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Observeren:
Goed kijken wat iemand doet,
hoe hij of zij zich gedraagt.
Wat kunnen wij leren van goed kijken naar mensen met dementie?

Begint met waarnemen:
Bewust en met aandacht via de zintuigen
informatie uit de buitenwereld in zich opnemen

Maritza Allewijn, directeur PgD en GZ-psycholoog De Rijnhoven en
Daphne Mensink, trainer Leren met dementie zorginnovatiebureau DAZ

Waar richt je de aandacht op?
Afhankelijk van referentiekader, kennis, waarden,
overtuigingen, doel van de observatie

§ Hoe omschrijf ik dit
gedrag?
§ Wat betekent dit gedrag
voor die ander?
§ Wat wil hij/zij ermee
bereiken
§ Hoe komt het dat hij of
zij zo doet?
§ Wat vind ik ervan?
Het geven van betekenis aan
wat we hebben waargenomen

§
§

§

§

§

§

Ik zie ik zie…

Adaptatie = aanpassen aan veranderde
situatie.
Het adaptatie-coping model: gedrag van
mensen met dementie is mede te verklaren
vanuit de wijze waarop zij zich aanpassen aan
de gevolgen van hun ziekte (adaptatie). Deze
aanpassing aan de (gevolgen van) dementie is
volgens Rose Marie Dröes een proces waarin
de persoon met dementie zelf actief is en
waarbij de omgeving steun en begeleiding
kan bieden.

§
§
§
§
§
§
§

Het geheel van waarden, normen,
overtuigingen en gedragingen dat men zich
in de loop van het leven eigen heeft gemaakt
Je referentiekader bepaalt hoe je gedrag dat
je waarneemt, interpreteert
Vandaag kijken naar leren vanuit
adaptatie-coping model
Veel onderzoek naar gedaan door
Rose Marie Droes,
hoogleraar aan de VU

Omgaan met de eigen invaliditeit
Ontwikkelen van een adequate zorgrelatie
Handhaven van een emotioneel evenwicht
Behouden van een positief zelfbeeld
Voorbereiden op een onzekere toekomst
Ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties
(evt) Omgaan met de verpleeghuisomgeving
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Diepgewortelde stijl, die past bij jou als persoon en
die nog steeds herkenbaar is, ondanks dementie,
ouderdom, handicaps.
§
§
§
§
§
§
§

•

•
•

•

§

§

§

§

Mensen met deze copingstijl treden actief het
probleem tegemoet. Ze proberen het
probleem te begrijpen en zoeken een
oplossing.
Voordelen: geeft gevoel van kracht, controle
Nadelen: niet alles ligt binnen controle,
emoties soms ondergeschoven
Vb: alles opschrijven bij vergeetachtigheid

Mensen met deze copingstijl vluchten weg
van het probleem. Ze pakken het probleem
niet aan, maar proberen het te vermijden of
te ontkennen
Voordelen: het gewone leven kan doorgaan,
soms gaat probleem ook weer over
Nadelen: problemen afgewenteld op
omgeving, geen emotionele verwerking
Voorbeeld: Met mij is niks mis!

§

§

§

§

§

§
§
§

Het probleem actief aanpakken
Sociale steun zoeken
Vermijden en afwachten
Afleiding zoeken
Depressief reageren
Emoties en boosheid uiten
Geruststellende gedachtes

Mensen met deze copingstijl zoeken troost,
een luisterend oor, begrip en steun bij (een)
ander(en). Zij willen samen manieren
bedenken om het probleem op te lossen.
Voordelen: je staat er niet alleen voor,
anderen begrijpen wat je doormaakt.
Nadelen: kan je erg afhankelijk maken van
anderen.
Voorbeeld: Echtpaar doet alles samen omdat
een van beiden dementie heeft.

Mensen met deze copingstijl vluchten
emotioneel gezien weg van het probleem
door zich te richten op andere dingen. Ook
humor hoort hierbij
Voordelen: houdt depressie buiten de deur,
maakt je plezierig in de omgang
Nadelen: emotioneel kan je vastlopen,
problemen blijven bestaan, soms verslaving
Voorbeeld: Persoon met dementie die in
groep vrolijke stemming
brengt.
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§

§

§

§

§

§
§

§

Mensen met een passieve
copingstijl laten zich overvallen
door het probleem en zijn niet in
staat om het op te lossen.
Voordelen: Geeft tijd en ruimte
voor emotionele aanpassing, geeft
signaal aan anderen
Nadelen: piekeren, aan jezelf
twijfelen, jezelf de schuld geven en
depressief worden
Voorbeeld: veel huilen na horen
van diagnose dementie

Na regen komt zonneschijn, het probleem
valt best mee; anderen hebben het immers
nog veel zwaarder
Voordeel: stemming blijft goed, geeft kracht
Nadeel: het probleem wordt niet opgelost,
onvlodoende emotionele verwerking
Voorbeeld: Iedereen vergeet wel
eens wat, hoort bij de leeftijd.

§

§

§

§

Mensen met deze copingstijl raken door
het probleem gefrustreerd, gespannen en
kwaad. Ze reageren deze emoties af op
hun omgeving, bv. door agressie
Voordelen: gevoel voor eigenwaarde hoog
houden
Nadelen: anderen schade berokkenen,
geen verwerking
Voorbeeld: anderen beschuldigen als er
dingen kwijt zijn

Resultaat (mate van aanpassing)
afhankelijk van:
§ De situatie
§ De persoon
§ Het probleem
§ (Resterende) vaardigheden
§ Combinatie van verschillende
strategieën

Observeren met adaptatie-coping als
referentiekader.
§
§
§
§

Wat voor man is hij, als persoon?
Welke beroep zou hij gehad kunnen
hebben?
Op welke manieren gaat hij met de
situatie om?
Welke ondersteuning kan hij hierbij
gebruiken?
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§
§
§
§
§
§
§
§

Actieve man, behoefte aan veel informatie
Misschien wel ambtenaar geweest, of
directeur of leraar?
Mooie voorbeelden van coping!
Zoekt sociale steun, bij zoon, andere
bewoners
Uit geruststellende gedachtes
Zoekt afleiding
Gebruikt humor
Ondersteuning: informatie geven, sociale rol
versterken
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