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}  Een benadering die de kwaliteit van leven van 
zorgvragers en hun naasten die te maken hebben 
met een levensbedreigende aandoening verbetert, 
door : 

}  actief te zoeken naar mogelijkheden om positieve 
ervaringen te bewerkstelligen en 

}  het voorkomen en verlichten van lijden. 

 
 
 
Een ziektePROCES 

 
 

}  De reminiscentiehobbel (Engels: 
reminiscence bump) is het effect dat men 
meer persoonlijke gebeurtenissen 
herinnert uit de tienerjaren dan uit andere 
perioden in het autobiografisch geheugen. 
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}  Automatisch geheugen (herkennen van eerder 
geziene informatie) 

}  Emotioneel geheugen: positieve en negatieve 
ervaringen beter onthouden dan neutrale 

}  Routines: eenmaal geleerde vaardigheden (fietsen, 
de weg vinden in de buurt), vaste teksten (bijv. 
gebeden) 
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ervaringen beter onthouden dan neutrale 
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de weg vinden in de buurt), vaste teksten (bijv. 
gebeden) 
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}  Automatisch geheugen (herkennen van eerder 
geziene informatie) 

}  Emotioneel geheugen: positieve en negatieve 
ervaringen beter onthouden dan neutrale 

}  Routines: eenmaal geleerde vaardigheden (fietsen, 
de weg vinden in de buurt), vaste teksten (bijv. 
gebeden) 

 

Automatische reacties uitlokken 
 
Stimuluscontrole: de aanwezigheid van een prikkel (bijv. een 
voorwerp) lokt automatisch een reactie uit  

Voorbeelden: 
-  toosten = drinken 
-  draaischijf = bellen 
-  datumklok = datum/tijd weten 

}  Associatieleren: gebeurtenissen, ervaringen en gevoelens 
worden aan elkaar gekoppeld zodat er ‘automatisch’ 
gedrag ontstaat 

}  Emotieleren: positieve gevoelens en associaties leiden tot 
een betere geheugenfunctie 

}  Operant leren: leren door de gevolgen van gedrag 
(beloning en straf) 

 
}  Foutloos leren: operant leren zonder dat daarbij fouten 

worden gemaakt  
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}  Associatieleren: gebeurtenissen, ervaringen en gevoelens 
worden aan elkaar gekoppeld zodat er ‘automatisch’ 
gedrag ontstaat 

}  Emotieleren: positieve gevoelens en associaties leiden tot 
een betere geheugenfunctie 

}  Operant leren: leren door de gevolgen van gedrag 
(beloning en straf) 

 
}  Foutloos leren: operant leren zonder dat daarbij fouten 

worden gemaakt  

}  De aanwezigheid van een stimulus vergroot 
de kans op gewenst gedrag als gevolg van 
bekrachtiging in het verleden. 
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}  Het bekrachtigen van responsen in een 
specifieke volgorde die uiteindelijk tezamen 
het complexe doelgedrag vormen 

}  Taakanalyse 
}  Stapsgewijs leren 

}  Een extra stimulus, bedoeld om te helpen het 
gewenste gedrag te vertonen 

}  Hulpmiddel 

TOILET 

}  Het geleidelijk weghalen van de prompt, 
zonder dat dit tot maken van fouten leidt 

TOILET TOILET TOILET 

}  Man met dementie 
}  Voordeur heeft 2 sloten 
}  Man weet niet welke sleutel in welk slot 
}  Oplossing? 

}  Een bekrachtiger is elke gebeurtenis die de 
kans vergroot dat dezelfde respons in de 
toekomst weer zal optreden. 

}  Stap 1: Goed observeren 
}  Stap 2: Omschrijf concreet het te leren gedrag 
}  Stap 3: Wel of niet doen? 
}  Stap 4: Welk type leren kies ik? 
}  Stap 5: Hoe ga ik het precies doen? Leerprogramma 
}  Stap 6: Evaluatie 
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}  Associatieleren: gebeurtenissen, ervaringen en gevoelens 
worden aan elkaar gekoppeld zodat er ‘automatisch’ 
gedrag ontstaat 

}  Emotieleren: positieve gevoelens en associaties leiden tot 
een betere geheugenfunctie 

}  Operant leren: leren door de gevolgen van gedrag 
(beloning en straf) 

 
}  Foutloos leren: operant leren zonder dat daarbij fouten 

worden gemaakt  

}  Belonen en ‘straffen’ 

}  Stimuluscontrole (hulpmiddelen, 
ezelsbruggetjes) 

  

}  Chaining 

}  Prompt fading 

}  Mevrouw met dementie 

}  Is bang voor douchen  
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}  Hoe zou je het douchen prettiger kunnen 

laten verlopen? 

}  Welke positieve ervaring zou gekoppeld 
kunnen worden aan douchen? 

}  Hoe kom je hierachter? 

}  Hannes loopt op klompen, Zimpe, Zampe, Zompe  
Door de plassen dat het spat  
Broek en kousen worden nat  
Moeder roept: "Hans laat het, hoor!"  
Hannes trapt maar dapper door  
Hij laat zich niet lompen!  

}  Mevrouw met dementie 

}  Is verdrietig dat het aardappelen schillen niet 
meer lukt  
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}  Belonen en ‘straffen’ 

}  Stimuluscontrole (hulpmiddelen, 
ezelsbruggetjes) 

  

}  Chaining 

}  Prompt fading 

}  Taakanalyse (opdelen in kleine stapjes) 

 
}  Backward chaining (omgekeerde volgorde) 

 

}  Motiveer, neem angst weg 
}  Hanteer de kunst van het verleiden, wees 

creatief 
}  Houd rekening met beperkingen 
}  Blijf observeren, ook tijdens het leerproces 
}  Creëer gunstige omstandigheden 
}  Wees consequent 
}  Dwing niet, het moet leuk blijven 
}  Laat niet falen 
}  Corrigeer/verbeter niet 

Dank voor uw aandacht …… 


