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Die past hier niet… 
 
 

Gerontopsychiatrie in het 
verpleeghuis 

Casus mevr. Alberg (80) 
•  Vier jaar geleden opgenomen (VPH) met ernstige 

zelfverwaarlozing en achterdocht 
•  Gaat hard achteruit door dementie (vasculair): 

–  Vergeetachtig 
–  Onrustig 
–  Moppert veel 
–  “Raakt de grip kwijt” 
–  Toenemende immobiliteit (wankel ter been) 
–  Weigert medicatie (Rispedal) 

•  Raakt geïrriteerd door de correcties van haar 
medebewoners 

 

Ingewikkeld jargon 

-  Psychiatrie 
-  Gerontopsychiatrie (50+ ?) 
-  Psychogeriatrie 
-  De bejaarde psychiatrische patiënt 
-  Neurologie 

 

Nog ingewikkelder jargon 

-  Gestoord gedrag 
-  Storend gedrag 
-  Verstoord gedrag 
-  Gedragsstoornis  
-  Persoonlijkheidsstoornis 
-  Probleemgedrag 

 

Latijns jargon 

-  Morbiditeit 
-  Pre-morbiditeit  
-  Co-morbiditeit  

 

sociaal

psychisch

somatisch

Casus mevr. Visser (76) 
•  Vertoond theatraal gedrag en stelt zich aan (volgens het team): 

–  Laat zich “flauwvallen” bij de ADL 
–  Speelt medewerkers uit 
–  Bij aanraking of zorg gaat ze op de grond liggen 
–  Maakt van verzorging een gevecht (“Het is net een kat”), vooral bij 

vreemd personeel 
•  Ernstige diabetes; linkerbeen is geamputeerd 
•  Team is “ermee aan”: ernstige handelingsverlegenheid 
•  Mevrouw probeert haar omgeving te choqueren door de boel er 

met op zet onder te poepen 
•  “Je wilt de dag graag leuk met haar afsluiten maar dat lukt 

niet…” 
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Van het concert des levens… 

-  Nature 
-  Nurture 
-  Soap 
-  Damage 

 

Cure Care Complex Suffering 

No 
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Cure Care Complex Suffering 

No 

Low 
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Iets te doen hebben, ergens bij horen… 

Men heeft al 
problemen genoeg 

Breng de wereld naar 
de mensen en de 
mensen naar de 
wereld 

- Verzorgende als 
bondgenoot 

-  Structuur 

- Pannenkoeken.. 

 Wonen als vaste waarde: 
Eigen gang kunnen gaan 

Cultuur 
•  Telegraaf of 

Volkskrant? 
•  DWDD? 
•  Reclamefolders? 
•  Klaverjassen of 

bridgen? 
 

 

Spiritualiteit 
•  Dominee of Cor? 
•  Ajax of Feyenoord? 
•  Trek of Cervelo 
•  Hond of kat? 
•  Apple of Microsoft? 
•  Het summum… 
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Zorg voor medewerkers 
•  Hoog-cyclische MDO’s 
•  Woede en ergernis horen erbij 
•  Ongeschikt? Wegwezen! 
•  Geschikt? Autonoom! 
•  V & V: Geen verslaving-/forensisch-

psychiatrische problemen! 
•  Sturing op woon- & zorgvisie! 
 

Vragen? 

 
 
 
Dank voor uw aandacht. 
 
Gerke de Boer 
 
www.gerkedeboer.nl 
 

 @gerkedeb 


