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 Doel van ergotherapie bij dementie 

 
• Betekenisvolle  
  dagelijkse activiteiten eigen 

omgeving  
• Omgaan met gevolgen van 

dementie 
• Kwaliteit van leven 

 
Voor mantelzorgers: 
• Toename gevoel competentie 
• Afname draaglast 



EDOMAH-programma 

• Verhaal oudere met dementie 
• Verhaal mantelzorger 
• Verhaal ergotherapeut 

Probleem- 
inventarisatie en 

analyse 

• Ergotherapeutische 
probleemanalyse en 
samenvatting van de 3 verhalen 

•Gezamenlijk doelen opstellen 

Doelbepaling 

•Oudere met dementie en 
mantelzorger: effectieve inzet 
strategieën oudere in context  

•Mantelzorger: effectieve coping & 
probleemoplossing mantelzorger 

Uitvoer van 
plan van 
aanpak 



Leervermogen oudere met dementie & 
mantelzorger: 

Afhankelijk van: 
• Motivatie cliënt & 

mantelzorger: daarom 
betekenisvolle haalbare 
activiteiten! 
 

• Perspectief & beleving  
   cliënt & mantelzorger  
    centraal in EDOMAH  
 



Leerstrategieën oudere met dementie: 
• Zintuiglijke strategieën 
• Temporele strategieën 
• Versterken aandacht 
• Trial & error 
• Ondersteuning door taal 
• Lichaamstaal en visualisering 
• Hulp vanuit omgeving  
• Gewoonten en routines 



Enkele voorbeelden van 
ergotherapie interventie (1) 

• Huisarts of geriater 
verwijst naar 
ergotherapie volgens 
EDOMAH of 
rechtstreeks (DTE). 
 

• Kennismaking 
 

• Uitleg van de 
ergotherapie-
interventie volgens 
EDOMAH 
 



Dhr Janssen senior en junior. 



Strategieën -1- 
 Casuïstiek: 
 Ergotherapeut in gesprek met oudere die steeds de 

huissleutels kwijtraakt, tot grote irritatie van mantelzorger: 
 
 ‘U  bent  vaak  uw  sleutels  kwijt,  waardoor  u  uw  huis  niet  

binnen kunt komen. Gelukkig heeft uw zoon de sleutels en 
kan hij van zijn werk komen om ze u even te brengen. Uw 
zoon heeft soms het idee dat u daarom te gemakkelijk over 
uw huissleutels denkt en er niet alert genoeg meer op bent.  

 Uit observatie / gesprek bleek echter dat uw zakken zo vol 
zitten  dat  u  de  sleutel  niet  herkent  bij  het  zoeken.’ 
 



Strategieën -2- 
Vervolg: ergotherapeut in gesprek met oudere: 
 
‘U  vindt  het  handig  om  van  te  voren  alles  bij  u  te  steken,  juist  

omdat u bang bent dat u iets vergeet. Helaas kunt u 
daardoor uw sleutels niet onderscheiden van alle andere 
spullen in uw jaszakken.  
 



Scenario 1 
Ergotherapeut in gesprek met oudere: 
 Het is slim van u om vooruit te denken, en datgene wat u nodig 

mocht hebben, alvast bij u te steken.  
 Maar als u daardoor niet meer kunt onderscheiden wat u nodig 

hebt, vallen we tussen wal en schip. Kunt u niet beter proberen om 
wat minder spullen bij u te steken? 

Oudere: Hoezo? 
Ergotherapeut:  
 Nou, u neemt ook dingen mee die u waarschijnlijk nauwelijks 

nodig zult hebben, zoals uw fietssleutels. Daardoor raakt u 
misschien in de war. Als u die voortaan thuis laat, kunt u, met 
minder spullen in uw jaszak, mogelijk uw huissleutel wel op het 
gevoel herkennen. 

Oudere: Ja maar, wat moet ik wel en niet meenemen? 
Ergotherapeut: Dat  wat  u  het  minst  gebruikt  …(kunt  u)  bijvoorbeeld  

… 
 



Scenario 2 
Ergotherapeut:  Het is slim van u om vooruit te denken, en datgene 

wat u nodig mocht hebben, alvast bij u te steken. Maar als u 
daardoor niet meer kunt onderscheiden wat u nodig hebt, vallen 
we tussen wal en schip.  

 Hoe zou het voor u mogelijk zijn om de sleutel te 
onderscheiden tussen de andere spullen? (HKU formule) 

 
Oudere: Ik  voel  altijd  aan  de  sleutels  …  maar  dat  is  niet  genoeg? 
Ergotherapeut: Het is belangrijk dat u in uw jaszak uw sleutel op 

het gevoel kunt herkennen. Dan bent u geholpen. 
Oudere: Nou, dan hang ik er toch gewoon een dingetje aan of zo. 
Ergotherapeut: Goed idee, misschien een soort sleutelhanger? Een 

die groot genoeg is of herkenbaar genoeg? 
Oudere: Ik  heb  zo’n  ding  van  mijn  kleinzoon  gekregen  (lacht),  dat  is  

misschien wat. 
 



Lerend vermogen bij dementie 

 
Welke vormen van  

leren zijn nog 
bruikbaar?  

 
 Leervormen:  
• Foutloos leren 
• Emotie leren 
• Associatie leren 
• Operant leren 
 



Enkele voorbeelden van 
ergotherapie interventie (2) 

• verpleeghuisarts of 
geriater verwijst naar 
ergotherapie 
 

• Kennismaking 
• Overleg team / 

mantelzorg 
• Observatie  
• Interventie 
• Evaluatie  
• Zo nodig nieuwe of 

bijstellen interventie 
• Etc.  

 
 
 



Mevrouw Stip woont in het 
verpleeghuis  

• Dementie 
• Onrustig 
• Slechte balans 
• Geen ziekte-inzicht  
• Probeert steeds op 

te staan 
• Valt dagelijks  

 
 
 Scenario 1:  
• Fixeren voor eigen 

veiligheid?  
• Welke leervorm?  

 
 
 



Mevrouw Stip  
 

 Scenario 2: 
 Wat vindt mevrouw 

belangrijk?  
  
 Koffie!  

 
 

 Gekozen leervorm 
 Operant leren! 

(belonen) 
 Mevrouw pakte het 

trippelen positief op.  
 

 



Praktijk ervaring EDOMAH 
Tijd  

(mantel) 
zorg 

Eigen regie 
Oudere 

Haalbare 
doelen 

(Zorg om) 
veiligheid 

Keuze 
leervorm 



Zelf aan de slag! Casus heer Molenaar 



 
Nabespreking  
Casus meneer Molenaar 
 
Fase probleeminventarisatie en -analyse: 
 

• Hadden jullie genoeg informatie? Zo nee 
welke informatie mist nog?  

• Wat kun je doen om de benodigde 
informatie compleet te maken?  

• Welke informatie heb je toegevoegd  
 uit eigen ervaringen? 
 

 
 

 
 



Casus meneer Molenaar (vervolg)  

Fase doelbepaling: 
 
• Welk(e) concrete doel(en) zou je 

formuleren in overleg met meneer en zijn 
dochter? 

• Op welke manier sluit je aan bij de 
verhalen van meneer en dochter?  

• Gebruik info leerstrategieën 
• Denk  aan  methode  consultvoering  “Hoe  
kunt  u  bereiken  dat……………”  (HKU  formule) 



Casus meneer Molenaar (vervolg)  

Fase Plan van 
aanpak: 

 
• Kun je het lerend 

vermogen van 
meneer inzetten? 
 Leervormen:  
• Foutloos leren 
• Emotie leren 
• Associatie leren 
• Operant leren 
 



Casus meneer Molenaar (vervolg)  

Uitvoering Plan van aanpak: 
 
• Wie betrek ik erbij en hoe?  
• Welke mogelijkheden biedt de omgeving 

om het leerproces te ondersteunen?  
• Zijn er compensaties nodig?  
• Evaluatie, zo nodig doel bijstellen of nieuw 

doel formuleren, etc.  
 



Krachten bundelen 



Take home message 
• Neem voldoende tijd voor verhaal oudere en 

mantelzorg, gebruik hun ervaring 
• Observeer / verzamel aanvullende informatie 
• Sluit aan bij leefstijl, gewoonten, normen en 

waarden 
• Laat de regie bij de oudere en de mantelzorg 
• Formuleer samen met de oudere en mantelzorg 

een duidelijk en realistisch doel.  
• Maak gebruik van leerstrategieën oudere, passend 

bij de situatie 
• Pas zo nodig de omgeving aan 
• Werk samen met andere disciplines of verwijs door 
 



Afsluiting 
1. Effectiviteit en de succesfactoren van 

ergotherapie bij ouderen met dementie 
en hun mantelzorgers aan huis 
 

2. Inzichten over het aanleren van 
vaardigheden bij mensen met dementie in 
relatie met hun omgeving. 



Alle vragen en reacties zijn 
welkom op: 
 
m.graff@radboudumc.nl. 
vanelk@kg.nl 
 
 Dank voor uw aandacht!! 


