wel op orde is, maar 
dat de cliënt op veel plekken slecht is verte-
genwoordigd.” Dit laatste is volgens Carien 
belangrijk. “We moeten de cliënt beter leren 
kennen, zodat we scherper in beeld krijgen 
waarom iemand bepaald gedrag vertoont en 
wat voor interventies zouden kunnen werken. 
Ken je cliënt! Hiervoor hebben we de kennis 
van vertegenwoordigers, mantelzorgers en 
andere naasten hard nodig.”

OMGEVING 
De Inspectie maakt steeds vaker gebruik van 
observatie als onderdeel van het toezicht, 
zeker in de dementiezorg. “Cliënten kun-
nen vaak zelf niet aangeven hoe zij de zorg 
ervaren. Observatie in een huiskamer kan 
dan veel informatie geven. Wat we signaleer-
den is hoe arm de omgeving vaak is. Mensen 

zitten stil, er is weinig te zien en er gebeurt 
niet veel. Terwijl uit onderzoek steeds vaker 
blijkt dat de omgeving een bepalende factor is 
voor hoeveel last iemand heeft van dementie. 
Daarom besteden we hier ook veel aandacht 
aan. Wat kun je met de omgeving? Welke 
prikkels werken positief en kunnen mensen 
aanzetten tot bewegen en activeren? En welke 
rol heeft jouw gedrag op een cliënt, want als 
zorgprofessional ben jij zelf ook onderdeel 
van de omgeving.”

MEER SCHOLING
Een ander aspect wat de inspectie opviel was 
dat cliënten het meeste contact hebben met 
het lager opgeleide personeel; de stagiaire, de 
koffiedame, de vrijwilliger. Carien: “Hoger 
opgeleid zorgpersoneel heeft vaak adminis-
tratieve taken op kantoor, terwijl wij ze liever 
meer op de werkvloer zien. Wij pleiten ook 
voor meer scholing. Meer deskundigheid 
inspireert en geeft je tevens meer handvatten 
om te signaleren, te analyseren, psychosociale 
interventies te bedenken en te evalueren. Als 
het management op dit alles een goede visie 
formuleert en teams stimuleert om met de 
kernelementen aan de slag te gaan, zien wij 
de komende toezichtrondes met alle vertrou-
wen tegemoet.”

Carien Geertse - senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg

ACHT KERNELEMENTEN 
BIEDEN HOUVAST BIJ 

ONBEGREPEN GEDRAG

CONGRESTIP:
PAUL KNIPPERS, 
consulent CCE geeft 
tijdens het congres 
Omgaan met (onbegre
pen)probleemgedrag 
in de ouderenzorg de 
sessie 3.10 Leren van 
Casussen. 
Dit is een methode om 
aan de hand van actuele 
casuïstiek probleemge-
drag te analyseren. Met 
tekst, beeld en geluid 
wordt een casus van een 
cliënt besproken. Wat is 
het probleem, wat is de 
oorzaak en hoe is het 
probleemgedrag staps-
gewijs aan te pakken. 
Ook het resultaat komt 
in beeld: hoe gaat het nu 
met de cliënt? Vervolgens 
leer je deze methodiek 
toe te passen aan de 
hand van zelf ingebrachte 
casuïstiek.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil meer aandacht voor onbegrepen 
gedrag bij dementie. Tijdens het congres Omgaan met onbegrepen (probleem)

gedrag dat StudieArena in 2014 organiseerde, werden acht kernelementen gepre-
senteerd waar de inspectie op gaat controleren. Afgelopen najaar werden deze 
kernelementen voor het eerst in een inspectie opgenomen. Senior inspecteur 

Carien Geertse deelt graag haar eerste indrukken. 

‘Welke rol heeft jouw gedrag op een cliënt?’

TIP! Lees het 
hele rapport hier 

8 kernelementen  
in kernwoorden
1.  tijdig signaleren om escalatie te  

voorkomen
2.  gedegen analyse op lichamelijk,  

psychisch en sociaal terrein
3. multidisciplinair werken
4.  aanpakken van de oorzaak van het 

gedrag en niet het gedrag zelf
5.  psychosociale interventies hebben 

voorkeur boven psychofarmaca
6.  psychofarmaca toepassen volgens 

richtlijnen
7.  betrekken van familie en mantel-

zorg bij analyse en aanpak
8. evaluatie van behandeling
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Iedereen in de zorg erkent dat gestructureerd, 
methodisch en multidisciplinair werken 
probleemgedrag bij mensen met dementie 
kan verminderen. Sandra: “Dit ook daadwer-
kelijk doen blijkt niet altijd eenvoudig. Grip 
biedt echter een goed werkbaar en praktisch 
programma. Grip zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat alle betrokkenen zoals arts, psycholoog 
en verzorgenden, met hetzelfde program-
ma werken. Zo help je elkaar om een echt 
grondige analyse te doen en bijvoorbeeld het 
behandeldoel expliciet vast te stellen. Daar-
naast zijn er signaleringsfuncties ingebouwd, 
waardoor evaluatiemomenten niet meer 
vergeten kunnen worden.” 

GOEDE RESULTATEN
In het onderzoek zijn goede resultaten 
behaald. Sandra: “Een van de belangrijkste 
aspecten vind ik dat zorgteams veel beter 
gaan kijken naar de oorzaken van gedrag, 
dan naar het gedrag zelf. De meneer die 
door zijn onrust veel overlast veroorzaakte, 
bleek zich gewoon stierlijk te vervelen. Pillen 
versuften hem, maar haalden de oorzaak 
natuurlijk niet weg. Door via het programma 
echt goed te signaleren en analyseren is er 
een veel effectiever en prettiger behandeling 
voor hem bedacht.” Sandra en haar team 
zijn op dit moment het programma verder 
aan het ontwikkelen. Eind 2015 wordt er een 
implementatiepakket op de markt gebracht 
met een webbased digitale versie van het 
zorgprogramma. 

Sandra Zwijsen - onderzoeker VUmc en psycholoog bij st. QuaRijn 

Programma ‘Grip’  
behaalt mooie resultaten

CONGRESTIP VAN 
SANDRA ZWIJSEN
“Ik vind de sessies 1.3  
en 2.3 over depressie  
en apathie interessant. 
Depressie presenteert 
zich bij dementie vaak 
anders dan bij mensen 
zonder hersenaandoe-
ning. Wanneer is iemand 
‘gewoon’ verdrietig of 
teruggetrokken, en  
wanneer is het een  
depressie? Die vraag krijg 
ik vaak in de praktijk. Ik 
ben benieuwd of ik daar 
in deze sessie een  
antwoord op krijg.” 

De resultaten van het programma ‘Grip op Probleemgedrag’ zijn veelbelo-
vend: een daling van rusteloosheid, depressie en apathie en een verminde-

ring van medicijnen als antipsychotica en antidepressiva. Zorgpersoneel 
ervaart bovendien een verbetering van de werktevredenheid. Psychologe 

Sandra Zwijsen promoveerde onlangs op dit programma. 

‘Kijk naar de oorzaak van gedrag’

LEESTIP! 
Lees hier over het  

zorgprogramma ‘Grip  
op Probleemgedrag’  

IS HET ZO ERNSTIG DAT JE ALARM 
MOET SLAAN?
“Er zijn zorginstellingen waar ik echt de goe-
de beweging zie, letterlijk en figuurlijk. Maar 
de cijfers blijven confronterend: van alle 
mensen in verpleeghuizen is 95% inactief. Dit 
betekent dat ze het minimum aan twee keer 
per jaar twintig minuten bewegen niet halen. 
Nederland is kampioen gesloten deurenbe-
leid, we laten mensen in hun stoel zitten of in 
bed liggen en vinden het vervolgens raar dat 
ze probleemgedrag gaan vertonen. Ik vind 
dat een volstrekt normale reactie; je zou er 
zelf toch ook gek van worden om niets om 
handen te hebben? Mensen in verpleeg- en 
verzorgingshuizen en al die ouderen die nog 
thuis wonen, moeten tot beweging verleid 
worden. Verveling en inactiviteit is een bron 
van veel problemen.”

MAAR ER GEBEURT TOCH AL HEEL 
VEEL?
“Ja, initiatieven en innovaties genoeg. Dat 
moedig ik ook heel erg aan en op veel plek-
ken slagen projecten. Maar wat zie je ook 
gebeuren? Er wordt een beweegtuin geopend, 
maar na enkele weken zitten de ouderen in 
de tuin en zie je zorgverleners en vrijwilligers 
rennen en vliegen met kopjes koffie. Mensen 
kijken naar de tuin, in plaats van erin te be-
wegen. Of erger, de tuin wordt helemaal niet 
meer gebruikt. Soms komt het omdat de tuin 
door een plaatselijke hovenier is aangelegd in 
plaats van door een specialist. Vaker nog zie 
je dat de tuinen niet goed gebruikt worden. 
Ideeën en beleidsplannen zijn er meer dan 
genoeg, voorzieningen worden getroffen, 
maar het schort in de uitvoering. Een mooie 

Ruud Dirkse - Auteur, trainer en directeur van zorginnovatiebureau DAZ

‘Verveling en inactiviteit is  
een bron van veel problemen’
Veel oudere mensen, zeker mensen met dementie, bewegen heel weinig. Ruud Dirkse  

van zorginnovatiebureau DAZ maakt zich hier boos om. “Ik zie het nog te veel: mensen ver-
velen zich enorm en willen op pad. Maar familie en personeel van zorginstellingen zijn bang 
dat ze verdwalen. Of dat er ongelukken gebeuren. Ja natuurlijk kan dat gebeuren. Maar de 
gevolgen van de huidige zorgaanpak zijn veel ernstiger.”  En dus luidt Ruud de noodklok.

‘Bewegen is geen 
therapie, maar 
een essentieel 
onderdeel van 
ieders dagelijks 

leven’

CONGRESTIP VAN  
RUUD DIRKSE 
“In sessies 1.8 en 2.8 
vertellen Lenie Vermeer 
en Paul Timmers meer 
over bewegen en active-
ren bij mensen met  
gedragsproblemen. 

tuin is een begin van een veranderproces, niet 
het eind. Dat is een gemiste kans en zonde 
van de investering.”

WAT IS ER NODIG OM OUDEREN 
MEER TE LATEN BEWEGEN?
“Er moet ten eerste meer bekendheid komen 
over het belang van bewegen, waarom het 
zo goed is om te blijven bewegen. Luister 
hiervoor naar de bevlogen neuropsycholoog 
Erik Scherder. Ik kan het niet beter verwoor-
den dan hij. Ik denk verder dat verzorgenden 
een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de 
beweegstimulering, door bewegen in allerlei 
dagelijkse handelingen te stimuleren. De 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
gaat vanaf 2015 met de bouwstenen toetsen 
of bewegen een integraal onderdeel is van het 
zorgplan. Terecht vind ik. Maar ook hier zeg 
ik: dit op papier zetten is niet voldoende. Er is 
een cultuurshift nodig: naar minder over-
nemen en verantwoord risico’s nemen. Daar 
gaat tijd overheen en er is training voor no-
dig. Goede voorbeelden kunnen inspireren. 
Een eerste stap maak je al door jezelf af te 
vragen: wat kan iemand zelf? In de dagelijkse 
handelingen kun je iemand namelijk heel veel 
laten bewegen, dat hoeft dus echt niet van een 
uurtje fysiotherapie te komen. Bewegen is 
geen therapie, maar een essentieel onderdeel 
van ieders dagelijks leven.” 

>> LEES MEER

LEES HET 
CONGRESPROGRAMMA
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Verzorgenden kunnen in een lastige spagaat 
terechtkomen. De verlangens van de familie 
kunnen strijdig zijn met de wensen van de 
cliënt en als professional kun je ook zo je 
ideeën hebben over wat goed is voor iemand. 
Dorothea noemt het voorbeeld van de man 
die zijn hele leven overtuigd vegetariër was, 
maar nu enorm geniet van een gehaktballetje 
en die zelfs bij de buurvrouw wegpikt als hij 
er niet zelf een geserveerd krijgt. Zijn familie 
wil echter vasthouden aan zijn vegetarische 
principes. Wat doe je dan als verzorging? 
Dorothea: “Een lastige kwestie, want wat is 
belangrijker: wat de man nu fijn vindt of wat 
hij vroeger belangrijk vond? Een oplossing 
zou kunnen zijn om een vegetarische bal te 
bereiden, omdat je dan recht doet aan beide 
belangen. Nog ingewikkelder wordt het ech-
ter als een cliënt in het verleden altijd heeft 
gezegd dat hij liever dood gaat of niet meer 
behandeld wil worden als hij zijn familiele-
den niet meer herkent of erg ziek is, maar 
eenmaal in die fase absoluut geen ongelukki-
ge indruk maakt. Wat doe je dan? Bij ziekte 
niet meer behandelen? Respecteer je zijn 
eerder uitgesproken wens? Of kijk je naar de 
persoon nu?” 

COMPLEXE BELANGEN
Zorgprofessionals hebben volgens Dorothea 
de taak heeft om betrokkenen te laten besef-
fen dat iedereen een ander perspectief heeft. 
“Als zorgverlener heb je een actueel gerichte 
blik, terwijl naasten hun historische bagage 
hebben en veel verdriet en onmacht kun-
nen ervaren door het contrast met hoe hun 
geliefde vroeger was.  De belangen zijn vaak 
complex, vervlochten en emotioneel beladen. 

Begrip hiervoor is een belangrijke eerste stap. 
Luister goed naar verhalen over de persoon 
die iemand was zodat jij ook inzicht krijgt in 
het perspectief van de familie, maar ga ook in 
gesprek over de huidige belangen. Jij bent als 
professional namelijk verantwoordelijk voor 
de persoon die hij nu is. Sommige cliënten 
zijn misschien niet meer wilsbekwaam, maar 
dit betekent niet dat ze geen wil meer hebben. 
Neem uitingen serieus en leg dit ook uit naar 
naasten.” 

FAMILIEVERBANDEN
Dorothea deed veel onderzoek naar dit soort 
ethische dilemma’s. “De vraag is altijd ‘hoe 
doe je recht aan iemand wie hij nu is, in het 
licht van wie hij vroeger was’. We hebben 
allemaal de wens dat onze laatste hoofdstuk-
ken passen bij de rest van ons leven, maar 
ouderdom in het algemeen en dementie in 
het bijzonder, kunnen aan het eind van ons 
leven voor een andere wending zorgen. Wat 
echter heel nadrukkelijk uit ons onderzoek 
naar voren kwam is het belang van familie-
verbanden. Uit de tientallen interviews die 
we deden, bleek dat mensen het meest bang 
zijn voor eenzaamheid, voor het wegvallen 
van de band met familieleden. Een heel 
belangrijke taak van zorgprofessionals is wat 
mij betreft dan ook het helpen onderhouden 
van de sociale relaties. Help familieleden het 
belang hiervan in te zien, ondersteun ze bij 
de emotionele verwerking van het verande-
rende contact. En laat hen inzien dat vreemd 
gedrag, onbegrip en misverstanden horen bij 
het ziektebeeld, maar dat hun geliefde nog 
steeds gezien wil worden.”

Dorothea Touwen - Ethiek & Recht van de Gezondheidszorg LUMC 

Morele dilemma’s zorgen 
voor lastige spagaat

CONGRESTIP VAN 
DOROTHEA TOUWEN
Ik tip graag sessie 3.8 
‘Mantelzorgparticipatie 
en persoonsgerichte 
zorg’. Ouderen maken 
deel uit van een familie-
verband en dat is heel 
belangrijk voor hen. Ook 
praktisch verwachten we 
veel van familieleden, als 
mantelzorgers. Het is dus 
belangrijk om zorgvuldig 
om te gaan met familie-
leden en goed naar hen 
te luisteren. Zij moeten 
op een heel eigen manier 
een plaats krijgen in het 
zorgteam rond de cliënt.”

MEER WETEN OVER  
MORELE DILEMMA’S?

Het gedrag van mensen kan door dementie veranderen, zelfs zodanig dat het 
niet meer strookt met het gedrag van de persoon die ze vroeger waren. Dit 

brengt morele dilemma’s met zich mee, ook voor zorgprofessionals. Hoe kun je 
goede zorg leveren en tegelijkertijd recht doen aan de eigenheid en de wensen 

van de oudere zelf en van zijn naasten? Dorothea Touwen van de faculteit Ethiek 
en Recht in de Gezondheidszorg van het LUMC deed er onderzoek naar.

De belangrijkste boodschap in de sessie ‘Let’s talk about sex’ is dat door demen-
tie de behoefte aan seksualiteit en intimiteit niet verdwijnt. En dat je dit onder-
werp als professional bespreekbaar moet maken. Dat dit niet altijd makkelijk 

is, erkennen sessieleiders Riët Daniël, GZ-psycholoog en lector psychogeriatrie 
Frans Hoogeveen. Samen met de deelnemers verkennen zij de mogelijkheden.

CONGRESTIP: 
Frans Hoogeveen ver-
zorgt twee sessies tijdens 
het congres Omgaan met 
onbegrepen (probleem)
gedrag in de ouderen-
zorg. 

LEES HET 
CONGRESPROGRAMMA

LEES HET 
CONGRESPROGRAMMA
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Frans Hoogeveen - GZ-psycholoog en lector psychogeriatrie 

Seksualiteit: maak het  
bespreekbaar

Uit onderzoek blijkt dat cliënten en hun 
partners verwachten dat de professional het 
initiatief neemt om seksualiteit ter sprake 
te brengen. Een enkele deelnemer geeft aan 
dat bij haar werkgever seksualiteit standaard 
met cliënten besproken wordt. “De wensen 
zijn divers en we doen ons best om deze in te 
willigen. Af en toe schakel ik iemand in die 
seksuele diensten verleent, ook regel ik soms 
een vibrator of een Playboy”. Iemand anders 
is verrast dat cliënten wachten op het initia-
tief van de professional. “Het feit dat ik dit nu 
weet, helpt mij zeker om voortaan de eerste 
stap te nemen.”

WOORDKEUZE BELANGRIJK
Het bespreken van seksualiteit staat echter 
niet bij alle instellingen op de agenda. Een 
van de  deelnemers voelt zich dan ook echt 
wakker geschud door de sessie. “Het is toch 
bizar, we vragen de meest intieme dingen aan 
onze cliënten. Heeft u gepoept, zijn er schul-
den? Maar over seks hebben we het nooit.” 
Haar buurvrouw vult aan. “Het staat bij ons 
ook niet eens op ons lijstje met gesprekspun-
ten. Ik ga dat echt aan de orde stellen.” 
Op de vraag hoe je dit gevoelige onderwerp 
bespreekbaar kan maken, oppert iemand om 
de term ‘intimiteit’ te gebruiken in plaats van 
‘seksualiteit’. “Het komt iets minder bedrei-
gend over en ik voel me er zelf ook prettiger 
bij.” 

EEN PAAR TIPS OM  
SEKSUALITEIT  
BESPREEKBAAR TE MAKEN

1.  Neem zelf het initiatief; cliënten 
verwachten dit.

2.  Zorg voor een veilige en rustige om-
geving.

3.  Vraag altijd toestemming om het te 
bespreken. Hiermee geef je iemand 
ook de kans om ‘nee’ te zeggen.

4.  Geef aan dat het misschien on-
gemakkelijk is, maar dat jij ervoor 
open staat om er over te praten.  
Nu of op een later moment.

5.  Gebruik eventueel een openingszin 
als ‘bij ons gaan we met alle bewo-
ners dit gesprek aan’ of ‘uit onder-
zoek blijkt dat intimiteit een belang-
rijke behoefte is bij veel ouderen’.

6.  Gebruik woorden waar jullie je  
allebei bij op je gemak voelen.

http://bit.ly/1E1YbF1
http://bit.ly/1E1YbF1


In de spotlightsIn de spotlights

SESSIE 1.1

PIJN ALS OORZAAK 
VAN PROBLEEM
GEDRAG
Mensen met gevorderde dementie laten 
vaak moeilijk hanteerbaar gedrag zien. 
Er zijn veel factoren die dit kunnen 
veroorzaken. Van de mogelijke oorza-
ken krijgt pijn meestal weinig aandacht. 
Mensen met dementie kunnen niet 
altijd goed duidelijk maken dat ze pijn 
hebben. Hoe kun je als zorgverlener 
pijn herkennen en zo mogelijk vermin-
deren? Tijdens deze workshop krijg je 
aan de hand van de Sta Op! methode, 
filmmateriaal en casuïstiek meer inzicht 
in het herkennen van en inspelen op 
pijn.

MARJOLEINE PIEPER
onderzoeker EMGO+ Instituut 
VUmc 
SANDRA BLOMMESTEIN 
verpleegkundige en trainer  
STA-OP! methodiek Amstelring

SESSIE 1.10

STEMMINGS
MANAGEMENT

Het welbevinden van de cliënt hangt sa-
men met mogelijke ontsporing van ge-
drag. Hoe bewaak je het welbevinden? 
Hoe kun je stress en stemmingswisse-
lingen zien aankomen en daar adequaat 
op reageren? Vroegtijdige herkenning 
van gedrag dat dreigt te ontsporen biedt 
de mogelijkheid om preventief te han-
delen. Hoe doe je dat? Een praktische 
workshop gericht op verzorgenden.

FRANS HOOGEVEEN, 
lector Psychogeriatrie De Haagse 
Hogeschool

SESSIE 1.9 EN 2.9

AAN EN AFLEREN 
(PROBLEEM)
GEDRAG

Gedragsverandering hoort onvermijde-
lijk bij dementie. Gedrag wordt in be-
langrijke mate veroorzaakt door de om-
geving. Hoe kan je de oorzaken van het 
ontstaan van gedrag wegnemen en kan 
je moeilijk hanteerbaar gedrag bijsturen. 
Het lerend vermogen van mensen met 
dementie kan hierbij behulpzaam zijn. 
In deze sessie gaan we aan de slag met 
het toepassen van het lerend vermogen 
bij ‘lastig gedrag’ als boosheid, roepen en 
dwalen.

RUUD DIRKSE, 
auteur, trainer en directeur  
zorginovatiebureau DAZ

SESSIE 3.11

CREATIVITEIT ALS  
OPLOSSING VOOR 
ONGEWENST GEDRAG 

Hoe kan je alternatieve interventies  
bedenken voor probleemgedrag? Nacht-
zorg in pyjama om dwalende bewoners 
te stimuleren weer te gaan slapen is een 
voorbeeld van een creatieve aanpak 
waarbij de beleving en emotie van  
cliënten wordt aangesproken. Tijdens 
deze inspiratiesessie leer je out-of-the-
box te denken aan de hand van  
creatieve voorbeelden rondom het  
beïnvloeden van (ongewenst) gedrag.

HANS VAN WETTEN, 
verpleegkundige en manager PG 
Land van Horne

SESSIE 3.1

INVLOED VAN OM
GEVINGSFACTOREN 
OP GEDRAG

Gedrag van mensen met dementie is 
sterk afhankelijk van de omgeving. Dit 
komt door het verlies van het denkver-
mogen. Een gunstige (stressvrije) omge-
ving kan ongewenst gedrag voorkomen. 
Wat is een gunstige omgeving en hoe 
zorg je hiervoor? Deze workshop biedt 
vooral praktische oefeningen, waarbij 
een acteur laat zien wat de invloed van 
de omgeving is.

DIONNE SCHELLEKENS, 
opleider, trainer en adviseur  
HAN/VDO 
LINDA WILLEMS, 
trainer en acteur Generatie  
Eigen-wijze

SESSIE 1.3 EN 2.3

DEPRESSIE EN  
APATHIE 

Veel mensen die lijden aan demen-
tie zijn ook depressief. Dit gaat vaak 
gepaard met apathie. Hoe herken je 
depressie bij mensen met dementie en 
hoe voorkom je dit? Hoe ga je om met 
apathie en hoe is depressiviteit het best 
te behandelen? Deze workshop biedt 
veel praktijkoefeningen plus de inhou-
delijke achtergrond. 

MARGJE MAHLER, 
psycholoog Stichting Kalorama en 
adviseur Kennis door Verbinding

 sessies 
uitgelicht

MEER WETEN OVER HET INSPIRERENDE CONGRESPROGRAMMA MET 26 SESSIES? 
KIJK DAN OP: WWW.STUDIEARENA.NL
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FILMTIP! 
Bekijk workshop-

impressie over  
Stemmingsmanagement LEESTIP! 

Lees interview met Ruud 
Dirkse: ‘Mensen met  

dementie moeten meer 
zelf doen’ 
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Gerke stelt dat deze doelgroep naast 
razend interessant, ook een van de 
lastigste is om mee te werken. “We 

hebben het over mensen die al hun hele leven 
ruzie hebben met zichzelf en hun omgeving. 
Niet zelden zijn ze manipulatief en weten ze 
feilloos jouw zwakke plek te vinden. Mijn ad-
vies? Ga niet op zoek naar hoe het komt dat 
ze dit gedrag vertonen of wat je ertegen kunt 
doen. Hun problemen zijn vaak onoplosbaar 
en onomkeerbaar. Accepteer hun problemen, 
ze horen erbij. Het is zinvoller om te zoeken 
naar mogelijkheden om hun welzijn te verbe-
teren en om het voor jou werkbaar te maken.” 

HERKENBAARHEID
Een eerste stap is deze mensen niet vanuit het 
perspectief van hun problemen te benade-
ren, maar echt te kijken naar wie je voor je 
hebt. “Zie de mens achter zijn problemen”, 
aldus Gerke. Daarnaast is het belangrijk om 
een leefklimaat te creëren dat mensen in 
hun kracht zet. “Prettig wonen is de beste 
remedie. Zorg dus eerst voor een veilige 
woonomgeving. Hou daarom oude gewoon-
ten aan, dat is namelijk waar deze kwetsbare 
groep zich jarenlang aan vastgehouden heeft. 
De krant lezen, voetbal kijken, krulspelden 
in de ochtend, zelf de aardappels schillen, etc. 
Met dit soort herkenbare gewoonten stel je 

Gerke de Boer - auteur en verpleegkundige 

‘Prettig wonen is  
de beste remedie’

CONGRESTIP:
GERKE DE BOER 
geeft twee workshops 
tijdens het congres  
Omgaan met onbegrepen 
(probleem)gedrag in de 
ouderenzorg: sessie 3.4 
Werkdruk oorzaak van 
probleemgedrag’ en 
sessie 1.4 /2.4  
‘Gerontopsychiatrie  
in het verpleeghuis’.

Steeds vaker hebben bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen naast dementie 
ook psychiatrische problemen. Auteur en verpleegkundige Gerke de Boer interviewde  

negentig gerontopsychiatrische mensen. “Deze groep kent een enorme diversiteit; 
van depressiviteit tot zwakbegaafdheid en van gedragsstoornissen tot neurologische 

aandoeningen. Het is een razend interessante doelgroep om mee te werken.”

Landeli jk Congres 

Moderne Dementiezorg Thuis
  DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENSCHAP EN WIJKGERICHT WERKEN

 ZELFREDZA AMHEID EN VERSTERKEN SOCIALE NETWERK

 EMOTIELEVEN EN GEDR AGSVER ANDERING

  BIJZONDERE A ANDACHT VOOR O.A . DAGBESTEDING, WERK, WONEN,  
GELOOF, BEWEGEN EN ETEN

mensen in staat om zich te hechten, dat vormt 
de basis. Besef dat wonen een werkwoord is. 
Dit betekent dat het wonen georganiseerd 
moet worden. Hiervoor is structuur nodig en 
afspraken, zeker omdat deze mensen hechten 
aan vaste gewoonten. Consequent en be-
trouwbaar handelen van het zorgteam is dan 
ook essentieel.”

RELATIE 
Het sociale netwerk van deze mensen was 
in veel gevallen beperkt en wordt nu verder 
uitgedund. Daarnaast wordt het toch al be-
perkte aanpassingsvermogen verder aangetast 
door ouderdom of dementie; ze verliezen 
nog meer de grip op het leven. Gevoelens 
van eenzaamheid, angst en verdriet zijn vaak 
groot. Gerke: “De relatie met jou als verzorger 
is dan ook heel belangrijk. Investeer hierin, ga 
voor gezelligheid en doe leuke dingen met de 
cliënten. En zorg dat er namens de cliënt een 
kaartje wordt gestuurd naar een jarig klein-

kind of organiseer dat er gegeten wordt met 
een kennis. Help zo de relatie met belangrijke 
familieleden of vrienden in stand te houden.” 

STEUN ELKAAR
Tot slot benadrukt Gerke dat zorgprofessio-
nals elkaar moeten steunen. “Deze mensen 
kunnen het beste in me boven halen, maar 
soms voel ik me wanhopig en weet ik niet 
meer wat ik moet doen. Ga er maar vanuit dat 
iedereen dat heeft. Steun elkaar daarom! Hoe 
beleef je de zorg voor deze mensen? Wat heb 
je nodig om het werkbaar te houden? Als je 
hier samen een weg in kunt vinden, geeft wer-
ken met deze mensen heel veel voldoening.”

‘Zie de mens achter zijn problemen’

CONGRES-
TIP! 

Landelijk congres 
Gerontopsychiatrie 

september 2015  

       15 JUNI 2015 - SPANT! IN BUSSUM  

    Meer informatie? Kijk op www.studiearena.nl
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Het onbegrepen (probleem)gedrag 
van iemand met dementie zorgt voor 
een verstoring van de relatie met zijn 
naasten. Rob Winkens: “Dat maakt de 
zorgtaak voor de mantelzorgers extra 
zwaar. Het is dan ook hard nodig om 
mensen die deze belangrijke zorgfunctie 
op zich nemen, extra te ondersteunen. 
Dat kan bijvoorbeeld door psycho-edu-
catie en door tips en adviezen te geven 
hoe om te gaan met dit gedrag. Ik kom 
regelmatig bij mensen thuis om de situ-
atie te analyseren en op basis daarvan 
hulp te bieden. Hierbij probeer ik altijd 
de relatie weer te herstellen, want deze 
is vaak verstoord. Een goede inter-
persoonlijke relatie draagt bij aan het 

welzijn van beiden, ook de draagkracht 
van de mantelzorger wordt verhoogd. 

ESCALATIE VOORKOMEN
Soms lijkt de oplossing heel simpel. 
Rob vertelt over het echtpaar waarvan 
de vrouw met dementie steeds meer 
agitatie en verbale agressie liet zien. 
“De altijd al dominante vrouw ging drie 
keer per week naar de dagbehandeling, 
maar de dagen thuis waren een te zware 
belasting voor haar echtgenoot. Uit de 
analyse bleek waar mevrouw van hield 
en wat de-escalerend werkt. Ik heb toen 
voorgesteld om ’s middags samen twee 
uurtjes, met een borreltje erbij, nostalgi-
sche tv te gaan kijken.  

De vrouw ontspande hierdoor. Zo 
ontstond een natuurlijk harmonieus 
moment, de spanning nam af en de 
man kon even opladen. Met dit soort 
praktische interventies kunnen we een 
eventuele opname uitstellen of een  
escalatie voorkomen.” 

Rob stelt dat er binnen de Cicero  
Zorggroep middels inzet van het  
Consulententeam veel kennis is opge-
daan over het omgaan met onbegrepen 
(probleem)gedrag. “Het is nu tijd om 
deze kennis ook met mantelzorgers en 
eventueel betrokken zorgverleners in 
thuissituaties te delen.” 

Rob Winkens, HBO-verpleegkundige Geriatrie Gerontologie Cicero Zorggroep

MANTELZORGERS VERDIENEN  
MEER ONDERSTEUNING

CONGRESTIP VAN  
ROB WINKENS
Het zorgteam is de hoeksteen van 
de verpleeghuiszorg, dus het is 
van groot belang dat de leden van 
het zorgteam enthousiast en ge-
motiveerd blijven, ook onder druk. 
Ik denk dat sessie 1.11 ‘Team
ondersteuning en integrale 
aanpak’ hier zinvolle handvatten 
voor biedt.

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Volgens HBO-verpleeg-
kundige Geriatrie Gerontologie Rob Winkens betekent dit nogal wat voor mantel-

zorgers. “Onbegrepen (probleem)gedrag zie je bij bijna alle mensen met dementie, 
dus ook in de thuissituatie. Mantelzorgers verdienen extra ondersteuning en  

kennis om goed voor hun naasten te kunnen zorgen.”

‘Draagkracht mantelzorger vergroten’
LEES HET CONGRESPROGRAMMA

Landeli jk Congres

Zorg voor ouderen met een 
verstandelijke beperking
 DEMENTIE, ANGST EN DEPRESSIE

 BEWEGEN, VALLEN EN SLIKPROBLEMATIEK

 ONBEGREPEN GEDR AG EN ONVRIJWILLIGE ZORG

 BEGELEIDINGSMETHODIEKEN

 WMO 2015, DAGACTIVITEITEN EN WIJKTEAMS

      2 APRIL 2015, DE WERELT IN LUNTEREN

    Meer informatie? Kijk op www.studiearena.nl

Denk mee 
en win! 
StudieArena is een nieuw congres-
programma  aan het ontwikkelen 
over Gerontopsychiatrie. Graag 
willen we op het komende congres 
(in september 2015), aandacht 
schenken aan vernieuwende  
voorbeelden uit de praktijk. 

Bent u trots op een project over  
Gerontopsychiatrie in uw organisatie?
Via dit formulier kunt u inspirerende 
praktijkvoorbeelden of interessante  
onderzoeksresultaten mailen. 
Onder de inzenders die vóór 31 maart 
reageren, wordt het nieuwste boek  
verloot van Prof. dr. Erik Scherder:  
Laat je hersenen niet zitten.

DOE MEE 
EN WIN 

DIT BOEK! 

Congresagenda  
van StudieArena

2 april 2015  
Congres Zorg voor  
ouderen met een  
verstandelijke  
beperking 

20 april 2015   
Congres Omgaan  
met onbegrepen  
(probleem)gedrag  
in de langdurige zorg 

15 juni 2015   
Congres Moderne  
Dementiezorg Thuis

BEKIJK EEN IMPRESSIE 
VAN EEN STUDIEARENA 

CONGRES
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Kennis van de cliënt is van groot be-
lang voor goede persoonsgerichte zorg, 
omdat je anders gedrag of wensen 
niet goed kunt duiden. Mensen met 
dementie kunnen niet meer alles zelf 
vertellen. Maddy noemt het voorbeeld 
van de mevrouw die herhaaldelijk om 
haar zoon roept. Het schrijnende is 
echter dat lange tijd niemand wist dat 
het om haar zoon ging; men dacht dat 
ze haar hond riep. 

WEES NIEUWSGIERIG
Volgens Maddy herbergen mantelzor-
gers, maar ook casemanagers en ande-
re bezoekers een schat aan informatie. 
Wees nieuwsgierig. Wie is deze man, 
wat deed hij voor werk, wat voor hob-
by’s had hij, waar werd hij blij van? Zo 
hoorde ik over een dame die vroeger 
graag tekende. Verzorgers hebben toen 
tekenmateriaal geregeld, zodat zij uit-
genodigd werd om te tekenen. Of een 
mevrouw die nogal afwezig leek tijdens 
een karaokeavond, maar opleefde 
wanneer ze La vie en Rose van Edith 
Piaff mee mocht zingen. Deel dit soort 
informatie vooral ook met je collega’s 
en andere zorgverleners.”

IDENTITEIT TERUGGEVEN
Meer kennis over je cliënt geeft je meer 

handvatten om het welbevinden van 
hen te verhogen. Maddy: “Zoek samen 
met naasten naar mogelijkheden om 
contact te maken. Het samenstellen 
van een levensboek kan een manier 
zijn; het zorgt ervoor dat het gesprek 
op gang komt. Zo  hield een meneer 
vroeger van biljarten, en hangt er nu 
een keu aan de muur.” Maddy wil maar 
zeggen dat het om heel kleine dingen 
kan gaan die iemand weer zijn identi-
teit teruggeven.  “Kleine dingen, met 
groot effect.”

Maddy Blokland - coördinator Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP)

Kleine dingen kunnen iemand 
zijn identiteit weer teruggeven

CONGRESTIP VAN  
MADDY BLOKLAND
Ik hoorde ooit een verhaal dat een 
bewoonster een uur in haar kamer 
werd opgesloten nadat zij een ver-
zorger had betast. Ik schrok daar wel 
van. Wat doe je als bewoners seksu-
eel ontremd gedrag vertonen? Ik zou 
daar graag meer over willen horen in 
sessie 3.5 ‘Let’s talk about sex’

MEER WETEN OVER  
PERSOONSGERICHTE ZORG?

Maddy Blokland van het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie 
(NKOP) pleit ervoor om uitgebreid en herhaaldelijk bij mantelzorgers en andere 
naasten te informeren naar de geschiedenis van een cliënt. “Iemands persoon-
lijkheid wordt gedurende het leven gevormd. Je doet een cliënt dus tekort als je 

alleen kijkt naar de persoon die hij nu is.” 

‘Zorg voor meer kennis over je cliënten’

Plenaire spreker congres  20 april 2015

LEES HET CONGRESPROGRAMMA

P I J N ,  D E L I E R ,  D E P R E S S I E  E N  A PAT H I E

B E Ï N V L O E D E N  VA N  O N G E W E N S T  G E D R A G

C R E AT I E V E  I N T E R V E N T I E S

T E A M O N D E R S T E U N I N G  E N  I N T E G R A L E  A A N PA K

D E M E N T I E Z O R G  T H U I S  E N  I N  V E R P L E E G H U I S

Organisatie: In samenwerking met:
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Omgaan met onbegrepen 
(probleem)gedrag in de 
ouderenzorg

I N S C H R I J V E N :  W W W . S T U D I E A R E N A . N L

L a n d e l i j k  C o n g r e s
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20 Arena Magazine

Wilt u ook de volgende Arena ontvangen, met als 
thema Moderne Dementiezorg Thuis?

Meld u aan via: www.studiearena.nl/actueel

Like StudieArena op Facebook 

Volg StudieArena op Twitter 

Discussieer mee in groep Moderne Dementiezorg

Arena Magazine is een uitgave van
 
www.studiearena.nl   •   tel. 035 539 4005 

MEER INSPIRATIE? 
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