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Lectoraat Psychogeriatrie 
 

www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraatpg 
 

}  Probleemgedrag en stemmingsbeelden 
   bij dementie 

}  Onderhouden van goede stemming 

}  Preventie en behandeling 

}  Rol van de behandelaar 

}  Wat neem je mee? 

 

}  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. 
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} Wat is sterk? 
} Wat is zwak? 
} Eye opener? 

}  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 

}  langzaam 
}  veilig 
}  geen dwang 
}  niet laten falen 
}  juiste prikkel tot handelen 
}  herkenbaar 
}  afstemmen 
}  verleiden 
}  één ding tegelijk 
}  meegaan met gevoel   
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}  verbeteren 
}  testen 
}  corrigeren 
}  terechtwijzen 
}  overvragen 
 
 
 

} Wat is sterk? 
} Wat is zwak? 
} Eye opener? 
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Preferenties: 
• Met welke gebeurtenissen doe je de cliënt een plezier? 
• Wat zijn diens voorkeuren? 
  
  

 
 

Aversies: 
• Aan welke gebeurtenissen heeft de cliënt een hekel? 
• Wat zijn diens afkeren?  

       Hoog  ->Kleine(re) kans op 
        probleemgedrag 

 
Welbevinden     

       Laag  ->Grote(re) kans op 
        probleemgedrag 

}  Depressief gedrag 
}  Angstig gedrag 
}  Agressief gedrag 
}  Opstandig gedrag 
}  Apathie 
}  Dwaalgedrag 
}  Achterdocht 
}  Wanen 
}  Hallucinaties 

 
}  Oorzaak: een combinatie van biologische, 

psychologische en sociale factoren, waardoor STRESS 

=  Gedrag waar anderen last van hebben 

=  Gedrag dat laat zien dat de gedrager een 
probleem heeft 

 
=  Gedrag dat laat zien dat de professional het beter 

kan doen 
 

}  Zien en horen 

}  Pijn 

}  Bewegen 
 
 
}  Activeren (verrijkte omgeving) 

}  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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}  Muziek 
}  Bewegen 
}  Reminiscentie 
}  Voeding 
}  Verrijkte omgeving 
}  Omgevingsinterventies 
}  Herkenning en bestrijden van pijn 
}  Familieparticipatie 
}  Zingeving 

} Vragen? 
} Suggesties? 
} Wat neem je mee? 

Frans Hoogeveen 
www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraatpg 

f.r.hoogeveen@hhs.nl 

Dank voor uw aandacht… 
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